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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.



DAMAR CERRAH‹S‹ DERG‹S‹
TURKISH JOURNAL OF VASCULAR SURGERY

DERLEME ve TEKN‹K MAKALELER
REVIEW ARTICLES
Venöz tromboembolizmin plazma ACE düzeyleri ve ACE gen polimorfizmi ile iliflkisi
THE RELATIONSHIP OF VENOUS THROMBOEMBOLISM WITH PLASMA ACE LEVELS AND ACE GENE
POLIMORPHISM
Y›lmaz BAfiAR, Kemal AYALP

KL‹N‹K VE DENEYSEL ARAfiTIRMALAR
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES
Sentetik greft enfeksiyonlar›
PROSTHETIC GRAFT INFECTIONS
Ahmet AKGÜL, Ça¤atay TUNCEL, Ümit KERVAN, Alper TOSYA, A.Tulga ULUS, Murat BAYAZIT, 
S.Fehmi KATIRCIO⁄ LU

Üst ekstremite damar yaralanmalar›: cerrahi deneyimlerimiz
UPPER EXTREMITY VASCULAR INJURIES: OUR SURGICAL EXPERIENCE
Harun TATAR, Bilgehan Savafl ÖZ, Gökçe fi‹R‹N, H. Tankut AKAY, Hikmet ‹YEM, Kamil fiARKIfiLALI, 
Cengiz BOLCAL, Erkan KURALAY, Ufuk DEM‹RKILIÇ

Periferik arter pseudoanevrizmalar›n›n etiyolojik s›n›flamas›, klinik ve cerrahi yaklafl›m: 104 olguluk klinik
deneyimimiz 
EVOLUATION OF ETHIOLOGICAL CLASSIFICATION, RISK FACTORS AND THE TREATMENT OPTIONS OF THE
PSEUDOANEURSYMS OF THE PERIPHERIC ARTERIES: CLINICAL EXPERIENCE OF 104 CASES 
Hakk› KAZAZ, M.Adnan CELKAN, Haflim ÜSTÜNSOY, Bahad›r Da¤lar, Celalettin KAYIRAN, Ekrem BAYAR 

Distal yatak yoklu¤unda uygulanan iloprost sonras› klinik iyileflme
CLINICAL HEALING AFTER ILOPROST IN POOR DISTAL ARTERIAL BED
Fatih ‹SLAMO⁄ LU, M. Fatih AYIK, Özbek BERBER, Hakan POSACIO⁄ LU, ‹sa DURMAZ

Üst ekstremitede distal iskemiye neden olan arteriyovenöz fistül Komplikasyonlar›
UPPER EXTREMITY DISTAL ISCHEMIA COMPLICATING ARTERIOVENOUS FISTULA 
Hasan EK‹M, Veysel KUTAY, Hakan AKBAYRAK, Halil BASEL, ‹smail DEM‹R, Abdüssemet HAZAR, 
Melike KARADA⁄ , Cevat YAKUT

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
Arkus aortan›n bütün dallar›n›n t›kal› oldu¤u Takayasu arteritli hasta; olgu sunumu ve literatür derlemesi
OCCLUSION OF ALL BRANCHES OF THE ARCUS AORTA IN A PATIENT WITH TAKAYASU ARTERITIS; CASE
REPORT AND REVIEW OF LITERATURE
Ömer Ali SAYIN, Murat U⁄ URLUCAN, Tahran ÇINAR, Bengühan SÜRMEN, Ufuk ALPAGUT, Enver DAYIO⁄ LU,
Ertan ONURSAL

Behçet hastal›¤›na ba¤l› sa¤ iliak arterden geliflen dev psödoanevrizma
A LARGE PSEUDOANEURYSM IMPROVED FROM RIGHT ILIAC ARTERY DUE TO BEHCET’S DISEASE
Mehmet Ali fiAH‹N, Kürflad ÖZ, Tankut AKAY, Hakan B‹NGÖL, Cengiz BOLCAL, Ufuk DEMIRKILIÇ, 
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VENÖZ TROMBOEMBOL‹ZM‹N PLAZMA ACE DÜZEYLER‹ VE ACE
GEN POL‹MORF‹ZM‹ ILE ‹L‹fiK‹S‹

THE RELATIONSHIP OF VENOUS THROMBOEMBOLISM WITH PLASMA
ACE LEVELS AND ACE GENE POLIMORPHISM 

Y›lmaz BAfiAR, Kemal AYALP
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›

Özet
Venöz Tromboembolizm (VTE) klinik bulgu vermeyen bald›r ven trombozundan ekstremite kayb›na kadar gidebilen ve
akci¤er embolisi gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilen bir hastal›kt›r. Pulmoner emboli hastanede yatan hastalarda
ortaya ç›kabilen ve hayat› tehdit eden bir komplikasyondur. Günümüzde VTE’nin önlenmesi ve tedavisinde önemli aflamalar
kaydedilmesine ra¤men, pulmoner embolizm hala erken hastane ölümleri aras›nda en s›k rastlanan ölüm sebebidir. Kliniklerde
standart proflaksi protokolünün oluflturulmamas›, gerek edinsel gerekse konjenital nedenlerden dolay› risk alt›ndaki hastalar›n
tam olarak belirlenememesi VTE’nin hala yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmesine neden olmaktad›r. VTE’nin
etyolojisi çok çeflitli nedenlerden oluflur. VTE ile genetik determinantlar›n iliflkisi günümüzde daha iyi bilinmektedir. VTE ile
iliflkili olan genetik mutasyonlar ve polimorfizmlerin ço¤u koagülan ve antikoagülan proteinlerde bulunmaktad›r. Renin-
Anjiotensin sistemindeki (RAS) genetik de¤iflikliklerin günümüzde VTE oluflumunda rol oynayabilece¤i ileri sürülmektedir.
Bu derleme RAS’de en çok araflt›r›lm›fl olan anjiotensin converting enzim (ACE) insersiyon/delesyon (I/D) polimorfizminin
ve plazma ACE düzeylerinin venöz tromboembolizm ile olan iliflkisini anlatmaktad›r. (Damar Cer Der 2006;15(1):1-6).
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Abstract
Venous thromboembolism is a disease which varies from asymptomatic calf vein thrombosis to mortal complications like
extremity loose and pulmonary embolism (PE). Despite of progresses on prevention and therapy of VTE, PE is the most cause
of early hospital deaths. Ethiology of VTE varies. The relationship between VTE and genetic determinants is understood in
recent studies. Most of the genetic mutations and polimorphisms related with VTE are exist on coagulant and anticoagulant
proteins. In recent studies it is argued that the genetic determinants of Renin Angiotensin System (RAS) have role in VTE
formation. In this review the relationship of VTE with the most investigated Angiotensin-Converting Enzym (ACE)
Insertion/Deletion (I/D) polimorphism and plasma ACE levels is described. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):1-6).    
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‹R‹fi

Venöz Tromboembolizm (VTE) klinik bulgu vermeyen
bald›r ven trombozundan ekstremite kayb›na kadar
gidebilen ve akci¤er embolisi gibi ölümcül
komplikasyonlara yol açabilen bir hastal›kt›r. Pulmoner
emboli hastanede yatan hastalarda ortaya ç›kabilen ve
hayat› tehdit eden bir komplikasyondur. Günümüzde
VTE’nin önlenmesi ve tedavisinde önemli aflamalar
kaydedilmesine ra¤men, pulmoner embolizm hala erken
hastane ölümleri aras›nda en s›k rastlanan ölüm
sebebidir. Kliniklerde standart proflaksi protokolünün
oluflturulmamas›, gerek edinsel gerekse konjenital
nedenlerden dolay› risk alt›ndaki hastalar›n tam olarak
belirlenememesi VTE’nin hala yüksek morbidite ve
mortalite ile seyretmesine neden olmaktad›r(1). VTE’nin
etyolojisi çok çeflitli nedenlerden oluflur. VTE ile genetik
determinantlar›n iliflkisi günümüzde daha iyi
bilinmektedir. VTE ile iliflkili olan genetik mutasyonlar
ve polimorfizmlerin ço¤u koagülan ve antikoagülan
proteinlerde bulunmaktad›r. Renin-Anjiotensin
sistemindeki (RAS) genetik de¤iflikliklerin günümüzde
VTE oluflumunda rol oynayabilece¤i ileri sürülmektedir
(2,3). Venöz tromboz için haz›rlay›c› etkenler tablo-1’de,
hiperkoagülopatiye yol açan edinsel ve kal›t›msal
nedenler ise tablo-2’de özetlenmifltir. 

Tablo-1: Venöz Tromboembolizm için Haz›rlay›c›
Nedenler

A) Hemostatik Aktivite Art›fl›
1) Aktivasyonun Artmas›

- Travma
- Cerrahi
- Malignite
- Do¤um-Lohusal›k
- Radyoterapi
- ‹ntravenöz kataterler

2) ‹nhibisyonun Azalmas›
- Antitrombim III eksikli¤i
- Protein C/Protein S eksikli¤i
- Faktör V Leiden
- Protrombin G20210A
- Antikardiolipin antikorlar›, Lupus antikorlar›
- Homosistinemi

B) Venöz Ak›m›n Azalmas›  
1) Geçirilmifl Venöz Tromboembolizm
2) ‹mmobilizasyon
3) Vasküler Anomaliler
4) Venöz kapak yetersizli¤i
5) fiiflmanl›k, gebelik
6) Kalp yetmezli¤i
7) Dehidratasyon

8) Yafll›l›k
Tablo-2: Hiperkoagülopatiye neden olan edinsel ve
kal›tsal etkenler

A) Kal›tsal Faktörler
1) S›k görülenler

- Faktör V Leiden
- Protrombin gen mutasyonu (G20210A)
- Tetrahidrofolat gen mutasyonu

2) Nadir Görülenler
- Antitrombin eksikli¤i
- Protein C/Protein S eksikli¤i
- Disfibrinojenemi
- Homozigot homosistinüri

B) Edinsel Faktörler
1) Yafll›l›k
2) Cerrahi
3) Travma
4) Malignite
5) Geçirilmifl VTE
6) Gebelik ve lohusal›k
7) Oral kontraseptifler ve Hormon replasman tedavisi
8) Antifosfolipid antikorlar›
9) Obezite

C) Nedeni Bilinmeyenler: Yükelmifl Faktör VIII, IX, XI ve
fibrinojen seviyeleri

RAS kan bas›nc›n›n, su homeostaz›n›n

düzenlenmesinde, kardiyovasküler yap›n›n yeniden

flekillenmesinde, düz kas hücre proliferasyonunun

modülasyonunda ve vasküler tonusun düzenlenmesinde

önemli rol oynar. Bu etkilerini özellikle Anjiotensin-II

hormonu arac›l›¤›yla yapar. RAS karaci¤er ve böbrek

taraf›ndan üretilen öncü moleküllerden türeyen

komponentlerden oluflur. Bu sistemde yer alan

proteinlerden biri olan ve karaci¤er taraf›ndan sekrete

edilen Anjiotensinojen ilk olarak renin taraf›ndan

Anjiotensin-I’i oluflturmak üzere y›k›l›r. Renin böbrekte

renal afferent arteriolün juxtaglomerüler hücreleri

taraf›ndan çeflitli stimuluslara cevap olarak sal›n›r. Bu

hücreler özellikle kan bas›nc›ndaki de¤iflikliklere ve ayn›

zamanda renal tubuler s›v›daki sodyum ve potasyum

iyonundaki de¤iflikliklere de hassast›rlar. Bu nedenle

s›v› hacmini ya da tuz konsantrasyonunu azaltan

faktörler renin sal›n›m›n› stimule ederler. Renin inaktif
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öncü molekül olan prorenin fleklinde sal›n›r ve daha

sonra prorenin iflleyici enzim taraf›ndan renine

dönüfltürülür. Reninin etkisi sonucu oluflan Anjiotensin-I

yine bu sistemdeki bir enzim olan anjiotensin converting

enzim (ACE) ile kuvvetli bir vazokonstriktör ve

aldosteronu stimule eden bir peptid olan Anjiotensin-

II’ye dönüflür (flekil-1). Çinko içeren bir enzim olan

ACE akci¤erlerde, endotelyal hücrelerde ve plazmada

bulunan bir glikoproteindir. Makrofajlar›n lokal

stimülasyonunun afl›r› ACE sekresyonuna yol açt›¤›

granülomatoz hastal›klarda, ACE serebrospinal ve

bronkoalveoler s›v›lar gibi di¤er biyolojik s›v›larda da

bulunabilir. ACE Anjiotensin-II sentezi yan›nda ayn›

zamanda güçlü bir vazodilatatör olan bradikinini y›karak

inaktive eder. Böylece bu enzim iki farkl› yoldan kan

bas›nc›n› yükseltir. Anjiotensin-II ve bradikinin düz kas

hücre proliferasyonunda ve vasküler tonusun

düzenlenmesinde birbirine z›t yönde çal›fl›rlar.

Anjiotensin-II bu sistemde temel effektördür ve

etkilerini kalp, kan damarlar›, karaci¤er, böbrek ve

surrenallerde yapar(4,5). Anjiotensin-II’nin

vazokonstriktör etkisinin yan›nda düz kas proliferasyonu

ve doku faktörü ekspresyonunu da indükledi¤i

gösterilmifltir. Ayr›ca vasküler yap›n›n yeniden

flekillenmesinde önemli rol oynamaktad›r. Anjiotensin-II

juxtaglomerüler hücrelerden renin sal›n›m›n› inhibe eder

ve aldosteron üretiminin ise kuvvetli bir stimülatörüdür
(4,6). Anjiotensin-II’nin surrenali direkt olarak stimule

etmesine ra¤men kortizol üretiminde etkisi yoktur.

ACE’nin serumda ilk olarak tayini 1970’te

aç›klanm›flt›r. ‹lk ACE tayinlerinde ACE’nin fizyolojik

substrat› olan Anjiotensin-I kullan›lmaktayd› ve sonuçta

oluflan ürünler bioassay, immünoassay, yüksek

performans likid kromatografisi (HPLC) ya da kimyasal

metodlar ile tayin edilmekteydi(7). Günümüzde özellikle

plazma olmak üzere çeflitli biyolojik s›v›larda ACE

aktivitesinin tayini için sentetik substratlar

gelifltirilmifltir(8). ACE aktivitesinin tayini özellikle

kardiyovasküler hastal›klar ile solunum sistemi

hastal›klar›nda önemlidir.

Yetiflkinler için (18-70 yafl) normal serum ACE düzeyi

18-55 ACE ünitesidir. Dört-18 yafl aras› çocuklarda

ACE düzeylerinde yafl ve cinsiyete ba¤l› farkl›l›klar

gösterilmifltir. Onsekiz yafl›n alt› kiflilerde serum ACE

düzeyleri daha yüksektir (9). Yüksek düzeydeki doku ya

da dolafl›m ACE düzeyleri vasküler duvar kal›nl›¤›na ve

ateroskleroza yol açar (10). 

fiekil-1: Renin-Anjiotensin sistemi

Prepro-Renin

Prorenin

Prorenin ‹flleyici Enzim

Renin

BÖBREK

PLAZMA Anjiotensinojen (Renin substrat›)

Renin

Anjiotensin-I (inaktif)

Konverting Enzim

Anjiotensin-II (aktif)

Arterioler Aldosteron

Konstrüksiyon sekresyonu 

Hipertansiyon ve myokard infarktüsü (M‹) gibi

kardiyovasküler hastal›klar›n anjiotensin, ACE ve

anjiotensin II tip I reseptörü (ATIR) kodlayan genlerdeki

DNA polimorfizmleri ile iliflkili oldu¤u gösterilmifltir.

Renin-anjiotensin sisteminde en s›kl›kla araflt›r›lan

polimorfizm olan ACE insersiyon/delesyon (I/D)

polimorfizmidir. Bu polimorfizm kromozom 17 de
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bulunan ACE geninin 16. intronunda alu tekrar serisinde

287. baz çiftinin (bp) varl›¤› (insersiyon, I) veya yoklu¤u

(delesyon, D) ile tan›mlan›r (4). Bu nedenle bu

polimorfizmin üç genotipi bulunmaktad›r:

delesyon/delesyon (DD), insersiyon/insersiyon (II) ve

insersiyon/delesyon (ID) (6,11,12). Hastal›klarda bu üç

genotipten biri bulunmaktad›r. Sa¤l›kl› kiflilerde ACE I

ve D alellerinin da¤›l›mlar› hemen hemen eflittir. Beyaz

›rktaki kiflilerde bu genotiplerin da¤›l›m› flu flekildedir:

%25 II, %50 ID, %25 DD genotipleri (13).

Kromozomlardaki DNA’n›n ufak bir yüzdesi bir

proteinin sentezini kodlayan ve düzenleyen dizilerden

oluflur. ‹nsan genomu 3.109 baz çifti içerir. Her 1000

baz çiftinde yaklafl›k bir nükleotid de¤iflikli¤i olur. Buna

DNA polimorfizmi denir. Polimorfizmler genellikle

proteini kodlamayan bölgede yer al›r. Polimorfizmler

DNA üzerinde hastal›¤a yol açmamakla birlikte, hastal›k

için predispozan faktörlerdir (14).

ACE genotiplerinin tayini için önce EDTA içeren

tüplere al›nan periferal kan›n lökosit fraksiyonlar›ndan

genomik DNA izole edilir. Daha sonra bu genomik

DNA’dan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile ACE

gen polimorfizmi tayini yap›l›r (15). Plazma ACE

aktivitesi bir kiflide stabil olmas›na ra¤men, kifliler

aras›nda oldukça de¤ifliklik gösterir. Plazma ACE

düzeylerinin düzenlenmesinde ACE geni önemli rol

oynar. ACE düzeylerinde kifliler aras›nda görülen bu

de¤iflkenlik özellikle ACE’nin genetik polimorfizmi

nedeniyledir. ACE genindeki ID polimorfizmi serum

ACE konsantrasyonlar›ndaki de¤iflikliklerin %50’sinden

sorumludur (13). 

ACE gen polimorfizmi renin-anjiotensin sistemi ile ilgili

olan çeflitli hastal›klar ile ilflkilidir (7,15,16). ACE

polimorfizmi ile iliflkili bu hastal›klarda ortak özellik

vasküler endotel hasar›n›n bulunmas›d›r. Endotel hasar›

birçok vasküler hastal›¤›n patogenezinde yer al›r.

Anjiotensin II de birçok yoldan endotel hasar›na yol açar
(17,18). ACE polimorfizminin DD genotipinin varl›¤›

diyabetik nefropati, hipertansiyon, arteryel duvar

kal›nl›¤›, renal arter hastal›klar›, kardiyomyopatiler,

koroner ve karotis aterosklerozu için bir göstergedir (11,15).

Plazma ACE düzeyleri DD genotipine sahip hastalarda

II genotipine sahip olanlar›n yaklafl›k iki kat› kadard›r(11).

Bu nedenle DD genotipinde daha fazla Anjiotensin II

oluflur. Bu da Anjiotensin II’ye ba¤l› doku hasar›n›

artt›r›r. ACE geninin ID polimorfizmi ise yap›sal

arteryel de¤ifliklikler ile iliflkilidir (19).

Renin-Anjiotensin sisteminin fizyopatolojik etkileri

hakk›ndaki ço¤u çal›flman›n arteryel vasküler patoloji ile

s›n›rl› olmas›na ra¤men, günümüzde venöz sistemin de

etkilenebilece¤ini gösteren çal›flmalar›n say›s›

artmaktad›r. VTE’ye fibrinolizdeki bozukluklar›n yan›

s›ra, renin-anjiotensin sistemindeki de¤iflikliklerin

fibrinoliz sistemini inhibe etmesi de yol açar (4).

Çal›flmalarda anjiotensin II’nin plazminojen aktivatör-

inhibitör I düzeylerini artt›rd›¤› ve doku plazminojen

aktivatöründe (tPA) azalmaya yol açt›¤› gösterilmifltir.

Plazminojen aktivatör-inhibitör I düzeyindeki art›fl ve

fibrinolizdeki bozukluk da DD genotipi ile iliflkilidir (4,20).

ACE kuvvetli vazokonstruktif etkileri, fibrinolizin

azalmas›, trombosit aktivasyonu ve agregasyonundaki

etkileri neticesi tromboembolizme yol açar (21). ACE

konsantrasyonlar› ile direkt bir fonksiyonel iliflkisi tespit

edilememesine ra¤men, DD genotipine sahip olanlar en

yüksek, II genotipine sahip olanlarsa en düflük plazma

ACE aktivitesine sahiptirler. ID genotipine sahip

olanlarda ise orta dereceli düzeyler görülür (15). ACE gen

polimorfizmi de vasküler tonüste art›fl, fibrinolizde

azalma ve trombosit agregasyonunda art›fl ile iliflkilidir.

Hiperkoagülabil durumlar artm›fl semptomatik

tromboembolik olaylar ile iliflkilidir. fiimdiye kadar

biline hiperkoagülabil durumlar venöz trombozlu

hastalar›n sadece küçük bir yüzdesini oluflturan,

koagülasyon kaskad› ile ilgili birkaç genetik

bozukluktan oluflmaktayd›. Bunlar antitrombin III,

protein C ve protein S eksikli¤i gibi durumlard›. ACE

polimorfizmleri de hiperkoagülabil durum ile iliflkilidir
(12). 

ACE ID polimorfizminin tromboz patogenezinde

de¤iflik mekanizmalar vas›tas›yla rol oynad›¤›n›n ileri

sürülmesine ra¤men, VTE patogenezinde ACE ID

polimorfizminin rolü hakk›nda çeliflkili görüfller

mevcuttur (22,23). ACE geninin ID polimorfizminin yap›sal

arteryel de¤ifliklikler ile iliflkili oldu¤u belirtilmektedir
(19). Bir çal›flmada ise ACE ID polimorfizminin Tip-2

diyabetiklerde periferik vasküler hastal›k ile iliflkili
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oldu¤u belirtilmektedir(24). Bunun tersini savunan bir

çal›flma da mevcuttur (25). VTE’de polimorfizm ile ilgili

yap›lan çal›flmalarda ACE DD genotipi ile VTE aras›nda

önemli bir iliflki bulunmufltur. ACE DD genotipine sahip

hastalarda ortalama plazma ACE düzeyleri II

genotipinde olanlara göre yaklafl›k iki mislidir ve bu da

DD genotipine sahip hastalarda tromboemboli riskini

artt›rmaktad›r. Ayr›ca ACE DD genotipinin kuvvetli bir

flekilde postoperatif venöz tromboz ile iliflkili oldu¤u

gösterilmifltir (20,26). ACE DD genotipinin belirgin bir

flekilde trombofilik de¤iflikliklere ve predispozan

faktörlere sahip olmayan kiflilerde trombozun hassas bir

göstergesi oldu¤u ileri sürülmüfltür. Ayr›ca ACE DD

genotipi VTE nüksü için bir predispozan faktör olarak

düflünülebilir (22,26). 

Dünyan›n ayn› bölgesindeki bir toplulukta di¤er

bölgelerdekine nazaran daha benzer ACE gen

polimorfizm paterninin mevcut oldu¤u bulunmufltur.

ACE geninin ID polimorfizminin paternindeki fark

Bat›l› ve Asyal›lardaki kardiyovasküler hastal›klar›n

morbidite ve mortalite riskinde önemli olabilir ve ayn›

flekilde bu farkl›l›k de¤iflik popülasyonlardaki

tromboembolik hastal›klar›n insidans›n› aç›klayabilir (21).

ACE ID polimorfizminin popülasyonlar aras›ndaki

farkl›l›¤› muhtemelen ara düzenleyici mekanizmalar›n

tuz al›m›na de¤iflik derecelerdeki cevab› neticesi de

olabilir(27). Sonuç olarak farkl› gruplar aras›nda ACE

polimorfizmi ve aktivitesinin da¤›l›mlar›n›n incelenmesi

hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›klar, diyabet gibi

birçok hastal›klara neden olan mekanizmalar›n

ayd›nlat›lmas› aç›s›ndan yarar sa¤layacakt›r. 
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SENTET‹K GREFT ENFEKS‹YONLARI

PROSTHETIC GRAFT INFECTIONS

Ahmet AKGÜL, Ça¤atay TUNCEL, Ümit KERVAN, Alper TOSYA, A.Tulga ULUS, Murat BAYAZIT, 
S.Fehmi KATIRCIO⁄ LU
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Ankara

Özet
Amaç: Sentetik greftler günümüzün vaskuler cerrahisinde son derece yayg›n olarak kullan›m alan› bulmufl materyalleridirler.
Ekstremite koruyucu giriflimlerde son derece etkili ve hayat kurtar›c› olmalar›na ra¤men son y›llarda art›fl gösteren prostetik
greft enfeksiyonlar› yeni tedavi metodlar›n›n ve spektrumu geniflleyen antibiyotik kullan›m›n›n art›fl›na yol açm›flt›r. 
Yöntem: Klini¤imizde 1998-2004 y›llar› aras›nda sentetik greft implantasyonu yap›lan 1078 hastan›n, daha sonra greft
enfeksiyonu tan›s› ile klini¤e yat›r›lan 39’u (%3.61) retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yafl ortalamas›  60 (34-77 y›l) d›.
Hastalar›n hastaneye baflvurma flikayetleri a¤r›n›n devam etmesi, atefl, titreme, yara yeri ak›nt›s› idi. Tan›lar Doppler
ultrasonografi, bilgisayarl› tomografi, anjiografi, yara yeri ve kan kültürleri ile konuldu ve tüm hastalarda primer operasyona
ait ameliyat raporlar› incelendi. 23 hastaya cerrahi giriflim gerekti. 
Bulgular: Hastalardan 11’ne ekstraanatomik bypass yap›ld›.  Bir hastaya insitu aortabifemoral greft, bir di¤er hastaya
superfisiyal femoral ven ile aortobiiliak bypass uyguland›. 16 hastan›n kültürlerinde üreme (+), %60’›nda metisiline rezistans
Stafilokokkus epidermis (MRSE), kalan hastalarda non spesifik mikroorganizmalar üredi. Hastane mortalitesi %12.8 (5 hasta)
ve ekstremite kayb› %15.4 (6 hasta) bulundu.
Sonuç: Erken tan› ve uygun cerrahi ve antibiyotik tedavisi ile prostetik greft enfeksiyonlar›n›n ekstremite kayb› hatta ölümle
sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlar› önlenebilmektedir. (Damar Cer Der 2006;15(1):7-10).

Anahtar Kelimeler: Prostetik vasküler greft, enfeksiyon, vasküler cerrahi

Abstract
Purpose: Sythetic prosthetic graft implantation occupies an extended usage in the current vascular surgery. Although
beneficial effects of increased usage of vascular prosthetic grafts in limb salvage and even remains a life-saving procedure
have been proven, prosthetic graft infections become a real problem in the current vascular surgery interventions which leads
to progress new treatment modalities such as different surgical approach and antibiotics with broad spectrums.
Methods: A retrospective analysis was performed on consecutive 39 patients, out of 1078 patients (3.61%), (mean age 60,
range between 34-77 years) with prosthetic graft infection who underwent vascular surgery from 1998 to 2004. The symptoms
of the patients at admittance were the prolongation of pain, fever, drainage from wound site. Doppler ultrasound,
computerized tomography, angiography were performed for accurate diagnosis as well as wound and blood cultures were
obtained. 
Results: Primary operational charts were evaluated. Twenty-three patients required additional surgical interventions.
Extraanatomical bypasses were performed in 11 patients. Aortobifemoral grafting was performed in 1 patient and aortobiliac
bypass with superficial femoral vein grafting was performed in the other patient.The cultures were positive in 16 patients
where metisillin-resistant Staphylococcus epidermidis was found 60% in this group. Overall hospital mortality was found as
12.8 (5 patients) and extremity loss as 15.4% (6 patients).
Conclusion: Early diagnosis and surgical intervention with proper antibiotics management  remain the treatment of choice in
preventing the life-threatening complications of prosthetic graft infections. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):7-10).

Keywords: Prosthetic vascular graft, infection, vascular surgery

Op. Dr. Ahmet Akgül
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i Ankara
Tel: 0312 3061444
e-mail: aakgul@hotmail.com



‹R‹fi

Sentetik greftler 40 y›l› aflk›n süredir arteriyel
rekonstrüksiyon amac› ile kullan›lmaktad›r.  Sentetik
greft kullan›m›n›n bu denli art›fl›, dolayl› olarak sentetik
greftlere ba¤l› enfeksiyon insidans›n› da art›rm›flt›r.
Kullan›lan materyal ve cerrahi teknikten ba¤›ms›z olarak
vaskuler sentetik greft kullan›lan hastalar›n %1-3’ünde
prostetik greft enfeksiyonu gözlenmektedir. Tedavi
olarak da antibiyotik ve enfekte greftin cerrahi olarak
ç›kar›lmas› önerilmektedir(1,2).
Aortoiliak veya femoral bölgedeki greft infeksiyonlar›
neredeyse her zaman hayati tehlike oluflturacak kadar
ciddidir (3). Biliniyor ki enfeksiyonlar›n oluflmas›ndaki en
önemli faktör  yara yeri kontaminasyonudur (4).
Aortofemoral greft infeksiyonlar›n›n görülme s›kl›¤›n›n
aortoiliak greft enfeksiyonlar›ndan daha fazla oldu¤u
bildirilmektedir (5). 
Enfeksiyonun klinik belirtilerinin  iyi bilinmesine
ra¤men bazen akut durumlarda asemptomatik
bulgulardan dolay› greft enfeksiyonlar›n›n tan›s›n›
koymak zorlaflmaktad›r. Birçok çal›flmada enfeksiyonun
tan›s›nda  bilgisayarl› tomografinin (CT)  sensivite ve
spesivitesi incelenmifl ve bu tan› yönteminin klinikte
kullan›m› rutin hale gelmifltir. Bu yöntem özellikle
ameliyat sonras› ilk 12 haftada oluflan enfeksiyon ile
retroperitonal hematomun ay›r›c› tan›s›nda faydal›d›r ve
kullan›lmaktad›r (6).
Bu çal›flmada klini¤imizde görülen sentetik greft
enfeksiyonlar› incelenmifl ve bunlar›n tan› ve
tedavisinde kullan›lan yöntemlere de¤inilerek klinik
sonuçlar› incelenmifltir.

HASTALAR ve YÖNTEM 
1998-2004 y›llar› aras›nda Türkiye Yüksek ‹htisas
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤inde sentetik
greft implante edilen 1078 hastan›n daha sonra greft
enfeksiyonu tan›s› ile klini¤e yat›r›lan 39’u retrospektif
olarak incelendi. Hastalar›n yafl ortalamas›  60 (34-77
y›l) d›. Hastalar›n 35’i (%89.7) erkekti. Risk faktörü
olarak hastalar›n 22’sinde (%56.4) sigara kullanma
öyküsü mevcuttu ve 16’s›nda (%41) Diabetes mellitus
görülmekteydi. Demografik veriler grafik 1 de
gösterilmektedir.    
Hastalar›n hastaneye baflvurma flikayetleri a¤r›n›n
devam etmesi, atefl, üflüme, titreme, yara yeri ak›nt›s› idi.
Tan›lar Doppler ultrasonografi, bilgisayarl› tomografi
(Resim 1), anjiografi (Resim 2), yara yeri ve kan
kültürleri ile konuldu ve tüm hastalarda primer
operasyona ait ameliyat raporlar› incelendi.
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Grafik 1: Demografik veriler (35 erkek hasta, 22 sigara
içen hasta ve 16 hasta DM hastas›d›r) (DM: Diabetes
mellitus).

Resim 1: ‹lk ameliyat› aorta-bifemoral pantalon greft
yap›lan hastan›n CT'de greft ve komflulu¤undaki
septasyonlar içeren lezyon (abse ).

Resim 2: Operasyon sonras› BT Anjiografi görüntüsü (‹lk
ameliyat›; aorta-bifemoral senteteik greft ile bypass, enfeksiyon
sonras› superfisiyal femoral ven kullan›larak aorta-biileiyak
bypass ameliyat› kontrol BT anjiografi görüntüsü).



BULGULAR
Hastalar›n primer cerrahisinde, 15 hastaya
aortobifemoral bypass, 7’sine femoropopliteal bypass,
5’ine femorofemoral crossover, 3’üne iliofemoral
bypass, 2’sine aksillofemoral bypass, 1’ine karotis
endarterektomi. Kalan hastalara kombine prosedürler
uygulanm›flt›r: bir hastaya iliofemoral + femoropopliteal
bypass, bir hastaya aksillofemoral bypass +
femorofemoral crossover, bir hastaya femorofemoral
crossover + distal bypass, bir hastaya femoropopliteal
bypass+femorofemoral crossover, bir hastaya karotis
endarterektomi, bir hastaya ascendan aort replasman› +
karotis bypass (tablo 1).

Tablo 1: Primer operasyona ait veriler.

Operasyon Da¤›l›m› (n = 39) n
Aortobifemoral bypass 15
‹leofemoral bypass 3
‹leofemoral +  Femoropopliteal bypass 1
Aksillofemoral bypass 2
Aksillofemoral bypass + Femorofemoral crossover 1
Femorofemoral crossover 5
Femorofemoral crossover + Distal bypass 1
Femoropopliteal bypass 7
Femoropopliteal bypass + Femorofemoral crossover 1
Karotis endarterektomi 1
Karotis endarterektomi + Patchplasty 1
Ascendan aort replasman› + Karotis bypass 1

Reoperasyon için geçen süre her hasta için farkl› idi.
Ortalama olarak aortobifemoral bypasslarda 210±14
hafta, crossover yap›lanlarda 50±6 hafta,
femoropopliteal bypass yap›lanlarda 240±16 hafta,
aksillofemoral bypass yap›lan hastalarda 45±3 hafta,
karotis cerrahisi yap›lanlarda ise 64 ± 6 hafta idi.  
23 hastaya cerrahi giriflim gerekti. Hastalardan 11’ne
ekstraanatomik bypass (7 aksillofemoral bypass, 4
obturatuar yaklafl›mla) yap›ld›.  Bir hastaya insitu
aortabifemoral greft (Silver coated), bir di¤er hastaya
superfisiyal femoral ven ile aortobiiliak bypass
uygulanm›flt›r. Dört hastada safen ven grefti ile di¤er bir
hastada ise sentetik greft ile femoropopliteal bypass
yap›lm›flt›r. Bir hastada insitu aortobifemoral greft
(rifosin emdirilmifl) kullan›lm›fl, 2 hastada ise internal
karotis arter sentetik yama ile onar›lm›fl, bir hastada
safen interpozisyon ile de¤ifltirme yap›lm›flt›r.
Hastalardan 2’sinde sartorius kas flebi çevrilmifltir.

Hastalar›n ameliyatlar›nda, safen ven grefti (insitu-
revers), straight externally supported standart wall
EPTFE vascular graft (Boston Scientific, Medi-Tech
USA), Goretex Propaten vascular graft (GORE Creative
Technologies Arizona), Hemashield Platinum (dacron
greft) Waven Double Velour Vascular graft (Boston
Scientific, Medi-Tech USA) kullan›ld›. Enfeksiyon
tablosuna ilave olarak ; 14 hastada tromboz, 3 hastada
kanama, 1 hastada anevrizmatik oluflum gözlendi
(Resim 3A, 3B; 4A, 4B).

Hastalar›n yara yerinden ve ç›kart›lan greftlerden kültür
al›nd›. 16 hastan›n kültürlerinde üreme (+), %60’›nda
metisiline rezistans stafilokokkus epidermis (MRSE),
kalan hastalarda non spesifik mikroorganizmalar üredi.
Hastalar›n tamam›na kültür sonucuna ba¤l› yap›lan
antibiyograma uygun  antibiyotik tedavisi verildi.. Tüm
hastalara lokal yara temizli¤i ve debridman uyguland›.
Opere edilmeyen 16 hastan›n tedavisi medikal
yöntemlerle yap›ld› ve uygun antibiyotik verildi.
Revaskülarizasyon yap›lmamas›n›n nedeni medikal
tedaviye dramatik cevap vermeleri veya distal damar
yata¤›n›n uygun olmamas›yd›.                    
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Resim 3: Aorta-femoral bypass yap›lm›fl olan ve daha sonra
enfeksiyon geliflen hastan›n görünümü.

A B

Resim 4: Femoro-popliteal bypass yap›lm›fl olan hastada
enfeksiyon geliflmifltir (Sentetik greftin  görününümü). 

A B



Hastane mortalitesi %12,8 (5 hasta), 2 hastada sepsis
tablosu nedeniyle, 3 hasta da kardiyak nedenle (2’si
CABG’li) kaybedildi. Extremite kayb› %15,4 (6 hasta),
amputasyon yap›lan 4 hasta revaskülarizasyon
yap›lamayan gruptand›. Yaflayan hastalar›n daha sonra
yap›lan kontrollerinde 2 hasta tekrar operasyona al›nd›.
Di¤er hastalarda ise nüks gözlenmedi. 

TARTIfiMA
Vasküler cerrahinin en ciddi komplikasyonlar›ndan biri
arteriyell prostetik greftlerin enfeksiyonudur. Vasküler
cerrahi prosedürlerinde yaklafl›k olarak %1 civar›nda
görülür . ‹nfrainguinal arteriyel greft enfeksiyon s›kl›¤›
%2.5, mortalite h›z› %17 ve amputasyon s›kl›¤› %41
olarak belirtilmifltir(7). Soetevent(6) ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› çal›flmada santral greft enfeksiyonlar›n›n
görülme s›kl›¤›n›n düflük oldu¤unu fakat morbidite ve
mortalitesinin %80’lere vard›¤›n› belirtmifllerdir.
Özellikle metisiline rezistans Stafilokokkus aureus
(MRSA) enfeksiyonlar›nda mortalite daha fazlad›r.
‹nfrainguinal bypasslardaki MRSA enfeksiyonlar›n›n
mortalitesi %29 olarak rapor edilmifltir (7). 
Sentetik greft enfeksiyonlar›n›n tedavisinde enfekte
sentetik greftin ç›kart›lmas› ve yerine uygunsa otojen
vasküler greftler kullan›lmal›d›r. Bizim serimizde de
büyük ço¤unlukla bu tip greftler tercih edilmifltir fakat
baz›lar›nda yayg›n varis nedeniyle otojen ven
kullan›l›namam›flt›r. 
Yap›lan baz› çal›flmalarda gram negatif sepsisinde yara
yerinin depridman›, antibiyotik ile birlikte drenaj ve
lokal kas flep çevrilmesi çok az vakada baflar›l›
olmufltur. Hiria ve ark.(7) bunun yüzeyel yara
enfeksiyonlar›nda baflar›l› olaca¤›n› savunmufllard›r. 
Antibiyotik kullan›l›rken en s›k enfeksiyon nedeni
stafilokoklar unutulmamal›d›r. Levafloksasin gram-
pozitif koklara karfl› etkili bir kinolondur(8). Teikoplanin
penisilinaz üreten ve  metisiline rezistan S.
Epidermidis‘e etkili glikopeptid yap›da mükemmel  bir
antibiyotiktir.(9) Teikoplaninin uzun yar› ömürlü olup,
dokulara ve kemi¤e penetrasyonu gayet iyidir.(10) St
James's University Hospital vasküler cerrahide yap›lan
yeni bir çal›flmada, teikoplanin iskemik dokulara
penetrasyonunun iyi oldu¤u gösterilmifltir (11). Kester ve
ark.(12) n›n yapt›¤› çal›flmada ise teikoplainin tek doz
etkisinin,  vasküler cerrahideki yara enfeksiyonlar›n›n
proflaksisinde kulan›lan üç doz metranidazolün etkisine
benzer oldu¤u belirtilmifltir. 
Son y›llarda bitkilerden, insektisitlerden, bal›klardan,
amfibialardan, kufllardan ve memelilerden izole edilen

genifl spektrumlu antibakteriyel aktivite gösteren
polikatyonik peptidler ile ilgili çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Giacometti(13) ve ark. s›çanlarda MRSE greft
infeksiyonlar›nda ranalexin ve  buforin II polycationic
peptidlerle kapl› Dakron greftler kullanm›fllard›r.
Buforin II kapl› Dakron greftlerde stafilokok
enfeksiyonu görülmezken ranalexin-vankomisin ve
teikoplanin kapl› Dakron greftlerde bakteriyel üreme
görülmüfltür. Belki de ilerisi için bu peptidlerle kapl›
greftler, prostetik cerrahide enfeksiyondan korunman›n
yollar›ndan birisi olacakt›r. 
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ÜST EKSTREM‹TE DAMAR YARALANMALARI: CERRAH‹ 
DENEY‹MLER‹M‹Z

UPPER EXTREMITY VASCULAR INJURIES: OUR SURGICAL EXPERIENCE

Harun TATAR, Bilgehan Savafl ÖZ, Gökçe fi‹R‹N, H. Tankut AKAY, Hikmet ‹YEM, Kamil fiARKIfiLALI, Cengiz BOLCAL,
Erkan KURALAY, Ufuk DEM‹RKILIÇ
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›

Özet
Amaç: Bu çal›flmada, üst ekstremite vasküler yaralanmas› nedeni ile klini¤imize refere edilen ve cerrahi tedavi uygulanan
hastalar›n tedavi sonuçlar›n› retrospektif olarak de¤erlendirdik.
Yöntem: Temmuz 1991 - Kas›m 2004 tarihleri aras›nda üst ekstremite vasküler yaralanmas› nedeni ile klini¤imize baflvuran
ve cerrahi olarak tedavi edilen 137 hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n 116’s› erkek, 21’i bayan idi. Hastalar›n  yafl
ortalamas› 37.91± 14.85 idi. Anamnez ve fizik muayene, renkli Doppler ultrasonografi (RDUSG) (27 hasta), dijital
subtraction anjiografi (DSA) (41 hasta) tan› amaçl› kullan›ld›.
Bulgular: Seksen alt› hastada vasküler yaralanma delici-kesici alet, 43 hastada ateflli silah yaralanmas›, 8 hastada ise künt
travma nedeni ile meydana gelmifltir. Altm›fl hastada sadece arteriyel, 77 hastada hem arteriyel hem de venöz yaralanma
venöz yaralanma görülmüfltür. Damar yaralanmalar› s›kl›k s›ras›na göre; brakial arter, aksiller, radial arter ve ulnar arter
fleklinde idi. Yetmifl yedi hastada lokal anestezi, 39 hastada genel anestezi ve 21 hastada regional anestezi kullan›ld›. Cerrahi
teknik olarak; primer tamir, safen ven interpozisyonu, safen ven patch plasti, rezeksiyon ve uç uca anastomoz uyguland›.
Toplam morbidite oran› %16 olarak gerçekleflirken, erken dönemde 5 hasta kaybedildi (%3.6).
Sonuç: Yaralanman›n lokalizasyonu ve mekanizmas›n›n eksiksiz bir flekilde tan›mlanmas›, erken teflhis ve müdahale ile
oldukça baflar›l› cerrahi sonuçlar elde edilmektedir. (Damar Cer Der 2006;15(1):11-15).

Anahtar Kelimeler: Üst ekstremite, damar yaralanmas›, cerrahi tedavi

Abstract
Objective: In this study we have retrospectively evaluated the surgical outcomes of the patients who were referred to our
institute due to vascular injury in the upper extremities. 
Methods: Between July 1991 – November 2004, 137 patients who were surgically treated due vascular injury in the upper
extremities were included in this study. There were 116 men and 21 women patient. The mean age of the patients was 37.91±
14.85. Physical examination, colored Doppler ultrasonography (RDUSG) (27 patients), digital subtraction anjiography
(DSA) (41 patients) were used for diagnosis.
Results: Vascular injury occured due to stab wound in 86 patients , gunshot wound in 43 and blunt trauma in 8 patients. In 60
patients there was only arteriel injury and in 77 patients there were both arteriel and venous injury. The most common
localization of the vascular injury was in brachial artery which were followed by axillary, radial and ulnary arteries. Local
anesthesia was used in 77 general anesthesia in 39 and regional anesthesia was used in 21 patients. We preferred primary
repair, saphenous vein graft interposition, saphenous vein patch plasty, resection and end to end anastomosis and ligation as
the surgical  procedures. Overall morbidity incidence was 16 %. In early postoperative period 5 patients died (3.6%).
Conclusion: Succesfull surgical results are possible with accurate defining of the location and mechanism of the injury, early
diagnosis and early intervention. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):11-15).
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‹R‹fi

Üst ekstremite damar yaralanmalar› alt ekstremite damar
yaralanmalar›na oranla daha az s›kl›kla görülmekle
birlikte tüm periferik damar yaralanmalar›n›n üçte
birinden daha fazlas›n› oluflturmaktad›r. Bu
yaralanmalar önemli bir morbidite ve mortalite nedeni
olup ekstremitede fonksiyon kayb› ve ekstremitenin
kaybedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle bu
hastalar›n erken teflhisi ve cerrahi tedavisi önemlidir.
Hastalar farkl› klinik tablolar; hipovolemik flok, akut
ekstremite iskemisi, arteriyovenöz fistül veya anevrizma
oluflumu, nörolojik defisit ve nadiren de kompartman
sendromu ile karfl›m›za ç›kabilmektedir 1-5. Geciken veya
yetersiz tamir edilen vasküler yaralanmalar ciddi
komplikasyonlara yol açabilir. Ciddi yaralanma öyküsü
olan hastalar de¤erlendirilirken hayat tehdit eden,
özellikle hemorajik floka yol açan lezyonlar›n
araflt›r›lmas› gerekmektedir 6.
Bu çal›flmada, üst ekstremite vasküler yaralanmas›
nedeni ile klini¤imize refere edilen ve cerrahi tedavi
uygulad›¤›m›z hastalardaki deneyimimizi sunduk.

HASTALAR VE YÖNTEM
Temmuz 1991 - Kas›m 2004 tarihleri aras›nda üst
ekstremite vasküler yaralanmas› nedeni ile klini¤imizde
cerrahi olarak tedavi edilen 137 hasta çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar›n 116’s› erkekti. Hastalar›n  yafl
ortalamas› 37.91± 14.85 idi. Anamnez ve fizik muayene,
renkli Doppler ultrasonografi (RDUSG) (47 hasta),
dijital subtraction anjiografi (DSA) (31 hasta) tan›
amaçl› kullan›ld›.
Hastalarda damar yolu aç›lmas›n› takiben h›zl› bir
flekilde s›v› replasman› (2000- 2500 cc; Ringer Laktat,
izotonik) hedeflendi. Acil servise gelifllerinde sistolik
kan bas›nc› al›namayan ve bilinci kapal› hastalar flok
tablosu içinde de¤erlendirildi. Volüm replasman›na
ra¤men sistolik kan bas›nc› 70 mmHg’dan daha düflük,
diyastolik kan bas›nc› al›namayan hastalar hemodinamik
olarak instabil kabul edildi. Hastalar yaralanma
mekanizmalar› ve lokalizasyonlar› tan›mland›ktan sonra
acil olarak ameliyathaneye al›narak cerrahi eksplorasyon
uyguland›. Ameliyathanede kanama kontrol alt›na
al›nd›ktan ve hemodinamik stabilite sa¤land›ktan sonra

gerekli rekonstrüktif giriflimler tamamland›.
Hemodinamik olarak stabil olan ve gerekli görülen
olgularda tan› ve tedaviye yön vermek amac›yla ek
görüntüleme yöntemleri kullan›ld›.
Damar yaralanmas› ile birlikte aç›k yada parçal› k›r›k
saptanan olgular enfeksiyon aç›s›ndan riskli olarak
de¤erlendirildi ve bu olgularla birlikte tüm hastalara
profilaktik antibiyotik tedavisi, (Sefazolin sodyum, 1 gr,
3x1, ‹.V.),uyguland›. Efllik eden sinir yaralanmas›
varl›¤›nda ilgili daldan yard›m istendi ve damar
rekonstrüksiyonu ile efl zamanl› onar›m gerçeklefltirildi.
Damar bütünlü¤ünün bozulmad›¤› olgularda
polipropilen sütür kullan›larak damar›n devaml›l›¤›
sa¤land›¤› giriflimler ‘primer tamir’ olarak tan›mland›.
Damar›n tamamen transekte oldu¤u (kesildi¤i) olgularda
‘uç uca anastomoz’ ifllemi gerçeklefltirildi. Tüm
hastalara Dekstran, (Rhemacrodeks, 500 cc/gün, 3 gün),
infüzyonu ile birlikte herhangi bir konrtendikasyon
olmayan, venöz tamir yap›lan ve safen ven kullan›lan
hastalarda taburcu edilene kadar düflük molekül a¤›rl›kl›
heparin tedavisi uyguland›.

BULGULAR
Çal›flmaya dahil edilen 137 hastadan 77’si lokal
anestezi, 39’u genel anestezi ve 21’i regional anestezi
(aksiller veya skalen blok) ile opere edildiler. Eski
yaralanma öyküsü olan 11 hasta d›fl›ndaki tüm hastalar
acil flartlarda operasyona al›nd›lar. 
Hastalar en s›k kanama, a¤r› ve ekstremitede güç kayb›
yak›nmas› ile baflvurdular. Alt› hastada flok tablosu
mevcuttu ve 17 hasta hemodinamik olarak instabildi.
Yaralanma mekanizmalar› ve lokalizasyonlar› tablo 1’de
verilmifltir. Eski delici kesici alet yaralanmas› öyküsü
olan 11 hastadan dördünde radial arter, bir tanesinde
ulnar arter, beflinde brakial ve bir tanesinde de aksiller
arter anevrizmas› saptand›. Bu hastalar›n da bafll›ca
yak›nmalar›n› anevrizman›n oldu¤u bölgede flifllik, renk
de¤iflikli¤i, ekstremitede uyuflukluk ve a¤r›
oluflturmaktayd›.
Damar yaralanmalar› s›kl›k s›ras›na göre; brakial arter,
aksiller arter, radial arter ve ulnar arter fleklinde idi
(tablo 1). Altm›fl hastada sadece arteriyel, 77 hastada
hem arteriyel hem de venöz yaralanma saptand›. Venöz
yaralanmalar en s›k yandafl ven yaralanmas› fleklinde
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görülmüfl olup s›kl›k s›ras›na göre brakial, aksiller ve
radial ven fleklinde olmufltur. Bunun yan›nda 7 olguda
bazilik ven (kol seviyesinde 5, ön kol seviyesinde 2), 5
olguda sefalik ven (kol seviyesinde 4, ön kol seviyesinde
1) yaralanmas› meydana gelmifltir. 

Tablo 1: Damar yaralanma flekilleri ve lokalizasyonlar›

Delici kesici Ateflli silah Künt Travma
alet yaralanmas› yaralanmas› (n=8)
n=86) (n=43)

Brakial arter 43 13 4

Aksiller arter 25 19 3

Radial arter 13 9 1

Ulnar arter 5 2 -

Yedi hastada damar yaralanmas› ile birlikte parçal›
humerus k›r›¤› saptand› ve bu hastalar ortopedi ekibi ile
birlikte efl zamanl› opere edildi. Yedi hastaya da
eksternal fiksatör uyguland›. Yedi hastada median sinir
ve 11 hastada aksiller sinir yaralanmas›, 23 hastada ise
tendon kesisi vasküler yaralanmalara efllik etmekteydi.
Cerrahi teknik olarak; primer tamir, safen ven
interpozisyonu, safen ven patch plasti, rezeksiyon ve uç
uca anastomoz uyguland› (tablo 2). Yaralanan damar›n
devaml›l›¤› (arter veya ven) olgular›n ço¤unlu¤unda
safen ven kullan›larak sa¤land› (% 52). Bunu uç-uca

anastomoz ve primer tamir takip etti. Psödoanevrizma
saptanan dört radial arter olgusundan üçüne, bir ulnar
arter anevrizmas› olgusuna primer ligasyon uyguland›.
‹ki brakial arter anevrizmas› olgusu uç-uca anastomoze
edilirken üç tanesine safen ven interpozisyonu
uyguland›. Aksiller arter anevrizmal› tek olguda da safen
ven interpozisyonu yap›ld›.
Safen ven interpozisyonu uygulad›¤›m›z hastalardan
11’inde erken tromboz geliflmesi nedeni ile trombektomi
uyguland›. Erken dönem trombektomi uygulanan
hastalar›n 5’i efl zamanl› eksternal fiksatör ve safen ven
interpozisyonu uygulanan hastalard›. Tromboktemi
uygulanan 3 hastada tekrar tromboz geliflmesi üzerine
yeni bir safen ven haz›rlanarak aksiller artere interpoze
edildi. Dört hasta kanama nedeni ile erken dönemde
revizyona al›nd›. Postoperatif dönemde 7 hastada lokal
yara enfeksiyonu görüldü. Bu hastalarda sabah ve akflam
olmak üzere günde iki defa yara bak›m› uyguland›.
Gereken durumlarda debridman uygulanarak yara
sekonder iyileflmeye b›rak›ld›. Toplam morbidite oran›
%16 olarak gerçekleflti. fiok tablosu ile gelen ve cerrahi
revaskülarizasyon yap›lan alt› hastadan befl’i
postoperatif erken dönemde kaybedildi (%3.6). Ven
yaralanmalar›na yönelik cerrahi giriflim yöntemleri ve
lokalizasyonlar› tablo 3‘de özetlenmifltir.
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Tablo 3: Efllik eden venöz yaralanma lokalizasyonlar› ve uygulanan giriflimler 

Brakial Aksiller Sefalik Bazilik Radial veya 

ven ven ven ven Ulnar ven

Primer tamir - 9 1 1 -

Safen ven interpozisyonu - 11 - 2 -

Uç uca anastomoz - 6 2 3 -

Ligasyon 21 1 2 1 17

Tablo 2: Uygulanan vasküler giriflimler ve lokalizasyonlar›.

Aksiller arter Brakial arter Radial arter Ulnar arter

Primer tamir 11 10 7 3

Safen ven interpozisyonu 26 31 1 -

Uç uca anastomoz 9 19 12 2

Safen ven patch plasti 1 - - -

Ligasyon - - 3 2



TARTIfiMA
Üst ekstremite yaralanmalar› vasküler yaralanmalar›n
%30’unu oluflturmaktad›r. Bu yaralanmalar içinde ilk
s›ray› penetran yaralanmalar almakta olup künt
yaralanmalar %2-9 oran›nda görülmektedir7.
Çal›flmam›zdaki verilere bakt›¤›m›zda penetran
yaralanmalar %94 gibi büyük oranda dikkati
çekmektedir. Halbuki künt yaralanmalar ise sadece
%6’s›n› oluflturmaktad›r. Brakial arter en s›k yaralanan
arter (%43.7) olurken bunu aksiller arter (%34.3) ve
radial arter (%16.7) izlemifltir.
Sadece fizik muayene ile arter yaralanmalar›n›n
tan›s›n›n konulabilece¤i bildirilmektedir8. Fakat
ekstremitede iskemi olmamas› bazen tan›y›
güçlefltirebilir9. Bu hastalarda klinik de¤erlendirmeler
yetersiz kalabilmekte ve ek görüntüleme yöntemlerine
gerek duyulmaktad›r. Primer klinik muayene ve
Doppler’in birlikte kullan›lmas› ile hastalar›n klinik
tan›s› gerçeklefltirilebilirken10,11, fizik muayenenin
yan›nda RDUSG ve anjiografi kombinasyonu da tan›da
yard›mc› yöntemlerdir12. ayn› zamanda intraoperatif
anjiografi de olgular›n tan›s›nda kullan›lmaktad›r13,14.
Deneysel bir modelde RDUSG, arteriyografiye göre
daha sensitif bulunmufltur15. Biz, %34.3 hastaya
RDUSG, %22.6 hastaya da tan›y› desteklemek ve
cerrahi stratejiyi belirlemek amac›yla preoperatif
anjiyografi uygulad›k. Geri kalan hastalarda (%50.4)
tan› anamnez ve fizik muayene bulgular› ile konuldu.
Klasik akut arteriyel t›kan›kl›k bulgular›ndan en az üç
tanesinin bulunmas› cerrahi eksplorasyon için yeterli
olarak kabul edilmektedir14-16. Üst ekstremitelerin
vasküler yaralanmalar›nda uygulanacak cerrahi
tedavinin seçimi lezyonlar›n özelli¤ine göre
de¤iflmektedir. En çok tercih edilen tekniklerden biri uç-
uca anastomozdur8,14,17. Fakat bu teknik iki santimetreden
daha küçük defektli yaralanmalarda
uygulanabilmektedir. Primer tamirin yap›lmas›n›n
uygun olmad›¤› vakalarda damar devaml›l›¤›n›n ve
ekstremite dolafl›m›n›n sa¤lanmas›nda otojen ven
greftlerinin üstünlü¤ü bir çok çal›flma taraf›ndan
gösterilmifltir7,18,19. Otojen safen ven kullan›m› s›kl›¤› bir
çok çal›flmada farkl› oranlarda bildirilmekte olup %23
ile % 46 aras›nda de¤iflmektedir7,19,20. Çal›flmam›zda da
safen ven interpozisyonu 58 (%42) olguda uygulanm›fl
olup en çok tercih edilen cerrahi yaklafl›m olmufltur.

Safen ven kullan›lmayan veya uygun otojen venin
bulunmad›¤› hastalarda sentetik greftler ile de (PTFE
(polytetraflouroethylen) ve Dacron) iyi sonuçlar
bildirilmektedir8,11,21-23. Fakat serimizde sentetik greft
kullanmad›k. Primer tamir (%22), uç-uca anastomoz
(%31) s›k olarak kulland›¤›m›z di¤er cerrahi tedavi
seçeneklerini oluflturmufltur. Radial ve unlar arterlerden
herhangi birinin yaralanmas› söz konusu oldu¤unda elin
beslenmesi sa¤lam olan arter taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Bu arterlerden birinin yaralanmas›nda di¤er arter sa¤lam
ise ligasyon yap›labilir7,11. Fakat bu durumda elin
beslenmesinin iyi de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Biz
de 3 olguda radial arter, 2 olguda da unlar arter
ligasyonu uygulad›k. Postoperatif dönemde ekstremite
iskemisi ile karfl›laflmad›k.
Endovasküler onar›m di¤er bir tedavi yaklafl›m›d›r.
Fakat daha çok aksillo-subklavian yaralanmalarda
kullan›lmaktad›r13,24. Uzun segment yaralanma
bulunmas›, yeterli proksimal veya distal fiksasyon
bölgesinin olmay›fl›, hastan›n hemodinamik aç›dan stabil
halde olmamas› endovasküler tedavi için en önemli
kontrendikasyonlar› oluflturmaktad›r13.
Büyük damar yaralanmalar›n›n %30-55’›nda birlikte
venöz yaralanma da oldu¤u bildirilmektedir8,9,25,26.
Çal›flmam›zda ise bu oran %56 olarak gerçekleflmifltir.
Arter yaralanmas› ile birlikte ven yaralanmalar›n›n da
tamiri prognozu olumlu yönde etkilemektedir 27.
Köpekler üzerinde yap›lan bir çal›flmada, femoral ven
ligasyonunu takiben 72 saat içinde femoral arter kan
ak›m›n›n azald›¤› gösterilmifltir28. Efl zamanl› venöz
yaralanma saptad›¤›m›z olgular›m›zda arteriyel
rekonstrüksiyon ile birlikte, primer yada safen ven
kullanarak, ven tamiri yapt›k ve venöz ak›m› sa¤lad›k. 
Üst ekstremite damar yaralanmalar›na ba¤l› ekstremite
kayb› oran› damar tutulumuna, yaralanma flekline ve
tedavi durumuna göre %1.5 ile 3 aras›nda
de¤iflmektedir19,29. Bu hastalar›n ekstremitelerinde % 27
oran›nda ciddi fonksiyon k›s›tlamas› meydana
gelmektedir 29. Künt travmalara ba¤l› olarak geliflen
vasküler yaralanmalarda ekstremite kayb› oran› di¤er
yaralanmalara oranla daha fazlad›r16. Fakat damar
cerrahisinde kazan›lan deneyimler bu oran› daha alt
seviyelere çekmektedir30. Serimizde ekstremite kayb›
olmam›flt›r.
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Üst ekstremite damar yaralanmalar› ekstremitede
fonksiyon bozuklu¤una, ekstremite kayb›na hatta ölüme
neden olan yaralanmalard›r. Bu hastalar›n tedavisinde
erken hemostaz, deneyimli cerrahi ekip ve zaman›nda
müdahale, hasta hayat› ve ekstremite kurtar›lmas›nda
önemli bir yere sahiptir. Yaralanman›n lokalizasyonu ve
mekanizmas›n›n eksiksiz bir fizik muayene ile
tan›mlanmas›, erken teflhis ve cerrahi tedavi ile oldukça
baflar›l› sonuçlar elde edilmektedir
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PER‹FER‹K ARTER PSEUDOANEVR‹ZMALARININ ET‹YOLOJ‹K
SINIFLAMASI, KL‹N‹K VE CERRAH‹ YAKLAfiIM: 104 OLGULUK KL‹N‹K
DENEY‹M‹M‹Z 

EVOLUATION OF ETHIOLOGICAL CLASSIFICATION, RISK FACTORS AND
THE TREATMENT OPTIONS OF THE PSEUDOANEURSYMS OF THE
PERIPHERIC ARTERIES: CLINICAL EXPERIENCE OF 104 CASES 

Hakk› KAZAZ, M.Adnan CELKAN, Haflim ÜSTÜNSOY, Bahad›r Da¤lar, Celalettin KAYIRAN, Ekrem BAYAR 
Gaziantep Üniversitesi T›p fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Gaziantep 

Özet
Amaç: Periferik arterlerin pseudoanevrizmalar›nda etiyolojik s›n›flama, risk faktörleri ve tedavi yaklafl›mlar›n›n kendi klinik
tecrübelerimiz do¤rultusunda literatür eflli¤inde de¤erlendirilmesi. 
Yöntem: Ocak 2000 - fiubat 2005 tarihleri aras›nda klini¤imizde opere edilen 104 pseudoanevrizma olgusu etiyolojilerine
göre s›n›flanarak tedavi yaklafl›mlar› gözden geçirildi. En s›k gözlenilen yerleflim yeri common ve superficial femoral arterdi
(56 olgu %53.8). Yirmidokuz olguda kesici-deli ci alet yada ateflli silah yaralanmas› (%27.9), 8 olguda trafik kazas› (%7.7), 1
olguda duvar göçü¤ü alt›nda kalma (%0.9), 6 olguda greft anastomoz hatt›ndan (%5.8), 19 olguda angiografi sonras› (%18.3)
ve 41 olguda KBY nedeni ile aç›lan fistül yeri (%39.4) pseudoanevrizma nedeni olarak tespit edildi. Temelonar›m plan›
pseudoanevrizma geliflen segmentin ç›kar›larak kalan k›s›mlar uc uca yada araya safen greft interpozisyonu ile devaml›l›¤›n
sa¤lanmas› idi. Uygulanamayan olgularda sentetik greft interpozisyonu yap›ld›. 
Bulgular: Sekiz olguda primer etiyoloji içerisinde yer alan enfeksiyona ba¤l› sekonder yara yeri enfeksiyonlar› geliflti. Alt›
olguda kültür (+) olarak saptand›. ‹ki olgu enfeksiyon nedeni ile debridman amac› ile yeniden opere edildi. Dört olguda ise
genifl doku defekti nedeni ile doku fleblemesi yap›ld›. Operasyon sonras› damarlar›n aç›k kal›m› ve distal dolafl›m klinik
muayeneye ek olarak Doppler USG ile de¤erlendirildi. ‹ki olguda rekürren pseudoanevrizma geliflti. 
Sonuç: Travmatik yada iatrojenik etiyolojisi ne olursa olsun pseudoanevrizman›n erken tan›s› ve acil cerrahi tedavisi çok
önemlidir. Tan› ve tedavi süresi uzad›kça hem cerrahi giriflim daha komplike hale gelmekte hem de doku ve/veya yaflam kayb›
riski artmaktad›r. (Damar Cer Der 2006;15(1):17-20).

Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, periferik arter hastal›¤›

Abstract
Purpose: The aim of the study is to evoluation of ethiological classification, risk factors and the treatment options of the
pseudoaneursyms of the peripheric arteries within litheratur and our expenences. 
Methods: We operated 104 patients for pseudoaneurysm ofperipheric arteries between January 2000 and February 2005.
Common and superficial femoral arteries are the most often settlement artery (56patients 53.8%). The ethiological
classification of our patients are; 29 patients sharp insturment or gun shot injuries (27.9%), 8 patients traffic accident (7.7%),
1 patient lands›ide accident (0.9%),6 patients from the recent greft anastomosis (5.8%), 41 patients A-V fistula that were
performed for chronic renal failure (39.4%) and 19 patients during diagnostic angiographic evoluation (18.3%). Cutting the
pseudoaneurysmatic segment and restoration of the proximal and distal segments by primary end to end anastomosis or
safenous vein interpozition is the basic treatmentapproach. 
Results: Reason of primer ethiological infection secondary wound infection was developed at 8 cases. At 6 of them the culture
was (+) and two of them was gone to debridment for this reason.In 4 patients tissue flebs were used to close the large tissue
loss. In all patients the grafts patency were checked with clinic evoluation and Doppler USG. While clinical follow- up,
recuren pseudoaneurysm was seen in 2 patients. 
Conclusion: Meanwhile if the ethiological reason is iatrogenic or traumatic in pseudoaneurysm early definition and early
treatment is very important for the patients health. Even if the treatment time delays, it is getting much harder that treatment
and complication risks are increasing, also the tissue and/or loss risk is increasing. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):17-20).
Keywords: Pseudoaneurysms, peripheric vascular disease. 
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‹R‹fi

Pseudoanevrizmalar, anevrizmatik yap›n›n duyannda
tam kat olarak arter duvann›n bulunmad›¤› yap›lard›r [1].
Genellikle çevre dokularla s›n›rland›nlm›fl lokalize
hematomlard›r ve duvar yap›s› fibröz dokudur. Rüptür,
thrombosis, embolizasyon ve enfeksiyon gibi riskleri
nedeni ile acilolarak müdahale edilmelidir [2,3,4].
Travmatik. ‹atrojenik, kesici delici alet yaralanmalar›,
atesli silah yaralanmalar› ya da enfeksiyonlar gibi
de¤iflik etivoloiik sebeplerle ortaya ç›kabilmektedir (2,3).
Çal›flmam›z›n amac› periferik arterlerin
pseudoanevrizmalannda etiyolojik s›n›flama, risk
faktörleri ve tedavi yaklafl›mlann›n kendi klinik
tecrübelerimiz do¤rultusunda ve literatür eflli¤inde
de¤erlendirilmesidir. 

HASTALAR ve YÖNTEM 
Ocak 2000 - fiubat 2005 aras› klini¤imizde
pseudoanevrizma tan›s› ile opere edilen 104 hasta
çal›flmaya al›nd›. Hastalanm›z›n yafl ortalamas› 32.1 ±
11.2 (5-65), hastalanm›z›n 26 (%25) tanesi kad›n, 78(%75)
tanesi erkek ve 18 (% 17.3) hastam›z ise 15 yafl alt›
çocuk hastalard›.. En s›k yerleflim yeri common ve
superficial femoral arterdi. Yerleflim yerlerine göre
s›n›flamas› tablo 1'de, etiyolojik da¤›l›m› ise tablo 2'de
gösterilmifltir. 

Tablo 1: Pseudoanevrizmalann yerleflim yerleri 

Yerleflim Yeri Say› % 

Comman ve superticial femoral arter 56 %53.8 

Eksternal iliac arter 3 % 2.9 

Brachial arter 33 %31.8 

Radial arter 4 % 3.8 

Popliteal arter 8 % 7.7 

Toplam 104 %100 

Tablo 2: Etiyolojik da¤›l›m 
Etiyoloji Say› y›
‹liac artere künt travma (Duvar Göçü¤ü) 1 % 0.9 
Kesici delici alet yaralanmas› 29 % 27.9 
Kronik böbrek yetmezli¤i nedeni ile A- Vfistül 41 % 39.4 
Angiografi sonras› 19 % 18.3 
Graft anastomozu sonras› 6 % 5.8 
Trafik kazas› 8 % 7.7 
Toplam 104 % 100

Olgularda temel tan› klinik muayenede pulzatil kitle ve
renkli Doppler USG ile lezyonun s›n›rlann›n
görüntülenmesi idi. Doppler USG'de düzensiz yap›s›
bozulmus damar duvar›, düzensiz damar duvar› ile iliski
içerisinde ileri-geri "to-and-fro" kan ak›m›,
pseudoanevrizma kesesi içerisinde trombüs ve girdap
ak›m›n›n görülmesi ile pseudoanevrizma tan›s›
konulmustur. Lezyonun yerinin Doppler USG ile tam
olarak ayd›nlat›lamad›¤› olgularda, A- V fistül flüphesi
olan olgularda, ateflli silah yaralanmalan özellikle de
saçma yaralanmalannda birden fazla damar hasan
flüphesi olan durumlarda ve angiografik giriflim
düflünülen olgularda tan›sal angiografi uyguland› (34
olgu %32.7). Uygulad›¤›m›z temel tedavi yaklafl›m›;
pseudoanevrizmal› segmentin ç›kanlarak primer uc-uca
veya safen greft interpozisyonu ile dolafl›m›n
sa¤lanmas›yd›. Venöz yap›s› uygun olmayan hastaya
PTFE greft ile interpozisyon yap›ld› (3/24, %12.5).
Radial arterdeki A-V fistül pseudoanevrizmalannda ise
damar primer olarak ba¤land›. 

BULGULAR 
En s›k yerleflim yeri superficial ve common femoral
arter olarak saptand› (n=56 %53.8). En s›k etiyolojik
neden ise kronik böbrek yetmezli¤i için aç›lan A-V
fistüllerdi (n=41, %39.4). Bu 41 olgumuzda
pseudoanevrizmalann yerleflim yerleri; 33 olguda
brachial, 4 olguda radial, 4 olguda ise inguinal bölgede
loop yap›lan graft anastomozun üzerinden kaynaklanan
pseudoanevrizmalard›r. ‹kinci önemli etiyolojik gurup
anjiografi yerinden geliflen pseudoanevrizmalard›r.
Yirmidokuz kesici - delici alet yaralanmas› sonras›
meydana gelen pseudoanevrima olgular›n›n 4'ünde ayn›
zamanda A-V f›stül oluflumu da mevcuttu. 
‹lk cerrahi giriflimleri baflka merkezlerde yap›lm›fl 6
olgumuzda, greft anastomoz hatt›nda pseudoanevrizma
geliflmiflti. Bunlardan 3 olgu A- V f›stül amaçl› konulan
greftlerin femoral arter taraf›ndaki anastomoz hatt›na
hemodiyaliz giriflimi için girilen i¤nenin anastomoz
hatt›n› hasarlamas› ile oluflmufltu. Di¤er 3 olgunun 2
tanesinde sebep enfeksiyon 1 tanesinde ise greft
boyunun k›sa olmas›yd›. Bu olgulardan dördü rüptüre
halde acilolarak operasyona al›nd›lar. On iki olgu ruptür,
16 olgu distal emboli, 1 olgu sigmoid kolona ruptür ve 1
olguda sol ana bronfla bas› nedeni ile toplamda 30 olgu
acilolarak opere edildi. 
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Bir olgumuzda etiyolojik neden çocuk hastan›n üzerine
duvar devrilmesi sonucu künt travman›n ard›ndan
oluflan iliac arter yaralanmas›n›n PTFE greft anastomozu
yap›lan proximal ucundan pseudoanevrizma
geliflmesiydi. Hastan›n baflka bir merkezde yap›lan ilk
müdahalesinde iliac arter greft ile onar›l›rken ayn›
zamanda inferior vena cava laserasyonu onar›lm›fl,
splenektomi ve kolon rezeksiyonu ile kolostomi
aç›lm›flt›. Daha sonra enfeksiyon nedeni ile open
abdomen yap›larak lavaj la y›kama ve debridman
yap›lan hasta ilk operasyondan yaklafl›k olarak 2.5 ay
sonra kar›nda pulzatil flifllik ile bize baflvurdu. Doppler
USG'de pseudoanevrizma tan›s› konulan hasta acil
operasyon haz›rl›¤› s›ras›nda sigmoid colona ruptür ile
aciloperasyona al›nd› (resim 1). Enfeksiyona sekonder
proximal anastomoz hatt›nda pseudoanevrizma
formasyonu görülüp, greft ç›kar›ld› embolektomi yap›ld›
ve kollateralizasyon ile distal dolum sa¤land›¤› için iliac
defect onar›l›rken çocuk cerrahisi taraf›ndan sigmoid
kolon onar›ld›. 

8 olguda primer etiyoloji içinde yer alan enfeksiyona
ba¤l› sekonder yara yeri enfeksiyonu geliflti (resim 2).
Alt› olguda kültür pozitif geldi (Metisilline rezistan
S.Aureus). Dört olgu enfeksiyon debridman› amac› ile
reopere edildi. Operasyon sonras› damarlar›n aç›k kal›m›
ve distal dolafl›m Doppler USG ile de¤erlendirildi. ‹ki
olguda enfeksiyona sekonder rekurren pseudoanevrizma
geliflti. Bu olgularda genifl debridman› takiben primer
iyileflme için aç›k yara pansuman› ile rekonstrüksiyon
yap›ld›. Tedavisi tamamlanan hastalar 3 ay sonunda
tekrar de¤elerlendirildiler ve hiçbir hastada klinik soruna
rastlanmad›. 

TARTIfiMA 
Pseudoanevrizmalar tafl›d›klar› ruptür, enfeksiyon
trombosis ve distal emboli riskleri ile önemli bir klinik
sorundur. Tan›s› son derece kolay konulabilen bu klinik
problemin erken tedavisi ile komplikasyonlar
geliflmeden tedavisi mümkündür. 
Etiyolojik olarak en s›k rastlan›lan sebeplerden birisi

aortofemoral bypass alan›nda geliflen
pseudoanevrizmalard›r [2,3]. Aortofemoral bypass sonras›
%3-5 aras›nda görülebilen bir komplikasyondur.
Özellikle femoral anastomoz hatt›ndan geliflirler.
Oluflum sebepleri: 1- eskiden dikifl materyali olarak
kullan›lan ipek dikifllere ba¤l› frag›nantasyon. Bugün
için tarihi de¤eri olan bu sebep geçmiflte birçok
pseudoanevrizmaya neden olmufltur. 2- Sütür alan›ndaki
arteriyel duvar dejenerasyonu ile dehisens olmas›. 3-
Enfeksiyon ise bugün için en s›k karfl›lafl›lan nedendir.
Enfeksiyon ajanlan aras›nda en s›k neden streptococcus
epidermidistir. 4- Kötü operatif teknik [yetersiz
anastomoz kal›nl›¤›, k›sa yada uzun yapay greft, al›c›
duvanna endarterektomi yap›lmas›)](2,4,5). Özellikle greft
sonras› pseudoanevrizma geliflen 6 olgumuzdan iliac
yaralanma dahil 3 olguda etiyolojik nedenin enfeksiyon
olmas› greftleme gereken durumlarda özellikle venöz
damarlann greft olarak tercih edilmesinin
pseudoanevrizma riskini azaltmada yararl› olaca¤›n›
düflündürmektedir. Yine bat›n içi kirli yaralanmalara
müdahale s›ras›nda greft gereksinimi olan hastalarda
ekstraanatomik bypass'›n tercih edilmesi
pseudoanevrizmay› önlemede önemlidir. 
Anjiyograf›nin yayg›n olarak kullan›lmaya bafllamas› ile
birlikte giriflimsel pseudoanevrizmalarda art›fl meydana
gelmifltir. Femoral arter bölgesine yap›lan tan› ve tedavi
amaçl› giriflimlerden sonra pseudoanevrizma geliflme
oran› % 0.6 - 3.2 [6]. Bu durumda klasik aç›k cerrahi
yöntemlerine alternatif olarak pseudoanevrizma
boynuna embolizasyon ve daha proximal lezyonlarda ise
endovasküler giriflimle stent yerlefltirilmesi alternatif
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Resim 1: ‹liac arter ile sigmoid colon aras›nda
rüptür oluflturan pseudoanevrizman›n Doppler USG
görüntüsü 

Resim 2: Enfekte pseudoanevrizma görüntüsü 



tedavi yöntemleri olmufltur [6,7,8,9,10]. Özellikle pseudoarter
kesesi içerisine ultrasound guide'l› thrombin enjeksiyonu
bu bu amaçla en s›k kullan›lan yöntemdir [6,9,10]. % 94 -
98 aras›ndaki baflan oran› ile efektifbir yöntem olarak
cerrahiye alternatif olmaya bafllam›flt›r [7,8]. Bu yöntemin
yan etkileri aras›nda bacakta flifllik, iskemi,
thromboemboli, sinir hasan, rekürren pseudoanevrizma
gibi yan etkileri %1 - 4 aras›nda gözlenmektedir [8,9,10].
Özellikle bat›n içerisindeki pseudoanevrizmalarda
rüptüre olgularda hastaya zaman kazand›rabiirnek için
endovaskü1er stent implantasyonu önemli bir tedavi
seçene¤i halini alm›flt›r [11]. Bizim olgulanm›z›n ço¤unda,
klini¤imize baflvurduklannda gecikmifl olmalan nedeni
ile pseudoanevrizma kesesi içerisinde damar bütünlü¤ü
bozulacak flekilde hasarlanma mevcuttu. Bu nedenle
endovasküler giriflim uygulanamad›. Aynca klinik
olarak özellikle brachial ve radial arter seviyesindeki
lezyonlarda maliyet olarak endovasküler giriflimlerin
maliyetinin yüksek olmas› bu bölgede cerrahi giriflimi
ön plana ç›karm›flt›r. Tan›sal angiograf›nin s›k ve h›zl›
uygulanabilir hale gelmesi ile birlikte art›k endovasküler
giriflimin sosyal güvenlik kurumlar›nca ödenir hale
gelmesi endovasküler tedavi yaklafl›mlar›n›n uygun
olgularda daha s›k kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r. 
Bat›n içine yönelik endoskopik cerrahi giriflimlerinin
artmas› ile bu giriflimler sonras› visseral arterlerin
pseudoanevrizmalar›nda artma gözlenmifltir. Bu konuda
dikkat çekici bir yay›n cystic arter güdü¤ünden geliflen
pseudoanevrizma olgusunun thrombin enjeksiyonu ile
kapat›lmas›d›r[ 12]. 
Yine arteriovenöz fistü››erde de s›k pseudoanevrizma
geliflmektedir. Buradaki en önemli sebepler; enfeksiyon,
yanl›fl giriflim, teknik hata ve kanama p›ht›laflma
bozukluklar›. Bizim olgular›m›zda da KBY hemodiyaliz
hastalar›nda özellikle tan›salolarak gecikmifl enfekte ve
dev pseudoanevrizmalar›n görülmesi klinik muayene ve
erken tan›sal yaklafl›m›n önemini ortaya koymufltur. Zira
bu tip gecikmifl olgularda distal embolizasyon, rüptür ve
çevre dokulara yap›fl›kl›k ile sinir yaralanmas› riskini
art›nrken operasyonu da son derece zor hale getirirler.
Kesici delici alet yaralanmalar›n›n onar›m› s›ras›nda
özellikle primer onar›lan hastalarda intimal hasar nedeni
ile pseudoanevrizma riski artmaktad›r. Bu nedenle
özellikle defektin genifl oldu¤u yada laserasyon fleklinde
oldu¤u olgularda venöz patch anjioplasti yada hasarl›
segmentin ç›kar›larak ucuca yada safen greft
interpozisyonu ile onar›lmas› do¤ru tedavi seçene¤i
olacakt›r. Yine az görülen bir etiyolojik sebepte
akapunktur sonras› periferik damarlar›n
pseudoanevrizmas›d›r [13]. Bu olgularda thrombin
enjeksiyonu yine efektif bir tedavi yaklafl›m› olmufltur[13]. 
Son y›llarda artan madde ba¤›ml›l›¤› nedeni ile madde

enjeksiyonu yap›lan damarlar›n pseudoanevrizmalar›n
yeni ve s›k sebeplerinden bir tanesi haline gelmifltir.
Bizim bir olgumuzda enjeksiyon yapacak damar›
bulamayan hasta femoral artere yapm›fl oldu¤u kirli
enjeksiyon ile dev pseudoanevrizma ile müdahale edildi.
Hasta ile yap›lan görüflmelerde madde ba¤›ml›lar›
aras›nda pseudoanevrizman›n s›k oldu¤u ancak tedavi
için sa¤l›k kurulufllar›na zorunlu kal›nmad›kça
baflvurmad›klar› gerçe¤i ortaya ç›km›flt›r. 
Sonuç olarak, travmatik yada iatrojenik etiyolojisi ne
olursa olsun pseudoanevrizmalar›n erken tan› ile acil
cerrahi veya endovasküler giriflim ile tedavisi gereklidir.
Tan› ve tedavi süresi uzad›kça hem cerrahi giriflim daha
komplike bir hal al›r hem de doku ve/veya yaflam kayb›
riski artar. Onar›mda ise mümkün oldu¤unca primer uc-
uca veya venöz greft interpozisyonu tercih edilmelidir.
Bat›n içerisinde aort ve dallar›nda yer alan
pseudoanevrizmalarda endovasküler yaklafl›m yeni
geliflme olarak dikkate al›nmal›d›r. Özellikle komplike
olmam›fl olgularda endovasküler tedavi seçene¤i birinci
tercih olmufltur. Tabi bu giriflimlerin yap›labilmesi ›ç›n
deneyimli bir ekip gereklidir. 
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D‹STAL YATAK YOKLU⁄UNDA UYGULANAN ‹LOPROST SONRASI
KL‹N‹K ‹Y‹LEfiME

CLINICAL HEALING AFTER ILOPROST IN POOR DISTAL ARTERIAL BED

Fatih ‹SLAMO⁄ LU, M. Fatih AYIK, Özbek BERBER, Hakan POSACIO⁄ LU, ‹sa DURMAZ
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹zmir

Özet
Amaç: Çal›flmam›zda kronik ciddi alt ekstremite iskemisi olan olgular ve distal yata¤› cerrahi tedaviye uygun olmayan
olgularda alternatif bir tedavi iloprost uygulamas›n›n etkinli¤i ve klinik faydalar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r
Yöntem: ‹loprost uygulad›¤›m›z 16 olgu klinik yan›tlar› aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Krural arterlerin proksimalindeki
darl›klara yönelik olarak 8 olguda bypass operasyonlar› uygulanm›flt›r. Bypass uygulanan olgular kombine tedavi,
uygulanamayanlar medikal tedavi gruplar›na ayr›larak tedaviye yan›tlar› karfl›laflt›rmal› olarak de¤erlendirilmifltir. Olgular
de¤erlendirilirken; istirahat a¤r›s›n›n gerilemesi, a¤r› kesici ihtiyac›n›n azalmas›, ekstremitedeki lezyonlar›n iyileflmesi, ABI
(ayak bile¤i / kol bas›nç indeksi) ve yürüme mesafesinin artmas› esas al›nm›flt›r.
Bulgular: Tedavi sonras›nda tüm olgular›n a¤r› fliddetinin azald›¤›, a¤r› kesici ihtiyac›n›n düfltü¤ü ve yürüme mesafelerinin
artt›¤› gözlemlenmifltir. Tedavi sonras›nda Fontaine evrelemesine göre olgular›n evrelerinde gerileme sa¤lanm›flt›r. Kombine
tedavi grubunda ABI de¤erindeki iyileflme medikal tedavi grubundan anlaml› derecede üstün olmufltur.
Sonuç: Olgular›m›zda iloprost uygulamas›n›n distal yata¤› cerrahiye uygun olmayan olgular›n yan›nda proksimal darl›klara
yönelik bypass cerrahisi ile kombine kullan›m›n›n klinik faydalar› gözlemlenmifltir. Daha fazla say›da olgu içeren prospektif
çal›flmalar ile iloprostun etkinli¤inin belirlenip, rutin tedavide faydal› bir alternatif olabilece¤ini düflünüyoruz. (Damar Cer Der
2006;15(1):21-24).

Anahtar Kelimeler: ‹loprost, kritik iskemi, periferik arter hastal›¤›

Abstract
Purpose: In this study, we evaluated to effectiveness and clinical benefit of iloprost that alternative therapy in patients with
chronic and critical lower limb ischemia who were not candidate for surgery because of poor distal arterial bed. 
Methods: Clinical response for iloprost administration evaluated in sixteen patients. Surgery was performed to bypass
stenoses located proximal to crural arteries in 8 patients. Patients were grouped into combined treatment group in which
patients who had a bypass procedure were included, and medical treatment group in which patients who had only iloprost
administration were included.  A comparative analysis of improvement in clinical findings was performed between two
groups. Recession of rest pain, reduce of need for analgesic drug usage, healing of limb wound, ABI (ankle / brachial
pressure index) and increasing of walk interval without pain evaluated in this cases.
Results: After the therapy, pain severity and need for analgesic drug were reduced and walk interval increased in all patients.
Patient’s Fontaigne class was decreased after the therapy. Improvement in ABI of combined treatment group was better than
that of medical therapy group.
Conclusion: Iloprost usage may be useful in patient’s with poor arterial distal bed and  may also benefit in combining of the
surgery in proximal arterial stenosis. We think that by determination of iloprost effectivity with prospective randomized
studies with more cases, it can be a.valuable alternative for routine therapy. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):21-24).
Keywords: Iloprost, critical ischemia, peripheral arterial disease

Doç. Dr. Fatih ‹slamo¤lu
Ege Universitesi T›p Fakültesi 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›
35100 Bornova, ‹zmir-Türkiye
Telefon:0232 3882866
Fax:0232 3390002
e-mail: fatih.islamoglu@ege.edu.tr

fislam@med.ege.edu.tr



‹R‹fi

Periferik arter hastalar›nda ciddi istirahat a¤r›s› olmas›
(Fontaine Evre III) ve bölgesel doku nekrozu ile
ülserlerin varl›¤› (Fontaine Evre IV) ekstremite
hayat›n›n tehlikede oldu¤una iflaret eder (1,2) (tablo 1).
Uygun olan hastalarda cerrahi ya da giriflimsel
anjiyografik yöntemler ile tedavi sa¤lanmaktad›r. Ancak
fliddetli iskemisi olan olgular›n yaklafl›k %39’unda
rekonstrüktif bir cerrahi uygun olamamaktad›r ve bu
hastalar›n ancak %25’inin ekstremitesi
kurtulabilmektedir (3). Son dönemlerde, özellikle bu tip
hastalarda intravenöz prostaglandin E1 ve I2
uygulamalar›n›n faydalar›n› de¤erlendiren çeflitli
çal›flmalar bildirilmifltir(4,5). Bizim çal›flmam›zda da
kronik ciddi alt ekstremite iskemisi olan ve distal yata¤›
cerrahi tedaviye uygun olmayan veya sadece proksimal
stenotik lezyonlar› için cerrahi uygulan›p distal yata¤›n
cerrahi flans› bulunmad›¤› olgularda alternatif bir tedavi
olarak iloprost (prostaglandin I2 analo¤u)
uygulamas›n›n etkinli¤i ve klinik faydalar›n›n
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Tablo 1: Fontaine Evrelendirmesi

Evre Klinik 

I         Asemptomatik

IIa Hafif  Kladikasyo

IIb Orta-fliddetli kladikasyo

III ‹stirahat a¤r›s›

IV Ülser ya da gangren

HASTALAR VE YÖNTEM
Klini¤imizde Ocak 2004- fiubat 2005 tarihleri  aras›nda
iloprost  uygulanm›fl olan 16 olgu tedaviye olan klinik
yan›tlar› aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir (tablo 2). Bu
olgulardaki klinik yan›t olarak; istirahat a¤r›s›n›n
gerilemesi, a¤r› kesici ihtiyac›n›n azalmas›,
ekstremitedeki lezyonlar›n iyileflmesi ve yürüme
mesafesinin artmas› esas al›nm›flt›r. Çal›flmaya
al›nanlar›n 6’s› bayan, 10’u erkek ve ortalama yafl 61,87
± 12,93 y›l idi. Diyabetik olan olgu say›s› 7 olup
bunlar›n tümü insülin kullanmakta ve genel olarak
regüle kan flekeri de¤erlerine sahip olgulard›. Tüm

olgular›n damarsal patolojileri DSA (dijital
substraksiyon anjiyografisi) yöntemi ile görüntülendi.
Hastaneye yat›r›ld›klar›nda olgular›n ABI (ankle /
brachial: ayak bile¤i / kol sistolik bas›nç oran›) bas›nç
indeksleri ölçülmüfl ve Fontaine evrelemesine göre
dereceleri belirlenmifltir. Olgulara hastaneye
yat›r›ld›ktan sonra 0.5-2 ng/kg/dk. dozdan günde 6 saat
intravenöz infüzyonla 21-28 gün iloprost tedavisi
uygulanm›flt›r. Krural arterlerin proksimalindeki
darl›klara yönelik olarak 8 olguda bypass operasyonlar›
uygulanm›flt›r. Opere edilen olgularda proksimal
darl›klar için acil ve erken cerrahi zamanlamal› olarak
bypasslar uygulanm›flt›r. Bypasslar tüm olgularda diz
alt› popliteal artere uzat›lm›fl, 3 olguda krural arterlere
distal bypasslar yap›lm›flt›r. Greft olarak ya sadece safen
ven,  ya da safen ven ile PTFE greftin uç uca
anastomozu sonras› elde edilen kompozit greftler
kullan›lm›flt›r ve bypass yap›lamayan distal yatak için
peroperatif iloprost infüzyonu bafllanm›flt›r. Ayakta
yaras› olan olgular›n yara bak›mlar› (debridman,
pansuman) düzenli olarak yap›lm›flt›r. Olgular, cerrahi
tedavi ile ‹loprost tedavisinin uyguland›¤› "kombine
tedavi" ve sadece iloprost uygulanan "medikal tedavi"
gruplar› olarak ikiye ayr›lm›fl ve tedaviye olan yan›tlar›
ile iyileflme düzeyleri karfl›laflt›rmal› olarak
incelenmifltir. Tüm olgular cerrahi iyileflme ve ilaç
tedavisinin bitimini takiben klinik olarak ayl›k poliklinik
takipleriyle yeniden de¤erlendirilmifllerdir.
‹statistiksel analiz: Bütün verilerin de¤erlendirmelerinde
PC için SPSS (ver.10.0) program› kullan›lm›flt›r.
Olas›l›k de¤eri (p) 0.05 ve alt›nda ise anlaml› kabul
edilmifltir. Kategorik verilerin yüzde ve frekans
de¤erleri, sürekli de¤iflkenlerin ise ortalama ve standard
deviasyon (SD) de¤erleri saptanm›flt›r. Kombine ve
medikal tedavi gruplar›n›n karfl›laflt›rmal› analizinde
kategorik veriler için χ2 ve Fisher exact test; sürekli
de¤iflkenler için ise student’s t test ve one-way Anova
univaryans analizleri olarak kullan›lm›flt›r. 

BULGULAR
Olgular›n tümünün distal damar yataklar› bozuk ve bu
olgular›n 8’i cerrahi uygulanan, di¤er 8’i cerrahi
uygulanamayan olgulard›r. Olgular›n hastaneye
baflvurduklar› dönemde yap›lan Fontaine evrelemesine
göre durumlar›, 4 olgu evre 2b, 6 olgu evre 3 ve 6 olgu
evre 4 olarak de¤erlendirilmifltir. Olgular›n tedavi öncesi
ortalama ABI de¤eri 0,29±0,18 (min. 0- maks. 0,61)
olarak saptanm›flt›r.  Tüm olgularda anamnezlerinde
yo¤un bir a¤r› kesici kullan›m› oldu¤u gözlendi. Tedavi
süresince de a¤r› kesici almalar› gerekmifltir. Olgular›n
3’ünde (%18,7) ilaç verimini takiben geliflen ortostatik
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hipotansiyon haricinde ilaca ba¤l› komplikasyon
geliflmemifltir. Tedavi süresi ve sonras›nda tüm olgular›n
a¤r› fliddetinin azald›¤›, a¤r› kesici ihtiyac›n›n düfltü¤ü
ve yürüme mesafelerinin artt›¤› gözlemlenmifltir.
Olgular›n tümünde bacakta s›cakl›¤›n ve venöz doluflun
artt›¤› görülmüfltür. Tedavi sonras›nda Fontaine
evrelemesine göre 3 olgu evre 1, 2 olgu evre 2a, 8 olgu
evre 2b ve 1 olgu evre 4 olarak evrelendirilmifltir. Bir
(%6,25) olguya minör amputasyon uygulanm›flt›r ve bu
olguyla birlikte olan di¤er evre 4 olan olgular›n yara
yerlerinde tam ve h›zl› bir iyileflme görülmüfltür (tablo
2). Tüm olgular göz önüne al›nd›¤›nda tedavi sonras›
ortalama ABI 0,71±0,23 (min. 0,30- maks. 1,10) olarak
bulunmufltur ve tedavi öncesine göre istatistiksel anlaml›
(p<0,001) bir iyileflme görülmüfltür. 
Kombine ve medikal tedavi gruplar› aras›nda yafl,
cinsiyet, diyabet, sigara kullan›m› ve tedavi öncesi ABI
de¤erleri (kombine tedavi grubu ortalama ABI: 0,26 ±
0,20; medikal tedavi ortalama ABI: 0,31 ± 0,17) gibi
demografik ve klinik bulgular aç›s›ndan anlaml› bir fark
yoktur (tablo 3). Bununla birlikte, tedavi sonras›
kombine tedavi grubunda ortalama ABI de¤erindeki
(0,85 ± 0,24) iyileflme, sadece medikal tedavi alan
grubun ortalama ABI de¤erinden (0,56 ± 0,12) anlaml›
olarak üstündür (p=0,014) (tablo 3).

Tablo 3: Olgular›n tedavi gruplar›na göre karfl›laflt›rmal›
verileri
ABI: Ayak bile¤i / kol bas›nç indeksi.

Kombine Tedavi Medikal Tedavi p
Yafl (ortalama) 58,62 ± 13,13 65,12 ± 13,62 0,348
Cinsiyet (kad›n / erkek) 5 / 3 1 / 7 0. 059
Diyabet (yok / var) 5 / 3 4 / 4 0.500
Sigara (yok / var) 4 / 4 4 / 4 0.690
ABI (önce) 0,26 ± 0,20 0,31 ± 0,17 0,639
ABI (son) 0,85 ± 0,24 0,56 ± 0,12 0,014

Olgular›n iloprostun iyilefltirici etkilerine yan›t›na, diyabet
(p=0,827) ve sigara kullan›m›n›n (p=0,696) bir etkisi
görülmezken, kad›n olgular›n tedavi sonras› ortalama ABI
de¤erindeki (0,88 ± 0,21) iyileflme, erkek olgulardan
(0,60 ± 0,19) anlaml› derecede üstündür (p=0,027).

TARTIfiMA
Distal periferik ateroskleroz sonucu bypass cerrahisinin
uygulanamad›¤› ya da yeterince faydal› olamad›¤› hasta
grubunda ekstremite amputasyonu son tedavi seçene¤i
olarak karfl›m›za ç›kmakta ve hem hasta hem de cerrah
taraf›ndan kabul edilmesi son derece güç olan bir
morbidite sonucu ile karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Bu
nedenle bu hasta gruplar›nda tedavi alternatifleri sürekli

Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (1): 21-24

Dr. Fatih ‹slamo¤lu ve Arkadafllar› 

23

Tablo 2: Bütün olgular›n tedavi öncesi ve sonras› verileri. 
K. Kad›n; E: Erkek.

Olgu Cins Yafl Diyabet Fontaine Fontaine A/B A/B Operasyon
No Evre (Yat›fl) Evre (Ç›k›fl) ‹ndex (Yat›fl) ‹ndex (Ç›k›fl)

1 K 62 Var 3 2a 0.47 1 sol femoropopliteal bypass

2 E 52 Yok 2b 1 0,55 0,88 iliopopliteal diz alt› bypass+ Revizyon: 
iliopopliteal greft interpozisyonu ve 
trombektomi

3 K 79 Yok 4 2b 0,42 0,8 sa¤ femoropopliteal diz alt› bypass + 
nekrotik parmak amputasyonu

4 E 72 Var 2b 2a 0,32 0,54 0

5 E 75 Var 4 4 0,61 0,72 0

6 E 78 Var 4 2b 0,23 0,35 0

7 E 59 Yok 3 2b 0,32 0,63 0

8 K 42 Yok 2b 1 0 0,95 aortabifemoral bypass+sol femoropopliteal 
bypass

9 E 78 Yok 4 2b 0,3 0,5 0

10 K 49 Yok 3 2b 0 0,9 sa¤ femorotibial distal bypass

11 E 39 Yok 4 4 0,4 0,6 0

12 K 74 Var 2b 1 0,25 1,1 bilateral femoropopliteal bypass

13 K 55 Var 3 2b 0 0,5 0

14 E 48 Yok 4 3 0,25 0,3 femorotibial distal bypass

15 E 65 Yok 3 2b 0,32 0,68 0

16 E 63 Var 3 2b 0,2 0,84 sa¤ femorotibial distal bypass



gündemde olmufltur. Periferik damar hastal›klar›nda risk
faktörlerinin düzeltilmesi (sigaran›n b›rak›lmas›,
hiperlipidemi ve diyabetin regülasyonu gibi) hastal›¤›n
ilerleyiflini yavafllatmada yard›mc› olmaktad›r. ‹laç
tedavisi olarak antiagreganlar, antikoagulanlar,
eritrositlerde fleksibiliteyi art›ran pentoxifylline rutin
olarak kullan›lan tedavi yöntemleridir. Al›fl›lagelmifl
rutin tedavilere ek olarak hiperbarik oksijen tedavileri
prostaglandin analoglar›, kök hücre kullan›mlar›
gündemdedir(6,7). Kemik ili¤i mononükleer hücrelerinin
iskemik bölgede vaskülogenezisi ve anjiogenezisi
uyar›c› özellikleri periferik iskemik modellerde de
kemik ili¤i kök hücrelerinin kullan›m›na yönelik
çal›flmalar›n temel dayana¤› olmufltur (7).                               
Son y›llarda yeni bir tedavi alternatifi olarak gündeme
gelen iloporost uzun süreli vazodilatasyon yapan,
trombosit agregasyonunu inhibe eden bir prostasiklin
analo¤udur, intravenöz verildi¤inde karaci¤erden
metabolize olmaktad›r. Bafla¤r›s›, hipotansiyon ve
gastrointestinal rahats›zl›k gibi yan etkileri
geliflebilmektedir. ‹loprostun klinik iyilefltirmeye neden
olan mekanizmas› henüz yeterince aç›k de¤ildir. Yap›lan
çal›flmalarda total ekstremite kan ak›m›nda de¤ifliklik
yapmamas› klinik düzelmeyi bu yönden aç›klamaya
engel olmaktad›r. ‹loprostun yap›lan farmakolojik
çal›flmalarda özellikle iskemik alanlarda
mikrosirkülatuvar ak›m›n  bozulmufl kontrol
mekanizmalar›n› normale çevirdi¤i belirtilmifltir ve bu
özelli¤i teropatik etkisi için oldukça önemlidir. Yap›lan
klinik çal›flmalarda da 14-28 gün süre ile intravenöz
olarak uygulan›m›n›n ülser ve gangrenle birlikte olan
fliddetli bacak iskemilerinin tedavisinde etkili ve güvenli
olup major amputasyonlar›n oran›n›n azalmas›na
yard›mc› oldu¤u bildirilmifltir (8-10). 
Olgular›m›zda iloprost uygulamas›n›n distal yata¤›
cerrahiye uygun olmayan olgular›n yan›nda proksimal
darl›klara yönelik bypass cerrahisi ile kombine
kullan›m›n›n klinik faydalar› gözlemlenmifltir. Distal
yata¤› dizalt›nda popliteal arter sonras› görülmeyen ve
cerrahi uygulanan olgulara klini¤e yat›r›ld›ktan hemen
sonra bafllanan ‹loprost infüzyonu peroperatif olarak da
devam ettirilmifltir. Darl›klardan bir ya da birkaç›
nedeniyle uygulanan revaskülarizasyon sonras› artt›r›lan
kan ak›m›n›n distal yataktaki etkisini, iloprost daha fazla
artt›rm›flt›r. Hickey ve arkadafllar›n›n plasebo kontrollu
yapt›klar› bir çal›flmada da femoro-distal bypass sonras›
uygulanan iloprostun greft kan ak›m›n› anlaml› derecede
artt›rd›¤› gösterilmifltir (11). 
Çal›flmam›z›n di¤er önemli bulgular› diyabetin iloprosta
olan yan›t› etkilememesine ra¤men, kad›n cinsiyetin
tedaviye daha iyi yan›t vermesidir. Diyabete iliflkin
bulgular›m›z Meini ve arkadafllar› ile Castagno ve

arkadafllar›n›n yapt›¤› iki çal›flmadaki bulgularla z›tl›k
olufltursa da, GISAP çal›flmas› ve Alstaed ve
arkadafllar›n›n bulgular›yla uyumludur (12-15).   Castagno
ve arkadafllar›n›n çal›flmas› da bizim çal›flmam›za benzer
flekilde kad›n cinsiyetin iloprsta daha iyi yan›t verdi¤ini
göstermifltir (13).
Sonuç olarak, özellikle cerrahi tedavi ile kombine
edilebilen hastalarda etkin bir fayda gösteren iloprost
uygulamas›n›n çeflitli yandafl faktörlerin varl›¤›ndaki
etkinli¤inin daha fazla say›da olgu içeren prospektif
çal›flmalar belirlenmesinden sonra rutin tedavide faydal›
bir alternatif olabilece¤ini düflünüyoruz. 
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ÜST EKSTREM‹TEDE D‹STAL ‹SKEM‹YE NEDEN OLAN
ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜL KOMPL‹KASYONLARI

UPPER EXTREMITY DISTAL ISCHEMIA COMPLICATING ARTERIOVENOUS
FISTULA 

Hasan EK‹M*, Veysel KUTAY*, Hakan AKBAYRAK**, Halil BASEL**, ‹smail DEM‹R**, Abdüssemet HAZAR**, 
Melike KARADA⁄ **, Cevat YAKUT*
*Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, **Van Yüksek ‹htisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Van.

Özet
Amaç: Hemodiyaliz amac›yla aç›lan arteriyovenöz fistüllerde distal iskemi ender görülen ciddi bir komplikasyondur.
Amac›m›z arteriyovenöz fistül komplikasyonu olarak geliflen üst ekstremite iskemilerinde cerrahi tedavinin sonuçlar›n›
de¤erlendirmektir.
Yöntem: May›s 1999 ile Nisan 2005 tarihleri aras›nda 412 hastada arteriyovenöz fistül nedeniyle cerrahi giriflim uygulad›k.
Bunlardan sekiz hastada arteriyovenöz fistül komplikasyonu olarak distal iskemi geliflmifltir. Hastalar›n yafllar› 26 ile 56
aras›nda de¤iflmekte (ortalama  39±1,2 y›l) idi.
Bulgular: Distal iskemi geliflmesine neden olan tüm arteriyovenöz fistüller brakiyal arterle sefalik veya bazilik ven aras›nda
aç›lm›flt›. Hastalardan dördünde sadece fistül ligatüre edildi. Üç hastada fistül ligatüre edildikten sonra brakiyal arterde geliflen
anevrizmalar rezeke edildi ve arteriyel devaml›l›k bir hastada brakiyal arterin uç uca anastomozu ile, bir hastada araya
konulan safen ven grefti ile ve di¤er hasta da ise PTFE interpozisyon grefti ile sa¤land›. Bir hastada ise fistül ligatüre edildi ve
sefalik vende geliflen anevrizma rezeke edildi. Cerrahi sonras› tüm hastalarda iskemi bulgular› kayboldu. 
Sonuçlar: Arteriyovenöz fistül komplikasyonu olarak anevrizmatik geliflmeler, tromboz veya çalma sendromu ve bunlar›n
sonucu distal iskemi geliflebilir. Fistülün ligasyonu ile genellikle olumlu sonuç al›n›rsa da anevrizmal geliflme varsa
anevrizmalar rezeke edilerek arterin devaml›l›¤› sa¤lanmal›d›r. ‹skemik komplikasyonlar› önlemek veya minimal seviyeye
indirmek ve önemli risk faktörlerini belirlemek için genifl serilere dayanan prospektif çal›flmalara gereksinim oldu¤unu
düflünüyoruz. (Damar Cer Der 2006;15(1):25-30).

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenös Fistül, Üst Ekstremite Distal ‹skemisi.

Abstract
Purpose: The development of upper extremity ischemia to an arteriovenous fistula created for hemodialysis access remains a
significant complication. The aim of our study was to evaluate the surgical management of patients who developed ischemia
in the upper extremity carrying the dialysis angioaccess.
Methods: Between May 1999 and April 2005, we performed 412 vascular Access procedures, and eight of them subsequently
operated on due to upper extremity ischemia. There were five male and three female patients ranging in age between 26 and
56 years, with a mean age of 39,1±1,2 years.
Results: All patients with distal ischemia had brachiocephalic or brachobasilic arteriovenous fistula. Four patients were
treated only ligation, three patients by ligation and brachial artery aneurysm resection. Arterial continuity was achieved end
to end arterial anastomosis in one, saphenous vein interposition graft in one and PTFE graft in one patients. The remaining
one patient with cephalic vein aneurysm was treated by ligation and venous aneurysm resection.
Conclusion: Complications of arteriovenous fistula, such as aneurysmatic changes, thrombosis and steal syndrome may lead
to upper extremity distal ischemia. Ligation of the fistula causes improvement of the symptoms. But in patients with aneurysm,
ligation should be combined with aneurismal resection and arterial continuity should be achieved. Further prospective studies
will be required to demonstrate the important risk factors, and prevent or minimize the occurrence of ischemic complications.
(Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):25-30).
Keywords: Arteriovenous Fistula, Upper Extremity Distal Ischemia. 
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‹R‹fi

Son dönem kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalar

baflar›l› bir transplantasyon uygulan›ncaya kadar

yaflamlar›n› sürdürmek için hemodiyalize gereksinim

duyarlar. Uzun süreli hemodiyaliz içinde arteriyovenöz

fistül (AVF) açmak gerekir. AVF aç›lmas› da elde kan

ak›m›n›n azalmas›na neden olabilir. ‹skemik

de¤ifliklikler nispeten ender görülür ise de bazen ciddi

komplikasyonlara yol açabilir.

‹skemiyi düzeltmek için de¤iflik cerrahi teknikler

tan›mlanm›flt›r. Bunlar arteriyovenöz fistülün (AVF)

ligasyonu, fistülün daralt›lmas› (banding), distral

revaskülarizasyon-interval ligasyon prosedürüdür. Fistül

ligasyonu hemen distal perfüzyonu sa¤lad›¤› için

avantajl›d›r. Ancak serimizde oldu¤u gibi efllik eden

anerizmal oluflumlarda varsa kompleks bir prosedür

gerektirebilir. Çal›flmam›z›n amac› AVF komplikasyonu

olarak geliflen üst ekstremite iskemilerinde hastalar›n

klinik karakteristiklerini ve cerrahi tedavinin sonuçlar›n›

de¤erlendirmektir.

HASTALAR ve YÖNTEM
Yüzüncü y›l üniversitesi ve Van Yüksek ‹htisas

hastanelerinin kalp ve damar cerrahi servislerinde May›s

1999 ile Nisan 2005 tarihleri aras›nda 412 hastaya

arteriyovenöz fistül nedeniyle giriflim cerrahi

yap›lm›flt›r. Bu hastalar›n sekizinde arteriyovenöz fistül

komplikasyonu olarak iskemi geliflti. ‹skemi geliflen

hastalar›n yafllar› 26 ile 56 aras›nda de¤iflmekte ve

ortalama  yafl 39±1,2 y›ld›. Hastalardan befli erkek, üçü

kad›n olup, fistül befl olguda sol, üç olguda ise sa¤ üst

ekstremitede lokalize idi.

Tan› klinik ve dupleks ultrasonografik incelemeyle

kondu. ‹skemi geliflen hastalarda daha önce aç›lan

bilateral radiyosefalik fistüller t›kanm›fl idi. Hiçbir

hastada ayn› taraf ekstremitede radiyal nab›z

al›nam›yordu. Alt› hastada elle fistülün geçici

kapat›lmas›yla radiyal nab›z al›n›rken iki hastada

fistülün geçici olarak elle kapat›lmas›n› takiben bile

radiyal nab›z al›namad›. Operasyonlar üç olguda genel

di¤erlerinde ise lokal anesteziyle yap›ld›.

BULGULAR
Distal iskemi geliflmesine neden olan fistüller yedi

olguda sefalik ven ile brakiyal arter aras›na bir olguda

ise bazilik ven ile brakiyal arter aras›na aç›lm›flt›.

Hastalardan üçü fistül aç›ld›ktan bir ay sonra, ikisi 3 ay

sonra, ikisi alt› ay sonra ve biri ise 2 y›l sonra

semptomatik hale gelmifl idi. Fizik muayenede

hastalardan dördünde subkutan pulsatil anevrizmal

dilatasyonlar vard› (resim 1). Hastalardan ikisi diyabetik

idi. Tablo 1’de hastalar›n klinik karakteristikleri

gösterilmifltir. Dupleks ultrasonografik incelemeyle tüm

olgularda fistülün distal›ndaki arterlerden fistüle do¤ru

geri ak›m gözlendi. 

Tablo 1: iskemi geliflen hastalar›n klinik

karakteristikleri

Klinik karakteristikler Hasta say›s›
Diyabetes mellitus 2

Kronik arteriyel hipertansiyon 6

Periferik arter hastal›¤› 2

Ekstremitede siyanoz 4

‹stirahat a¤r›s› 3

Sensoryal kay›p 3

Anevrizma geliflmesi 4

Hastalar›m›zdan dördünde yaln›z fistül ligatüre edildi.

Ligasyon yap›lan bu hastalardan ikisinde daha önce

fistülün daralt›lmas› amac›yla banding yap›lm›flt›.
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Resim 1: Brakiyal arteriyovenöz fistül
komplikasyonu olarak geliflen subkutan anevrizmatik
dilatasyon görülmektedir.



Ligasyon yap›lan tüm olgularda distal perfüzyon düzeldi

ve yak›nmalar› kayboldu. Hastalar›m›za uygulanan

cerrahi giriflimler tablo 2’de gösterilmifltir. 

Hastalar›m›z›n üçünde fistül  yerinde arteriyel

anevrizma geliflimi vard›. Bu olgularda anevrizma

rezeke edilerek fistül kapat›ld›. Bir olguda fogarty

kateteri ile tromboembolektomi yap›larak distal arteriyel

yataktan trombüs ç›kar›ld› ve brakial  arter uç uca

anastomoz edildi. Genifl anevrizma rezeksiyonu yap›lan

yine fogarty kateteriyle tromboembolektomi yap›lan bir

olguda ise araya safen ven interpozisyon grefti konarak

ak›m›n devaml›l›¤› sa¤land›. Di¤er olguda distal ak›m

iyi oldu¤undan fogarty kateteriyle tromboembolektomi

yapmak gerekmedi. Arteriyel devaml›l›k 6 mm’lik

PTFE (gore-tex) greftle sa¤land›. 

Bir hastam›zda ise sefalik vende dev bir anevrizmal

geliflim vard›. Venöz anevrizma rezeke edilerek fistül

kapat›ld›. Operasyon sonras› tüm hastalar›n iskemik

yak›nmalar› düzeldi. Tüm hastalarda çal›flan fistüller

kapand›¤›ndan hemodiyaliz için tekrar fistül aç›ld›.

Hemodiyalize yeni aç›lan arteriyovenöz fistüller

kullan›larak devam edildi.

Anevrizmal geliflim gösteren dört hastada histopatolojik

inceleme yap›ld›. Anevrizmatik arter duvarlar›nda

lamina elastika internada destrüksiyon ve yang›sal

infiltrasyon dikkati çekmekteydi (resim 2). ‹ki hastada

anevrizma kesesi tromboze idi. Venöz anevrizma

geliflen bir hastada ise ven duvar›nda

endofilebohipertrofi belirgindi ve trombus yoktu. 

TARTIfiMA
Bafll›ca arteriyovenöz fistül (AVF) komplikasyonlar›
trombozis, kanama, konjestif kalp yetmezli¤i,

enfeksiyon, anevrizma veya yalanc› anevrizma geliflmesi
ve distal iskemidir. ‹skemik komplikasyonlar ender ve
benign olmakla beraber bazen parmaklar›n ve elin
amputasyonuna neden olabilece¤inden erken tan› ve
tedavi gerektirirler.
‹skemi geliflmesinin bafll›ca nedeni çalma sendromudur.
Arteriyel yetmezlik fistülden geçen yüksek ak›ma,
anastomozun distalindeki arterden tersine ak›ma ve
yetersiz kollateral ak›ma ba¤l› olabilir. AVF sonras›
oluflan iskemik geliflmeler genellikle fistülün
distalindeki arterden fistüle do¤ru olan geri kan ak›m›na
ba¤lan›r. Venöz tarafta olan düflük bas›nc›n neden
oldu¤u bu geri ak›m hemen cerrahi sonras› veya fistülün
olgunlaflmas›n› takiben kendini gösterir. Ancak bu
çalma sendromu her zaman el iskemisine neden olmaz(1). 
Çalma sendromu ciddi bir komplikasyon olup, üst
ekstremitenin otojen proksimal fistüllerinde %10’a
kadar de¤iflen oranlarda görülür. ‹leri yafl, difli cinsiyet,
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Tablo 2: Uygulanan cerrahi giriflimler ve olgulara göre da¤›l›m›

uygulanan cerrahi giriflimler Olgu say›s›

Yaln›z fistül ligasyonu 4

Arteriyel anevrizma rezeksiyonu, distal arteriyel yata¤a tromboembolektomi 
uygulanmas› ve brakial arterin uç uca anastomozu 1

Arteriyel anevrizma rezeksiyonu, distal arteriyel yata¤a tromboembolektomi 
uygulanmas› ve safen ven grefti interpozisyonu 1

Arteriyel anevrizma rezeksiyonu ve PTFE greft interpozisyonu 1

Venöz anevrizma rezeksiyonu ve fistülün ligasyonu 1

Resim 2: Hematoksilen-eosin x 125. Damar duvar›na
bitiflik trombus ve yayg›n yang›sal infiltrasyon dikkati
çekmektedir.



periferik arter hastal›¤›, diyabet, ayn› yerden birçok
giriflim yap›lmas› ve sentetik greft kullan›lmas› risk
faktörleri olarak tan›mlanm›flt›r. Serimizde oldu¤u gibi
genç yafllarda da görülebilmektedir.
Ligasyon arteriyovenöz fistüle (AVF) ba¤l› distal
iskemilerin tedavisinde en basit ve güvenilir bir
yöntemdir. Ancak kullan›lan bir fistülün kullan›lmaz
hale gelmesine neden olur. AVF’ün banding tekni¤i ile
daralt›lmas› ise hem distal perfüzyonu düzeltir ve hem
fonksiyone bir fistülün kullan›lmaya devam edilmesini
sa¤lar(2). Ancak, daraltma sonras› trombozis geliflme
oran› yüksektir. Bu nedenle bir çok cerrah bu yöntemi
b›rakm›flt›r. Distral revaskülarizasyon-interval ligasyon
prosedürü ise hem distal perfüzyonu düzeltir, hem de
fistülün aç›k kalmas›n› sa¤lar(3). Ancak, distral
revaskülarizasyon-interval ligasyon prosedüründe iki
arteriyel anastomoz yap›ld›¤› için arteriyel stenoz ve
ileride arteriyel yetmezlik geliflme riski vard›r. Ayr›ca bu
hastalarda s›kl›k altta yatan distal arteriyel hastal›k ta
vard›r(4). Distral revaskülarizasyon-interval ligasyon
prosedürünün serimizde oldu¤u gibi fistülün bulundu¤u
ekstremitenin arteriyel yap›s›n›n iyi olmad›¤›,
anevrizmatik geliflmeler ve kalsifikasyonun oldu¤u
hastalarda uygulanmamas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Vasküler çalma sendromu genellikle genifl fistülü veya
periferik arter hastal›¤› olan hastalarda görülür. Bu
sendroma akut veya kronik semptomlar efllik edebilir.
Periferik gangreni önlemek için fistülün kapat›lmas›
veya periferik vasküler rekonstruksiyon gerekebilir(5).
AVF’den yüksek kan ak›m› olmas›, distal hipoperfüzyon
ve neticede iskemiye yol açan periferik dokulardan kan
çal›nmas›na neden olabilir. Dupleks ultrasonografi ile
anastomozun distalinden kan çal›nd›¤› gösterilebilir.
Çalma sendromunun geliflmesi için damar yap›s›n›n
bozuk olmas› gerekmez(6).
Distal AVF’lerde, kan ak›m› 500-800 cc/dak ve digital
sistolik kan bas›nc› da genellikle 100 mmHg’n›n
üzerindedir. Dirsek seviyesine yak›n AVF’lerde kan
ak›m› 1500-2000 cc/dak geçerse sistolik parmak
bas›nçlar› 50 mmHg’n›n alt›na düflerek çalma
sendromuna neden olabilir. Zay›f distal ak›m veya zay›f
kollateral damarlar birlikte ise  iskemi semptomlar›
ortaya ç›kar. Fistül daraltma giriflimleri digital
pletismografi veya doppler ultrasonografi ile ak›m
h›zlar›n›n ölçülerek yap›lmas› halinde bile fistül

tromboze olabilmektedir. Bu hayal k›r›c› sonuç banding
prosedürü uyguland›¤›nda kritik bir stenoz  seviyesinde
daraltma yap›lmas›na ba¤l›d›r. Bu kritik seviyede ak›m
iyi sa¤lan›r ve banding prosedürünün bir süre için
faydal› oldu¤u gözlenir ise de  özellikle diyaliz
esnas›nda geliflen hafif bir hipotansiyon sonucu minimal
bir ak›m azalmas› bile tromboza neden olarak fistülün
t›kanmas›na neden olmas›na ba¤l›d›r(7). Banding
prosedürü esnas›nda tromboz olmas›n diye fazla
daraltma yap›lmaz ise de serimizdeki iki hastada oldu¤u
gibi bu kez fistülden geçen ak›m yeterli azalmayacak ve
iskemi devam edecektir. K›saca banding prosedürü iki
yönü keskin bir k›l›ç gibidir.
Fistülden geçen hangi miktarda ak›m trombozise engel
olacak ama çalma sendromunu önleyecek kesin olarak
tespit edilmemifltir. Bu konuda araflt›rmalar yapmak
gerekmektedir. Ancak, kesin olmamakla beraber
fistülden geçen ak›m dakikada 1000 cc’yi geçerse çalma
sendromu geliflebilir. Ak›m miktar› normal veya
normalin alt›ndaysa çalma sendromu fistülün
proksimalindeki arterin stenozuna ba¤l› olabilir. Ayr›ca
birçok hastada distal aterosklerozun önemli oldu¤unu
düflündüren diyabette vard›r(4).
Diyaliz hastalar›n›n %3,7-5’inde fistülün tipine ba¤l›
olarak artan üst ekstremite distal iskemileri oluflabilir.
Distal damarlar kalsifiye ise veya distalde daha önce
aç›lan fistüller fonksiyone de¤ilse brakiyosefalik fistül
açmak gerekir. Ancak brakiyal seviyede aç›lan
fistüllerde çalma sendromuna daha s›k rastlan›r(8).
Brakiyo-sefalik  veya brakiyobasilik fistüllerin %10-
25’inde, ön kolda prostetik implantlar›n kullan›ld›¤›
fistüllerin %4,3-6’s›nda ve radiyosefalik fistüllerin %1-
1,8’inde semptomatik iskemi geliflti¤i bildirilmifltir(6).
Periferik arteriyoskleroz, diyabet,  yafl, daha önce ayn›
kolda fistül aç›lmas›, fistül çap›n›n 5 mm’den fazla
olmas› ve fistülden geçen ak›m›n artmas› risk faktörleri
olarak tan›mlanm›flt›r. Fistül çap›n›n 5 mm’den büyük
olmas› halinde rastlanan tek komplikasyon iskemi
de¤ildir. Fistül ak›m›n›n fazla oldu¤u olgularda konjestif
kalp yetmezli¤i ve anevrizma geliflmesi de olas›d›r(9).
Diyabetlilerde s›kl›k aterosklerotik geliflmeler ve ön kol
damarlar›nda dijital arteriopati vard›r. Her ikisi  de distal
damar yata¤›nda direnci art›r›r. Parmak gangreninin
primer olarak distal aterosklerozdan kaynakland›¤›
iskemik çalma sendromundan kaynaklanmad›¤›
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bildirilmifltir, iskemi ve özellikle de gangren geliflmesi
için distal ateroskleroz gerekli oldu¤u iddia edilmifltir(3). 
AVF aç›lmas›n› takiben venöz dilatasyon ve bas›nç
yükselmesi, muhtemelen konjenital veya akkiz zay›f
noktalarda hastada venöz anevrizma geliflmesi için
predispozisyon oluflturur. Venöz anevrizma
geliflmesinde ven sklerozunun önemli bir faktör oldu¤u
patolojik çal›flmalarda gösterilmifltir(10,11,12). Venin afl›r›
dilatasyonu ve mobilizasyonu anevrizma oluflumuna yol
açan damar duvar› hasar›na neden olur(10). Fistül
anevrizmalar› tam fistül yerindeyse monitorize edilerek
diyaliz için fistül kullan›lmaya devam edilebilir. Ancak,
fissür geliflti¤inde, ekstremitenin distalinde vasküler
yetmezlik bulgular› oldu¤unda veya üzerindeki deride
infeksiyon oldu¤unda  opere edilmelidir(13). 
Diyabetik üremik hastalarda iskemik monomelik
nöropati geliflebilir. Bu hastalarda genellikle önceden
diyabetik nöropati de vard›r ve AVF aç›lmas›n› takiben
kötüleflirler. Hafif iskemi flüphesiz olabilir. Ancak, bu
olgularda iskeminin düzelmesinin bir yarar›
olmamaktad›r. Ender bir durum olan iskemik
monomelik nöropati brakiyosefalik fistül aç›lmas›n›
takiben hemen bafllayan akut a¤r›, duyu kayb›, ön kol
kaslar›n›n zay›fl›¤› ve paralizisi ile karakterizedir. El
s›cakt›r ve vasküler yetmezli¤in di¤er bulgular› yoktur.
Bu olgularda fistülün ligasyonu ciddi ve irreversibl
nörolojik hasar geliflmesini önleyebilece¤inden erken
tan› konarak fistül ligatüre edilmelidir(14).
‹skemi geliflen hastalarda AVF’den ak›m h›z› normal
veya fazla olabilir. Ak›m h›z› fazla ise ak›m› azaltmak
için banding veya tapering prosedürleri uygulanabilir.
Küçük bir Teflon/Dakron parças› AVF’ün etraf›na
anastomozun 2 cm distaline kadar fistül lümeninin
s›kacak flekilde uygulanarak lümen 4 mm’ye indirilir.
Ancak, banding tekni¤i trombozis riskini tafl›r ve
AVF’ün ne kadar daralt›laca¤›na karar vermek güçtür.
Arteriyel tarafta 4 mm, venöz tarafta 7 mm’ye do¤ru
artan tapered greft kullan›m› veya araya 4 mm’lik
interpoze loop greft koyarak yolu uzatarak ak›m›
azaltmak ta mümkündür(15).
Operasyon öncesi digital-brakiyal arter indeksi  (DBI)
1,0’den küçükse çalma sendromu geliflmesi olas›d›r.
Ancak, çalma sendromuna neden olabilecek kesin bir
DBI de¤eri vermekte güçtür. Damar çap› kal›n
oldu¤undan serimizde oldu¤u gibi dirsek seviyesindeki

fistüllerde distaldakilere göre çalma sendromu geliflme
olas›l›¤› fazlad›r(6).   
Fistül aç›lmadan önce, radiyal nabz› al›namayan ve/veya
digital brakiyal indeksi 0,6’dan az olan hastalar arteriyel
t›kay›c› hastal›k bak›m›ndan iyice de¤erlendirilmelidir(4).
Nab›z al›namamas› serimizde iki hastada oldu¤u gibi
anevrizma duvar›nda trombozis geliflmesi ve perifere
emboli atmas›na da ba¤l› olabilir. Bu durumda
tromboembolektomiden olumlu sonuç al›n›r. Bile¤e
yak›n radiyosefalik fistüllerde brakiyosefalik fistüllere
göre daha az çalma sendromu geliflir(5). Brakiyal artere
fistül açmaktansa proksimal radiyal arteri kullanmak
çalma sendromu riskini azaltmaktad›r(16). Bu konu ile
ilgili devam eden bir çal›flmam›z vard›r.
Bir kalsiyum kanal blokürü olan nifedipin fistüle ba¤l›
iskemik rahats›zl›klarda kullan›lm›fl(17) ise de bu konu ile
ilgili genifl serilere dayanan bir çal›flma yoktur. Ayr›ca,
kollateral dolafl›m geliflince sensoryal kay›p olan baz›
hafif veya orta derecede septomatik hastalarda bile
iskemiye ba¤l› yak›nmalar düzeldi¤inden(18), medikal
tedavinin faydas›n›n tart›flmal› oldu¤unu düflünüyoruz.
Baz› hastalarda iskemi daha iyi tolere edilir ve hatta bu
hastalarda semptom bile yoktur. Bu hastalarda çalma
sendromu ancak vasküler laboratuar incelemelerinde
ortaya ç›kar(19). Bu hastalarda kollateral dolafl›m›n iyi
geliflti¤ini düflünüyoruz.
Arteriyovenöz fistülün aç›kl›¤›n› yüksek venöz bas›nç
olumsuz etkiledi¤inden subklavyan kateter tak›lan
ekstremiteye fistül aç›lmas› pek tavsiye edilmez(20).
Venöz hipertansiyonun nedeni ço¤u kez daha önceki
uygulanan venöz giriflimer ve santral venöz kateter
tak›lmas›d›r. Bundan dolay› venöz hipertansiyon olan
ekstremitede fistül açmaktan sak›n›lmal›d›r(21). Fistüllü
hastalarda vena subklavia veya vena kava inferior
trombozu sonucu geliflen santral venöz hipertansiyona
ba¤l› el iskemisi enderdir(22).
Hastalar›n dörtte üçünde cerrahi giriflim gerektiren ciddi
iskemik semptomlar›n fistülün aç›lmas›n› veya fistülün
olgunlaflmas›n› takiben di¤er dörtte birinde ise fistülün
aç›lmas›n› takiben  befl ay ile befl y›l aras›nda görüldü¤ü
bildirilmifltir(7). Hastalar›m›z›n ço¤unda iskemik bulgular
fistülün olgunlaflmaya devam etti¤i ilk aylarda
görülmüfltür.
Fistül ak›m›n›n yeterli veya fazla oldu¤u olgularda
anjiyografiye ihtiyaç olmad›¤›n›, ancak, ak›m›n az
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oldu¤u olgularda fistülün proksimalinde arterde darl›k
olabilece¤inden anjiyografi yap›lmal›d›r. Anjiyografi
proksimalde bir darl›k varsa gösterdi¤i gibi, fistülün
distalinin de de¤erlendirmesini sa¤layaca¤› için
rekonstriktif giriflim esnas›nda yararl› olur(7). Serimizdeki
olgularda tan›da dubleks ultrasonografi yeterli olmufltur.
Üst ekstremitelerde iskemik vasküler hastal›klar alt
ektremitelerden farkl› olarak bayanlarda daha çok
rastlan›r ve daha genç yafllarda ortaya ç›kar. Üst
ekstremitelerin kollateral dolafl›m› iyi oldu¤undan
cerrahi giriflim gerektiren üst ekstremite iskemileri tüm
vasküler cerrahi giriflimlerinin %4’ü gibi küçük bir
oran›n› oluflturur(23). Ancak diyaliz için üst ekstremitelere
aç›lan arteriyovenöz fistüllere ba¤l› geliflen iskemik
komplikasyonlar›n bu oranlar› art›raca¤›n› ve ileride
bafll›ca cerrahi giriflim gerektiren üst ekstremite vasküler
giriflimleri aras›nda arteriyovenöz fistül
komplikasyonlar›n›n da olaca¤›n› düflünüyoruz. 
Arteriyovenöz fistül komplikasyonu olarak anevrizmatik
geliflmeler, tromboz veya çalma sendromu ve bunlar›n
sonucu distal iskemi geliflebilir. Fistülün ligasyonu ile
genellikle olumlu sonuç al›n›rsa da anevrizmal geliflme
varsa anevrizma rezeksiyonu da yap›lmal›d›r. 
Sonuç olarak iskemik yak›nmalar› olan hastalar
yak›ndan izlenmeli, semptomlar kötüleflmeden ve
irreversibl de¤ifliklikler olmadan cerrahi tedavi
uygulanmal›d›r. ‹skemik komplikasyonlar› önlemek
veya minimal seviyeye indirmek ve önemli risk
faktörlerini belirlemek için genifl serilere dayanan
prospektif çal›flmalara gereksinim oldu¤unu
düflünüyoruz.
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ARKUS AORTANIN BÜTÜN DALLARININ TIKALI OLDU⁄U TAKAYASU
ARTER‹TL‹ HASTA; OLGU SUNUMU VE L‹TERATÜR DERLEMES‹

OCCLUSION OF ALL BRANCHES OF THE ARCUS AORTA IN A PATIENT
WITH TAKAYASU ARTERITIS; CASE REPORT AND REVIEW OF
LITERATURE

Ömer Ali SAYIN, Murat U⁄ URLUCAN, Tahran ÇINAR, Bengühan SÜRMEN, Ufuk ALPAGUT, Enver DAYIO⁄ LU, Ertan
ONURSAL
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›

Özet
Takayasu Arteriti, aort ve onun major dallar›n› tutan otoimmün kaynakl› oldu¤u düflünülen inflamatuar bir damar hastal›¤›d›r.
Etkilenen arterlere göre de¤iflik klinik bulgularla kendini gösteren bu hastal›k özellikle kad›nlarda ortaya ç›kar. Burada, arkus
aortadan ç›kan bütün major dallar›n tam t›kal› oldu¤u, serebral dolafl›m›n da iyi geliflmifl sa¤ vertebral arterden sa¤land›¤›,
ancak bu arterin bafl›nda da %60 stenoz saptanan Takayasu Arteritli bir olguyu sunaca¤›z. (Damar Cer Der 2006;15(1):31-35).

Anahtar Kelimeler: Takayasu Arteriti; Arkus Aorta.

Abstract
Takayasu Arteritis is an inflammatory vascular disease which primarily affects the aorta and its major branches. The disease
occurs mostly on women and the symptoms change due to the affected vessels. We want to present a patient whose major
branches of the arcus aorta was totally occluded and the serebral circulation was dependent on the dilated right vertebral
artery that also had  a 60% stenosis. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):31-35).
Keywords: Takayasu Arteritis; Arcus Aorta
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‹R‹fi

Takayasu Arteriti primer olarak aorta ve dallar›n› tutan,

etyolojisi bilinmeyen, kronik bir vaskülittir (1-4). Hastal›k

genellikle yaflam›n 10-40 yafllar› aras›nda ortaya

ç›kmaktad›r. %80-90 oran›nda belirgin olarak

bayanlarda daha s›k görülmektedir. Co¤rafi aç›dan

özellikle Asya k›tas›nda görülen patoloji ile ilgili her y›l

Japonya’da en az 150 yeni olgu bildirilmektedir (5).

‹nflamatuar bir vaskülit olan Takayasu Arteriti kendisini

stenoz, oklüzyon ve anevrizmalarla gösterir. Dönem

dönem remisyon ve alevlenmelerle seyreden bu vaskülit

farkl› semptomlarla ortaya ç›kabilmektedir.

Burada, arkus aortadan ç›kan bütün dallar›n tam t›kal›

oldu¤u, serebral dolafl›m›n ise sadece geliflmifl bir

vertebral arterden sa¤land›¤› olguyu literatür derlemesi

ile birlikte sunaca¤›z.

OLGU SUNUMU 
2000 y›l›nda Takayasu Arteriti tan›s› konan ancak

düzenli takiplerine uymayan 47 yafl›nda kad›n hasta bafl

a¤r›s› ve bafl dönmesi flikayetleriyle romatoloji klini¤ine

baflvurmufltu. Muayenesinde üst ekstremite nab›zlar›

palpe edilememifl, alt ekstremiteden ölçülen tansiyon ile

hipertansif (sistolik > 300mmHg, diyastolik >

200mmHg) bulunmufl ve semptomatik tedavisi bafllan›p

ek tetkikleri için klini¤imize sevk edilmiflti. Hastan›n

taraf›m›zdan yap›lan damar muayenesinde her iki üst

ekstremitede ve bilateral karotis arterlerde nab›z palpe

edilemedi. Bilateral alt extremite damar muayenesi

normaldi.  Özgeçmiflinde ve soygeçmiflinde ek bir

özellik bulunmayan hastada TA 230/160 bulundu.

Hipertansiyon etiyolojisini ve üst ekstremitede palpe

edilemeyen nab›zlar› araflt›rmak amac›yla, aort ve major

dallar›na yönelik magnetik rezonans (MR) anjiografi

yap›ld› ve hastada bilateral karotis ve subklavian

arterlerin ve sol vertebral arterin tam t›kal› oldu¤u, beyin

perfüzyonunun ise bafl›nda flüpheli %60'l›k bir darl›¤›

bulunan dilate olmufl sa¤ vertebral arter taraf›ndan

sa¤land›¤› görüldü (Resim 1, 2). Renal arterler normaldi.

Pulmoner arterlere iliflkin yeterli bilgi edinilemedi.

Hastada patolojiyi ve olas› giriflimsel tedaviyi daha net

de¤erlendirmek amac›yla yap›lan asendan aort ve  major

dallar›na yönelik Dijital Subtraksiyon Anjiografi’de

(DSA) beyin perfüzyonunun sadece dilate olmufl sa¤

vertebral arterle sa¤land›¤› do¤ruland›; ancak, bu arterin

bafl›nda herhangi bir lezyon görülmedi (Resim 3).

Pulmoner arter tutulumunu de¤erlendirmek için çekilen

multislice(çok kesitli) bilgisayarl› tomografide (BT) var

olan lezyonlara ek tutulum saptanmad› (Resim 4). Tip I

Takayasu Arteriti olarak de¤erlendirilen ve herhangi bir

cerrahi tedavi planlanmayan hasta steroid ve antiagregan

tedavi ile düzenli kontrollere gelmek üzere taburcu

edildi. 

Dr. Ömer Ali Say›n ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2006; 15 (1): 31-35

32

G

Resim 1: MR anjiografi; vertebral arterde % 60 darl›k 

Resim 2: MR anjiografi; vertebral arterde % 60 darl›k ve
tamamen t›kal› arkus aorta dallar›



TARTIfiMA 
Takayasu Arteriti etyolojisi bilinmeyen, esas olarak

aorta ve onun major dallar›n› tutan kronik bir vaskülittir.

‹lk defa 1908 y›l›nda Japon oftalmolog Takayasu

taraf›ndan tan›mlanan ve %80-90 oran›nda kad›nlar›

tutan  bu hastal›k, s›kl›kla 10 ile 40 yafllar› aras›nda

ortaya ç›kar.

Takayasu Arteritinin patogenezi tam olarak

bilinmemektedir. Genel olarak arterin media tabakas›nda

aktif inflamasyonla kendini göstermektedir (1,2,6). Elastik

lamina ve muskuler media da meydana gelen harabiyet

sonucunda anevrizmal dilatasyon  geliflir. ‹nflamasyon

sonucu oluflan intimal proliferasyon arterde stenotik

lezyonlara yol açar. Sonuçta, etkilenen arterlerde de¤iflik

derecelerde ortaya ç›kan daralma, oklüzyon yada

dilatasyonlarla hastal›k semptom vermeye bafllar.

‹mmunopatogenetik çal›smalar sonucunda

antiendotelyal antibodylerin bu hastal›¤›n oluflumunda

rol alabilece¤i düflünülmüfltür. Yap›lan bir çal›flmada 19

kiflinin 18’inde bu antibodyler normal populasyona göre

20 kat fazla bulunmufltur (7).

Bu hastalarda inflamasyon sonucu ortaya ç›kan

sitokinlerin sistemik etkisi ile halsizlik, kilo kayb› ve

hafif atefl gibi semptomlar görülür (8).

Bafllang›çta damarsal lezyonlar nadir olarak ortaya ç›kar.

Bu lezyonlar s›kl›kla proksimal yada orta sol subklavian

arterdedir. ‹lerleyen dönemde stenoz yada t›kanmalarla

kendini gösterir. Hastal›k ilerledikçe sol kommon

karotis, vertebral, brakiosefalik, sa¤ orta yada proksimal

subklavian arterde tutulur. Subklavian arter tutulumu

yada vertebral arterin proksimalindeki lezyonlar kendini

nörolojik semptomlarla gösterir (9). Karotis ve vertebral

arterlerin tutulumuna ba¤l› bafl dönmesi, senkop, bilinç

bulan›kl›¤› gibi nörolojik flikayetler, mezenterik arter

tutulumuna ba¤l› abdominal a¤r› yada diare gibi

flikayetler ortaya ç›kabilir (10). ‹lerlemifl vakalarda

damarlarda oluflan t›kan›kl›¤a ba¤l›  gangren ve iskemik

yaralar meydana gelebilir. Bizim de hastam›zda bafl

dönmesi flikayeti mevcuttu. Muayenesinde herhangi

baflka bir nörolojik  bulgu yoktu.

Artralji ve myalji, Takayasu’lu hastalar›n yar›s›nda

ortaya ç›kmaktad›r (9-10) Pulmoner arter tutulumu % 50

vakada görülsede bunlar›n hepsinde semptomlar ortaya

ç›kmaz (9). Hastam›zda yap›lan multislice (çok kesitli)

BT’de pulmoner arter tutulumuna rastlanmam›flt›r.

En s›k olarak tutulan damarlar, s›ras›yla, sol subklavian,

sa¤ subklavian ile sol kommon karotis arterdir.

Hastam›zda oldu¤u gibi aortik arktan ç›kan bütün

dallar›n tamamen tutulup t›kal› oldu¤u vakalar

literatürde nadiren bildirilmifltir (6).

Takayasu hastal›¤›nda karotis ve vertebral arter

t›kan›kl›¤› gibi çok ciddi vasküler lezyonlara ra¤men

gerek karotis gerekse vertebrobasiller sisteme ait

nörolojik bulgular›n nispeten hafif oluflu karakteristiktir
(1).
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Resim 3: DSA vertebral arter

Resim 4: BT pulmoner arterler



Bu hastal›k damar lezyonlar›n›n lokalizasyonuna göre 4

tipe ayr›lm›flt›r; (resim 5):

-Tip 1 Takayasu Arteriti; arkus aorta ve major dallar›n›n

tutulumu,

-Tip 2 Takayasu Arteriti; inen aortan ve abdominal

aortan›n tutulumu,

-Tip 3 Takayasu Arteriti; tip 1 ve tip 2’nin beraberli¤i,

-Tip 4 Takayasu Arteriti; di¤er tiplerle beraber pulmoner

arter tutulumu görülür.

Hastal›¤›n tan›s› amac›yla konvansiyonel anjiografi ile

beraber BT ve MR incelemesi yap›labilir. Yap›lan bir

çal›flma BT anjiografinin damarlardaki duvar

de¤iflikliklerinin gösterilmesinde konvansiyonel

anjiografiye göre daha duyarl› oldu¤unu göstermifltir (12).

Ancak stenozun de¤erlendirilmesinde DSA’n›n yeri

tart›fl›lmaz. BT yada MR stenotik lezyonlarda yanl›fl

de¤erlendirmelere yol açabilmektedir. Vakam›zda da

MR anjiografiyle %60 olarak de¤erlendirilen vertebral

arterdeki  lezyon DSA ile tekrar kontrol edilmifl ancak

anlaml› stenoza rastlanmam›flt›r. 

Vasküler patolojinin gelifliminden önce ortaya ç›kan

halsizlik, kilo kayb›, eklem a¤r›s›, hafif atefl gibi non

spesifik semptomlar ile tan› koymak güçtür.  Bu

flikayetlere, damar semptomlar›da eklenen 40 yafl›n

alt›ndaki kad›nlarda mutlaka bu hastal›k akla

getirilmelidir.

American College of Rheumatology,  Takayasu Arteriti

tan›s›nda kriterler belirlemifltir ve bunlardan en az üçü

mevcut olan hastalar› Takayasu Arteriti olarak

de¤erlendirmektedir (tablo 1) (3).

Tablo 1: American College of Rheumatology

Takayasu Arteriti tan› kriterleri

• < 40 yafl

• Ekstremitelerde kladikasyon

• Bir yada her iki brakiyal arterde zay›f pulsasyon

• Her iki kol sistolik tansiyon fark›n›n en az 10 mmHg

farkl› olmas›

• Bir yada her iki subklaviyan yada abdominal aortada

üfürüm duyulmas›

• Aortan›n proksimal üst yada alt ekstremitelerde

primer dallar›nda yada kendisinde arteriografik

olarak daralma yada oklüzyon saptanmas› fakat

bunlarda aterosklerotik yada fibomusküler

etyolojinin olmamas›

Takayasu arteritinde tedavinin temelinde glukortikoidler

yer al›r. Uygun ve gerekli olan vakalarda anjioplasti

yada bypass ameliyatlar› yap›labilir. Yap›lan steroid

tedavisi ile sistemik semptomlar azal›p hastal›¤›n

ilerlemesi durdurulur. Akut faz reaktanlar› normal

düzeye geriler. Arteryel stenozlarda gerileme

kaydedilebilir. ‹skemik flikayetler azal›r (13).

Semptomlar ve labaratuar bulgular› gerileyince steroid

dozu yavafl yavafl azalt›lmaya bafllan›r ve remisyona

girene kadar devam eder. Aktivitesi devam eden ve yaln›z

bafl›na glukortikoidlerden fayda görmeyen hastalara

metotrexat yada azotioprin gibi ajanlar eklenebilir.(14)

Takayasu Arteriti kendini alevlenmeler ve remisyonlarla

gösteren inflamatuar bir hastal›kt›r. Belirgin iskemik

semptomlar›n ortaya ç›kt›¤›, geri dönüflümsüz

stenozlarda anjioplasti yada bypass yap›labilir. Ancak

aktif dönemdeki hastalara cerrahi önerilmez. Sistemik

tedavi sonras› aktivitesi gerileyen hastalara anjioplasti

ilk tercih olarak düflünülebilir. Endarterektomi, hastal›k

damar›n tüm katlar›n› tuttu¤u için, düflünelmez (6).

‹lerlemifl vakalarda, lezyonun aterosklerotik lezyonlara

göre daha uzun segmenter oluflu anjioplastiyi zorlaflt›r›r
(15-17).
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Resim 5: Takayasu Arteritinde tutulan damarlara göre
s›n›fland›rma (Rutherford RB Eds. Vascular Surgery 5 th
Ed. Philadelphia, WB Sounders Comp.)



TARTIfiMA
Genellikle 40 yafl alt› kad›nlarda rastlanan Takayasu

Arteriti toplumumuzda nadir olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Asendan aortadan ç›kan bütün major

dallar›n tamamen t›kal› oldu¤u ve beyin perfüzyonunun

vertebral arterden sa¤land›¤› bu tür Takayasu Arteritli

hastalar çok daha azd›r. Bu hastalarda, tedavide,

öncelikli olarak kortikosteroidler ve immünsüpresif

ajanlar tercih edilirken, kal›c› stenozlarda cerrahi

tedavide uygulan›r. Cerrahi revaskülarizasyon

düflünülen Takayasu arteritli hastalarda, tan›da alt›n

standart olan anjiyografik tetkikler mutlaka yap›lmal›,

MR anjiografi gibi tetkiklerin darl›klar›n

de¤erlendirilmesinde yan›lt›c› olabilece¤i

unutulmamal›d›r. 
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BEHÇET HASTALI⁄INA BA⁄LI SA⁄ ‹L‹AK ARTERDEN GEL‹fiEN DEV
PSÖDOANEVR‹ZMA

A LARGE PSEUDOANEURYSM IMPROVED FROM RIGHT ILIAC ARTERY
DUE TO BEHCET’S DISEASE

Mehmet Ali fiAH‹N, Kürflad ÖZ, Tankut AKAY, Hakan B‹NGÖL, Cengiz BOLCAL, Ufuk DEMIRKILIÇ, Harun TATAR 
Gülhane Askeri T›p Akademisi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Ankara

Özet
Behçet Hastal›¤› s›kl›kla 20 ile 40 yafl aras› genç erkeklerde görülür. Büyük atardamarlar›n tutulumu nadir olmakla birlikte
hastalar›n %0.5 - 2.2’de rastlan›r ve ciddi komplikasyonlara yol açar. Hastal›¤›n iltihabi süreci içerisinde bütün damarlar
tutulabilir. Tipik damar tutulumunun özelli¤i, t›kay›c› arter hastal›¤› veya anevrizma oluflumu fleklindedir. 
Otuziki yafl›nda erkek Behçet hastas›, sa¤ kas›k bölgesinde pulsatil, dev kitle sebebi ile acil poliklini¤imize baflvurdu. Yap›lan
tetkikleri neticesinde sa¤ iliak arterde psödoanevrizma tespit edilmesi üzerine acil operasyona al›nd›. Post operatif
komplikasyon geliflmeyen hasta flifa ile taburcu edildi. (Damar Cer Der 2006;15(1):37-40).

Anahtar Kelimeler: Behçet hastal›¤›, dev psödoanevrizma, iliak arter, çoklu damar tutulumu

Abstract
Arterial involvement is a rare that has serious complication of Behçet's disease. The incidence of large arterial complications
ranges from 0.5 % to 2.2 % in patients from 20 to 40 years of age with Behçet's disease. The inflammatory process result of
the disease can affect all vessels. The typical vascular feature is medium- and large-vessel involvement, which causes both
arterial occlusive  disease and aneurysm formation.
A 32 years old man with Behçet's disease referred to our emergency out-patients clinic with large pulsatil mass on his right
groin area. A large pseudoaneurysm of right iliac artery was established later he was operated urgently. The patient was
discharged without any complication. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(1):37-40).
Keywords: Behcet’s disease, large pseudoaneurysm of iliac artery, multiple arterial involvement
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‹R‹fi

Behçet Hastal›¤›, Asya ve Akdeniz ›rk›ndaki genç

erkeklerde s›kl›kla görülen, tekrarlayan üveit ataklar› ile

karakterize, genellikle a¤›z içi, genital bölge aftlar› ile

kendini gösteren otoimmün bir hastal›kt›r. Arter duvar›n›

besleyen ‘’vaso vasorumlardaki’’ damar iltihab›ndan

dolay› oluflan, itihabi t›kanmaya ba¤l› beslenme

yetersizli¤i neticesinde, psödoanevrizma oluflumu veya

damar y›rt›lmas› ile sonuçlanabilir. Behçet Hastal›¤›nda

yeni tan› konulmas› Uluslararas› Çal›flma Grubunun

belirledi¤i tan›sal kriterlere (tablo 1) göre zor olsa da,

hastal›kda tek tan› bu kriterlere göre konulur 1. Büyük

arterlerin komplikasyonun oran› %2-6 aras›nda

de¤iflmekle birlikte, hastalar›n ortalama yafl›, 20 ile 40

aras›ndad›r 2,3.

OLGU SUNUMU
32 yafl›nda erkek hasta, sa¤ kas›k bölgesinde a¤r› ve dev

pulsatil kitle nedeni ile acil poliklini¤ine baflvurmufl ve

hastan›n acil yap›lan kontrastl› toraks ve bat›n

bilgisayarl› tomografi tetkikinde, sa¤ eksternal iliak arter

psödoanevrizmas› tespit edilmesi üzerine hasta acil

olarak ameliyata al›nm›flt›r. Fizik muayenesinde, aortik

odakta 2-3/6 fliddetinde diastlik sufl (+), sol kol medial

bölgesinde dilate venöz oluflumlar, skrotumda 3 adet

genital ülser skar›, sa¤ inguinal bölgede 12x12 cm’lik

yumuflak ve pulsatil kitle mevcuttu (resim 1,2).

Telekardiografide kardiomegali (kardio-torasik index

artm›fl) ve aort topuzu belirgin olarak tespit edilmifltir.

Hastan›n hikayesinde 17 yafl›nda iken ilk kez sa¤ boyun

bölgesinde oluflan flifllik ile gitmifl oldu¤u bir hastanede

sa¤ karotis arter anevrizmas› tespit edilerek, sa¤ ana

karotis artere safen ven greft çevirme ameliyat›

uygulanm›flt›r. Hasta 23 yafl›nda iken klini¤imize sa¤

femoral arter bölgesinde tromboze anevrizma nedeni ile

yat›r›l›p, anevrizma rezeksiyonu ve ilio-femoral safen

ven greft çevirme amaliyat› uygulanm›flt›r. Bu olaydan 5

y›l sonra da Abdominal aortada geliflen oluflan tromboze

anevrizmatik geniflleme nedeni ile 20/10  nolu
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Tablo 1: Behçet Hastal›¤›n›n Uluslararas› Çal›flma Grubu Tan› Kriterleri.

Tan› kriterleri Tan›mlamalar
Tekrarlayan a¤›z içi aftlar 3 veya daha fazla tekarlayan minör veya majör aftlar (1 y›l içerisinde) 
‹lave olarak 
(afla¤daki 2 bulgu)
Tekrarlayan genital ülserler Genital aft veya skarlar
Göz lezyonlar› Üveit veya retinal vaskülit
Deri lezyonlar› Eritema nodosum, psödofollukülit veya papülo-püstüler lezyonlar
Paterji testi 24-48 saat içinde yan›t veren

Resim 1: Tromboze iliak arter psödoanevrizmas›n›n
kontrastl› BT ve periferik anjiografi görüntüsü

Resim 2: Dev iliak arter psödoanevrizmas›n›n yandan ve
üstten görüntüsü



politetrafloro etilen (PTFE) pantolon greft ile Aorto-

biiliak by pass operasyonu uygulanm›flt› (resim 3).

Kontrastl› Bat›n ve Toraks Bilgisayarl› Tomografisi: Sa¤

eksternal iliak arter bölgesinden kaynaklanan

psödoanevrizma ve ç›kan aorta çap›n›n en genifl oldu¤u

yerde 5.5 cm’e ulaflm›fl oldu¤u tespit edildi.  Karotis

Renkli Doppler Ultrasonografisi: Sa¤ ana karotiste ki

greftte ak›m olmad›¤› ve oklüde oldu¤u görülmüfl, sol

karotis arter ve vertebral arterde de spektral dalga

formlar› normal olup, stenoz veya anevrizma

formasyonu rastlanmam›flt›r.

Cerrahi Teknik:
Genel anestezi alt›nda yap›lan oblik laparomi insizyonu

il establishing a large pseudoaneurysm of right iliac

artery.e retro peritoneal olarak ana iliak artere ulafl›larak

dönüldü ve ask›ya al›nd›. Daha sonra femoral bölgeden

yap›lan vertikal insizyonla, femoral arterlere ulafl›lararak

ask›ya al›nd›. Heparinizasyon sonras› proksimal ve distal

segment klempe edilerek, psödoanevrizma explore

edildi. External iliak arterin inguinal kanal girifli

bölgesinde, eski safen ven greftinin rüptüre oldu¤u ve

buna ba¤l› psödoanevrizma geliflmifl oldu¤u gözlendi.

Anastomoz hatlar› salim idi. External iliak arter ve ana

femoral arter aras›na 8 nolu PTFE sentetik greft

interpozisyonu uyguland›. 

Postoperatif 1.gün servise ç›kar›lan hastan›n servis

takibinde herhangi bir problem geliflmedi. Yap›lan

Romatoloji konsültasyonu neticesinde Behçet Hastal›¤›

için gerekli medikal tedavisi (oral steroid ve

immunsupresif (Siklofosfamid)) düzenlenerek

postoperatif  7. gün cerrahi  flifa ile taburcu edildi.

TARTIfiMA
Behçet Hastal›¤›nda büyük arterlerin tutulumu s›k

de¤ildir, yaklafl›k hastalar›n 

%0.5-2.2’de görülür ve ciddi komplikasyonlara sahiptir

3. Hastal›¤›n iltihabi süreci içerisinde bütün damarlar

tutulabilir, hastalar›n dörtte birinde ve daha çok venöz

tutulum olmakla birlikte, genifl bir klinik görünüm

sergileyebilir 4 (M Hamza taraf›ndan yap›lan Behçet

Hastal›¤›n›n damar tutulumunun s›n›flamas› Tablo 2’de

görülmektedir). Arteriyel tutulum t›kay›c› arter hastal›¤›

veya anevrizma oluflumu fleklinde olabilir. Behçet

hastal›¤›nda, damar duvar›nda saptanan histo-patolojik

de¤ifliklikler, adventisyada fibrosis, kal›nlaflma,

perivasküler lenfosit infiltrasyonu, medya tabakas›nda

elastik ve kas liflerinin kayb›, intima tabakas›nda ise düz

kas ve fibroblastik hücre art›fl›d›r 5,6. Hastal›¤›n

etiyolojisinde otoimmun sebepler ileri sürülmüfl ve

damar duvar›nda IgM, IgG ve beta 1A globulin birikimi

gösterilmifl olmakla beraber kesin sebep bulunamam›flt›r
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Resim 3: Operasyon esnas›nda psödoanevrizman›n
rezeksiyonu ve greft interpozisyonu 

Tablo 2: M.Hamza’n›n tan›mlad›¤› Behçet Hastal›¤›ndaki damar tutulumunun s›n›flamas›. 

Tip Damar tutulumunun özellikleri
TipI Venöz tromboz
Tip II Arteriel tromboz
Tip III Arteriel anevrizma oluflumu
Tip IV Arteriel tromboz ve anevrizma oluflumu
Tip V Venöz tromboz ve arteriel oklüzyon veya arteriel anevrizma



7. Behçet Hastal›¤›na ba¤l› abdominal aorta, iliak arter

ve pulmoner arter ve nadir olarak da karotis arterlerin

psödoanevrizmas› literatürlerde bildirilmifltir 8,9. Bununla

beraber multisegmenter tutulum gösteren, ç›kan aorta,

sa¤ ana karotis arter, abdominal aorta ve femoral arter

tutulumu olan ve iliofemoral safen ven greftinden

geliflen dev psödoanevrizma olgusuna (anastomoz hatt›

tutulmadan oluflan)  litaretürlerde rastlanmam›flt›r. 

Sonuç olarak; Behçet Hastal›¤›nda anevrizma oluflumu

nadir görülmekle birlikte, rüptüre ba¤l› ölümlerin en

önemli sebebidir. Bundan dolay› anevrizma tan›s›

konuldu¤u takdirde tedavisi zorunludur. 
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Factors predictive of early or late aneurysm sac size change
following endovascular repair.
Fairman RM, Nolte L, Snyder SA, Chuter TA, Greenberg
RK; Zenith Investigators.
J Vasc Surg. 2006 Apr;43(4):649-56. 

Bu çal›flman›n amac›, 1., 6., 12., ve 24. aylarda ölçülen
anevrizma kesesi çap de¤ifliklikleri ile 10 ba¤›ms›z prediktör
de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi "linear model analizi" ile
araflt›rmakt›r. Çok merkezli çal›flma ile 351 hastaya Zenith tri-
modular bifurcated endogreft tak›lm›flt›r. Prediktif
de¤iflkenler; endoleak tipi, yafl, cins, sigara, preproseürel
de¤iflkenlerden maksimum anevrizma çap›, minumum
anevrizma boynu çap›, proksimal anevrizma boynu boyu,
anevrizma boynu plak/trombüs, anevrizma boynu flekli ve
taburculuk öncesi patent inferior mezenterik arter. Bir ayl›k
ölçümler ile ba¤›ms›z de¤iflkenlerin hiçbiri anevrizma çap›
de¤iflikli¤i için belirleyici olmam›flt›r. Alt›nc› ayda, endoleak
olmas› (p<0.01) ve ifllem öncesi anevrizma boynu
trombüs/plak varl›¤› (p=0.01) anevrizma çap› de¤iflikli¤i için
anlaml› bulunmufltur. Ek olarak, preoperatif maksimum
anevrizma çap› mutlak alan de¤iflimi için önemli belirleyici
olmufltur (p<0.01). Bu çal›flma, EVAR’› takiben ortaya ç›kan,
erken ve geç anevrizma kesesi çap de¤iflikliklerine ba¤›ms›z
belirleyici faktörlerin etkilerini desteklemektedir.

Timing of endovascular repair of blunt traumatic thoracic
aortic transections.
Reed AB, Thompson JK, Crafton CJ, Delvecchio C, Giglia JS.
J Vasc Surg. 2006 Apr;43(4):684-8. 

Sol subklaviyan arterin ç›k›fl›ndan sonraki torasik aortik künt
travmal› hastalar ek travmalar nedeniyle acil aç›k cerrahi için
çok risklidirler. Geçti¤imiz on y›lda torasik aort travmalar›nda
endovasküler uygulamalar› k›sa dönem morbidite ve
mortaliteyi azaltm›flt›r. Travmatik torasik aortun endovasküler
tamiri için zamanlama özellikle hastada atefl, pnömoni veya
bakteriyemi varsa soru iflaretidir. Çal›flmada yafl, ek
yaralanmalar, travmadan tamire geçen zaman, endovasküler
malzemenin cinsi ve majör sonuçlar kaydedilmifltir. Befl y›l
içerisinde 51 hasta bu flekilde tedavi edilmifltir. Yirmiyedi
hasta geldikten k›sa süre sonra kaybedilmifltir. Kalan 24
hastadan dokuzu acil aç›k tamire verilmifl, biri intraoperatif
ölüm ile sonuçlanm›flt›r. ‹ki gecikmifl aç›k tamir hastas›
olmufltur. Onüç hastaya gecikmifl endovasküler tedavi
uygulanm›flt›r. Tümüne baflar›l› olunmufl, intraoperatif ölüm
görülmemifltir. Zamanlama 1 gün ile 7 ay aras› de¤iflmektedir.

Bir hasta taburcu olduktan sonra elektif tamire verilmifltir. Üç
hasta pstoperatif olarak kaybedilmifltir. Kalan 10 hasta iyi bir
flekilde taburcu edilmifltir. Hemodinamik olarak stabil olan
aortik travmal› hastalarda günler sonra bile baflar›l›
endovasküler tamir flans› vard›r.    

Results of PREVENT III: a multicenter, randomized trial of
edifoligide for the prevention of vein graft failure in lower
extremity bypass surgery.

Conte MS, Bandyk DF, Clowes AW, Moneta GL, Seely L,
Lorenz TJ, Namini H, Hamdan AD, Roddy SP, Belkin M,
Berceli SA, DeMasi RJ, Samson RH, Berman SS; PREVENT
III Investigators.
J Vasc Surg. 2006 Apr;43(4):742-751; discussion 751.

PREVENT III çal›flmas›, kritik bacak iskemisinde
infrainguinal revaskülerizasyon sonras› venöz greft
t›kanmalar›n›n önlenmesinde tedavi için yeni bir molekülün
(edifoligide) prospektif, randomize, çift-kör, çok merkezli, faz
III çal›flmas›d›r. Kas›m 2001- Ekim 2003 aras› 1404 kritik
bacak iskemili hasta randomize edilerek intraoperatif olarak,
ex vivo olarak venöz greft edifoligide veya plasebo ile
muamele edilmifltir. Cerrahi sonras› hastalar bir y›l süre ile
dupleks ultrasonografi ve klinik olarak takip edilmifltir.
Çal›flman›n birincil sonlan›m noktas› indeks grefte yeni
giriflim veya greft t›kanmas› sonras› majör amputasyondur.
‹kincil sonlan›m noktalar›, herhangi bir nedenle greftin
t›kanmas›, klinik olarak önemli greft stenozu (> %70
anjiografi ile veya ultrasonografi ile ileri stenoz), amputasyon
veya yeni giriflimsiz yaflam analizi ve teknik olmayan primer
greft aç›kl›¤›. Hastalar›n % 75 de doku kayb› baflvuru
bulgusudur. Vakalar›n %24’ünde yüksek riskli kondui, % 6 da
3 mm alt›nda greft ve % 14 de ise reoperatif bypass greftleri
kullan›lm›flt›r. Ço¤u greft (% 65) infrapopliteal olarak
yerlefltirilmifltir. Perioperatif mortalite (30 gün) % 2.7 olarak
gerçekleflmifltir. Majör morbidite % 4.7 ve erken greft
t›kanmas› % 5.2 dir. Tedavi ve kontrol gruplar› aras›nda
primer ve sekonder sonlan›m noktalar›na ulafl›m, primer greft
aç›kl›¤› veya ekstremite kurtar›lmas› aç›lar›ndan fark yoktur.
Ancak bir y›ll›k sekonder greft aç›kl›¤› aç›s›ndan önemli
iyileflme bulunmufltur (% 83 edifoligide ve % 78 plasebo,
p=0.016). Bu prospektif, randomize, plasebo-kontrol klinik
çal›flmada, alt ekstremite venöz greftlerinin ex vivo olarak
edifoligide ile tedavisi greft t›kanmalar› sonucu yeni
giriflimlere karfl› koruyucu olmam›flt›r.       

DAMAR HASTALIKLARI ALANINDA YAYINLARDAN ÖZETLER
Haz›rlayan: Dr. A.Tulga Ulus
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Managing Coding and Reimbursement Challenges in Vascular Surgery, April 7-8, 2006Millenium Knickerbocker
Hotel in Chicago, IL. www.vascularweb.org.
Society for Vascular Surgery (SVS) Lifetime Achievement Award Submission Deadline, April 15, 2006,
www.vascularweb.org.
Carotid Stenting for the Vascular Surgeon, April 27-28, 2006, www.vascularweb.org
Advanced Endovascular Course, May 2-3, 2006, The Texas Heart Institute at St. Luke’s Episcopal Hospital-The
Denton A. www.vascularweb.org.
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