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

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

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

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

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

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

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

Genel Yay›n Kurallar›

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

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

ARAfiTIRMA YAZILARI

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

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

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

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

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

D

DAMAR CERRAH‹ DERG‹S‹ YAYIN KURALLARI



olmal›, metinde ilk geçtikleri yerlerde aç›k olarak yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekil parantez içinde gösterilmelidir.

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

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

Dergi makaleleri: 

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

Kitaplar: 

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

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

Kongre bildirileri: 

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

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

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

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

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

ÖZEL BÖLÜMLER

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

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

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

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

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

Diger konular için “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (Ann intern Med 1997;
126: 26-47) isimli yaz› incelenebilir.



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

DERLEME ve TEKN‹K MAKALELER / REVIEW ARTICLES
Kritik bacak iskemisi a¤r›s›nda tedavi metotlar›
TREATMENT METHODS IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA PAIN
Asuman SÜZER, Türkan ÇORUH, Zuhal AYKAÇ

KL‹N‹K VE DENEYSEL ARAfiTIRMALAR
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES
Basit kros-klemp tekni¤i ile desendan torasik aort anevrizma tamiri
DESCENDING THORACIC AORTIC ANEURYSM REPAIR WITH SIMPLE CROSS-CLAMP TECHNIQUE
Ahmet SARITAfi, fieref A. KÜÇÜKER, Okan YURDAKÖK, Ümit KERVAN, Ça¤atay TUNCEL, Özgür ERSOY

Paget-schrotter sendromu tedavisinde t›bbi yaklafl›m tek bafl›na yeterlimidir? Tek merkezli, on y›ll›k, retrospektif
çal›flma
IS MEDICAL APPROACH ENOUGH FOR MANAGEMENT OF PAGET-SCHROTTER SYNDROME? A TEN-YEAR-
RETROSPECTIVE STUDY
Nezihi KÜÇÜKARSLAN, Ertu¤rul ÖZAL, Vedat YILDIRIM, Mehmet Ali fiAH‹N 
Harun TATAR  

Endotel hasar› sonras› oluflan intimal hiperplazi üzerine nebivololün etkisi: Deneysel çal›flma
THE EFFECTS OF NEBIVOLOL ON INTIMAL HYPERPLASIA FOLLOWING ENDOTHELIAL INJURY:  
AN EXPERIMENTAL STUDY
‹lker AKAR, Ali RAHMAN, Oktay BURMA*, Bilal ÜSTÜNDA⁄ , Ayhan UYSAL, ‹brahim Hanifi ÖZERCAN, 
Mehmet BAL‹N, Erdo¤an ‹LKAY

Balon dissektör ile subfasyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (seps); ülkemizde ilk 17 vaka
SUBFASCIAL ENDOSCOPIC PERFORATOR VEIN SURGERY (SEPS) USING THE BALLOON DISSECTOR; 
THE FIRST 17 CASES IN OUR COUNTRY
Hakan UNCU

Travmatik üst ekstremite arteryel yaralanmalar›
TRAUMATIC UPPER EXTREMITY ARTERIAL INJURIES
Ali GÜRBÜZ, Kaz›m ERGÜNEfi, Levent YILIK, Cengiz ÖZBEK, Nagahan KARAHAN, K›vanç BAYATLI, 
Ahmet ÖZELÇ‹

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
Çocuk damar yaralanmas›nda geç dönem sentetik greft enfeksiyonu; 12 y›ll›k olgu 
A LATE  SYNTHETIC GRAFT INFECTION IN  A PEDIATRIC VASCULAR INJURY: A 12 YEAR FOLLOW UP
Mustafa GÖZ, Ömer ÇAKIR, M.Nesimi EREN 

Ekstrakraniyal internal karotis arter anevrizmas›; olgu sunumu
EXTRACRANIAL INTERNAL CAROTID ARTERY ANEURYSM;  A CASE REPORT
Haflmet BARDAKÇI, Ahmet AKGÜL, Seyhan BABARO⁄ LU, Sadi KAPLAN, Murat BEYAZIT

DÜZELTME
‹yatrojenik rüptüre persistent siyatik arter anevrizmas›: olgu sunumu
IATROGENIC RUPTURED PERSISTENT SCIATIC ARTERY ANEURYSM: A CASE REPORT"
Levent Dertsiz, Abid Demircan  

1

11

17

23

33

39

45

49

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

Cilt / Volume 15 • Say› / Number 2



Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (2): 1-9

Dr. Asuman Süzer ve Arkadafllar› 

1

KR‹T‹K BACAK ‹SKEM‹S‹ A⁄RISINDA TEDAV‹ METOTLARI

TREATMENT METHODS IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA PAIN

Asuman SÜZER, Türkan ÇORUH, Zuhal AYKAÇ
Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim Araflt›rma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤i, ‹stanbul

Özet
Kritik bacak iskemisi istirahat a¤r›s›, ayakta iyileflmeyen yaralar ve gangrenle sonuçlanan, toplumda görülme s›kl›¤› giderek
art›fl gösteren klinik patolojidir. Önlenebilir risk faktörleri; diyabet ve hipertansiyonun kontrolü, sigaran›n b›rakt›r›lmas› ve
hiperlipidemi tedavisidir. Tedavi, koruyucu tedavi, cerrahi ile revaskülarizasyon tedavisi ve amputasyon aflamalar›n› içerir.
Cerrahi tedavi öncesi ve cerrahi tedavinin mümkün olmad›¤› hastalarda çeflitli farmakolojik ajanlardan oluflan medikal tedavi
ve a¤r› tedavi flemalar› uygulanmaktad›r. Çeflitli a¤r› tedavi protokollerinin uygulanmas›yla a¤r› giderilmekte, yara iyileflmesi
h›zlanmakta, yürüyüfl mesafesi uzamakta, amputasyon seviyesi distale çekilmekte veya geciktirilmekte, hatta amputasyon
önlenmektedir. Bu yaz›da bu konudaki destekleyici tedavi seçenekleri ve üzerinde çal›fl›lmakta olan tedavi metotlar›
tart›fl›lacakt›r. (Damar Cer Der 2006;15(2):1-9).

Anahtar Kelimeler: Kritik bacak iskemisi, t›bbi tedavi, a¤r› tedavisi 

Abstract
Critical limb ischemia is a clinical pathology with rising incidence characterized by rest pain, persistant wounds at feet, and
gangrene. Its preventable risk factors are control of hypertension and diabetes mellitus, cessation of smoking and treatment of
hyperlipidemia. Treatment steps include preventive therapy, revascularization with surgery and amputation. There are
medical therapy and pain therapy schema options with numerous pharmacological agents for patients before surgery and
when surgery is not possible. With the help of various pain treatment protocols, pain is releived, wound healing accelerated,
amputation drawn to distal levels, delayed or even prevented. In this paper we will discuss about supportive treatment options
in this area and developing treatment methods. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(2):1-9).   
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‹R‹fi

Toplumda iskemik bacak hastal›¤›n›n görülme s›kl›¤›,
yaflla ve di¤er vasküler risk faktörleri ile art›fl
göstermektedir. Kronik kritik bacak iskemisi; istirahat
a¤r›s›, iyileflmeyen yaralar ve gangren ile kendini
gösterir1.Ülkemizde görülme s›kl›¤› ile ilgili yap›lm›fl
genifl bir çal›flmaya rastlanamad›. Avrupada ‹talya
s›n›rlar› içinde yap›lan prevalans çal›flmas› sonuçlar›na
göre kritik bacak iskemisi y›lda hastaneye baflvuran her
1 milyon hastadan 450-652’sinde görülmektedir2. Bu
hastalar›n %20-45’ine amputasyon yap›lmaktad›r. 
Görülme s›kl›¤›n›n artmas› ile birlikte erken tan› ve etkin
tedavi yöntemleri gelifltirilmifltir. Önlenebilir risk
faktörleri; sigara, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi
ve homosistein yüksekli¤idir3. Baz› hastalarda diyabet
hastal›¤›n›n kontrolü, sigara içiminin b›rak›lmas› ve
egzersiz programlar› rahatl›k sa¤lasa da, hastalar›n
%70’ine farmakolojik tedavi gerekmektedir.
Farmakolojik tedavi çeflitlilik göstermekte ve sürekli
kullan›ma yeni ajanlar eklenmektedir. Çeflitli a¤r› tedavi
protokollerinin uygulanmas›yla iskemik a¤r›
giderilmekte, var olan yara iyileflmekte, yürüyüfl
mesafesi uzamakta, amputasyon seviyesi afla¤›
çekilmekte veya geciktirilmekte, hatta amputasyon
önlenmektedir. 
Tedavi aflamalar›, koruyucu tedavi, cerrahi tedavi
(revaskülarizasyon) ve amputasyon aflamalar›n› içerir.
Baflar›l› revaskülarizasyon ameliyat› majör amputasyonu
belirgin azaltmakla birlikte, enfeksiyon varl›¤› minör
veya majör amputasyon olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r3.
Cerrahi tedavinin mümkün olmad›¤› durumlarda
analjezikler, vazodilatatörler ve/veya antikoagülan
tedavilerini içeren destekleyici tedaviye gidilmektedir4,5,6. 
Cerrahi d›fl› tedavi; çeflitli farmakolojik ajanlar›n
kullan›ld›¤› t›bbi tedavi seçenekleri ve giriflimsel a¤r›
tedavileri olarak iki bölümde incelenecektedir.

TIBB‹ TEDAV‹
Farmakolojik tedavinin amac› farkl› etki mekanizmalar›
ile mikrodolafl›m›n h›zland›r›larak dokuya oksijen
sunumunun art›r›lmas› ve a¤r›n›n giderilerek yaflam
kalitesinin iyilefltirilmesine dayanmaktad›r.
3 ana bafll›k alt›nda toplanabilir.

1.Vazodilatatörler 
Vazodilatör kullan›m›n›n amac›, geniflleyen damarlardan
iskemik baca¤a do¤ru kan ak›m›n›n art›r›lmas›d›r. Ayn›
zamanda perfüzyon bas›nc›n› ve sistemik vasküler
rezistans› düflürmekte ve iyi perfüze olmayan
ekstremitede iskemiyi art›rabilmektedir. Bu nedenle
kullan›mlar› tart›flmal›d›r.
1.a Kalsiyum kanal blokerleri: En s›k kullan›lan
vazodilatörlerdir, iskemik ekstremitede oksijen
kullan›m›n› iyilefltirmektedirler. Bagger ve ark.
verapamil’in a¤r›s›z yürüme mesafesini %29 artt›rd›¤›n›
göstermifllerdir7. Çal›flma sonuçlar›na göre, kalsiyum
kanal blokerlerinin ikincil etkileri oksijen
kullan›m/at›l›m kapasitesini de¤ifltirmektir. fiu anda
tedavide tek bafl›na kalsiyum kanal blokeri kullan›m›
önerilmemektedir. 
1.b Pentoksifilin: 1984 y›l›ndan itibaren intermitent
kladikasyo tedavisinde kullan›lmakta olan metilksantin
türevidir8. Farkl› etkileri vard›r; ak›flkanl›¤› art›r›r,
eritrositlerin deformasyonunu azalt›r, trombosit
agregasyonunu engeller ve fibrinojen düzeyini düflürür.
Yayg›n kullan›m›na karfl›n, meta-analizler sonucu
pentoksifilinin minimal yarar› gösterilmifltir7.
1.c Cilostazol: Fosfodiesteraz III inhibitörüdür. cAMP
düzeyini artt›rarak trombosit agregasyonunu engeller ve
damar düz kas›nda gevflemeyi sa¤lar. Ayr›ca HDL
kolesterol düzeyini artt›r›rken, trigliserid düzeyini
düflürür. Cilostazol tedavisi maksimal yürüme
mesafesini yaklafl›k %28-100 art›rmaktad›r4. Ayn›
zamanda fiziksel performans› ve fonksiyonel durumu da
düzeltmektedir, ancak kalp yetmezli¤i bulgular› olan
hastalarda kullan›lmamal›d›r. Bafl a¤r›s›, gastrointestinal
flikayetler, çarp›nt› gibi yan etkileri mevcuttur7.
Cilostazol tedavisinin hem yürüme mesafesini hem de
yaflam kalitesini artt›rd›¤› bildirilmifltir9.
1.d Prostanoidler: Prostosiklin analo¤u olan iloprost
kimyasal olarak stabil bir ilaç olup uygulamas› kolayd›r.
Dinlenme a¤r›s› olan hastada 0.5-2 ng/kg/dk doz
aral›¤›nda 6 saat/gün süre ile 28 gün veya 1-1.5 ng/kg/dk
dozunda 6 saat x 2/gün süre ile 12 gün uygulanmas›
önerilmektedir10. Farmakolojik çal›flmalar, çeflitli
mekanizmalarla k›smen iskemik alanlarda mikrodolafl›m
ak›m›n› artt›rd›¤›n› göstermifltir11. Daha önceki
çal›flmalar 14-28 gün süreyle iloprost ile infüzyon
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tedavisinin, plaseboya göre kritik bacak iskemisi olan
hastada yara iyileflmesine, dinlenme a¤r›s›n›n
azalmas›na, uzuv kayb›na ve hastal›¤›n seyrine olumlu
etkileri oldu¤unu göstermifltir10,12. Ani k›zarmalar, bafl
a¤r›s›, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› ve ishal gibi yan
etkileri mevcuttur. Tedavi s›ras›nda hipotansiyon-
taflikardi oldu¤u gibi hipertansiyon ataklar› da olabilir.
Yan etkiler doz azalt›lmas› ve infüzyonun geçici olarak
durdurulmas› ile giderilebilmektedir.
1.e Naftidrofuryl: Seratonin antagonistidir, Avrupa‘da
pek çok merkezde kullan›lmaktad›r. On iki haftal›k
tedavi sonras› a¤r›s›z yürüme mesafesini art›rd›¤›
gösterilmifltir4,7. Ancak ABD’de flu anda
kullan›lmamaktad›r. Gaz ve kar›n a¤r›s› gibi yan etkileri
mevcuttur. 

Di¤er: 
Buflomedil, beraprost, levokarnitin, arginin, ketanserin,
kalsiyum flelasyon tedavisi, nifedipin, bal›k ya¤›, alfa
blokerlerin intermitent kladikasyo tedavisinde kullan›m›
denenmektedir, ancak yarar› gösterilememifltir7. 
ACE inhibitörleri, statin kullan›m›, ginkgo biloba
ekstresi ve EGb 761 kullan›m› da placebo ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda a¤r›s›z yürüme mesafesini belirgin
art›rmaktad›r4.
Gen tedavisi: Tedavi amaçl› angiogenesisde,
intramusküler vasküler endotelyal growth faktör
(VEGF), hepatosit growth faktör, basic fibroblast
growth faktör (bFGF) kullan›m›n›n güvenli ve etkili
oldu¤u gösterilmifltir4. Kemik ili¤i mononükleer hücre
tedavisi di¤er bir angiogenetik tedavi yöntemidir. Ancak
bu yöntem her hasta için uygun olmay›p, halen üzerinde
yayg›n olarak çal›fl›lmaktad›r. Kritik bacak iskemisinde
kollateral damar geliflmesini sa¤layarak, doku kayb›n›
azaltt›¤›, dinlenme a¤r›s›n› giderdi¤i, analjezik
kullan›m›n› belirgin azaltt›¤› ve amputasyon seviyesini
afla¤›ya indirdi¤i bildirilmifltir13. Gen tedavisinin a¤r›s›z
yürüme süresini uzatt›¤› ve kan ak›m›n› art›rd›¤› objektif
kan›tlarla gösterilmifltir4.
2.Antikoagülanlar 
Tedavi flemas›nda mutlaka antitrombotik ilaç
bulunmal›d›r. Kritik bacak iskemisinde 160-325 mg
aspirin veya aspirinin tolere edilmedi¤i, kontrendike
oldu¤u durumlarda clopidogrel kullan›m›
önerilmektedir. Tedavinin yarar› yafl, cins, hipertansiyon

ve diyabet olup olmamas›na göre de¤ifliklik
göstermemektedir7. CAPRIE çal›flmas› ile clopidogrel’in
inme, kalp krizi ve di¤er damar hastal›klar›na ba¤l›
ölümleri azaltt›¤› gösterilmifltir14. Ancak uzun süreli
kullan›m›n›n kladikasyosu olan hastalarda semptomlar›
azaltt›¤›na dair kan›tlar yoktur. Aspirin kullan›m›,
intermitent kladikasyosu olan hastalarda, ciddi
kardiyovasküler komplikasyonlar› %23 oran›nda
azaltmaktad›r. Dipridamol ve warfarinin vasküler hasar›
azaltt›¤› yönünde bulgular yoktur. Uzun süreli aspirin ve
ticlopidin kullan›m›n›n femoral ateroskleroz ilerlemesini
yavafllatt›¤› gösterilmifltir4. Düflük molekül a¤›rl›kl›
heparin tedavisi dinlenme a¤r›s›n› azaltmaktad›r ve yara
iyileflmesine olumlu etkileri mevcuttur4. 

3.Analjezikler
A¤r›, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan,
genellikle doku hasar›na bir cevap olarak oluflan,
kendini oluflturan uyar›dan kaçmak için motivasyona yol
açan hofl olmayan bir duyu olarak tan›mlan›r. A¤r› doku
harabiyeti, doku iskemisi ve kas spazm›na ba¤l› oluflur.
Cilt ve di¤er organlar a¤r›l› uyar›y› alg›layan serbest
sinir uçlar›ndan oluflan reseptörlere sahiptir. A¤r› duyusu
bu reseptörlerce alg›lan›r ve efferent sinir lifleri
(myelinli A delta ve myelinsiz C lifleri) ile santral
merkezlere iletilir. A-delta lifleri sinirsel uyar›lar› h›zla
ileterek keskin, bat›c›, elektrik çarpmas› niteli¤inde a¤r›
hissedilmesine neden olur. ‹nce çapl› C liflerinin
aktivasyonu ise yavafl, yan›c›, s›zlay›c›, künt, zonklay›c›
tipte kronikleflen fliddetli a¤r›ya neden olmaktad›r15.
Doku hasar›na ba¤l› olarak sal›nan potasyum, histamin,
lökotrienler, bradikinin, seratonin, kalsitonin-gen iliflkili
peptid (CGRP) a¤r›n›n oluflumunda görev alan
nörotransmitterlerdir. Ayr›ca P maddesi ve
prostaglandinler tek bafl›na a¤r› uyar›s›na neden
olmazken a¤r› sonlanmalar›n›n duyarl›l›klar›n›
artt›r›rlar16. 
Vasküler kaynakl› tüm hastal›klar klinikte farkl›
bulgularla ortaya ç›ksa da ortak semptom a¤r›d›r. Ancak
a¤r›n›n niteli¤i farkl›d›r. Kritik bacak iskemisindeki
vasküler kaynakl› a¤r› yetersiz doku oksijenlenmesinden
kaynaklanmaktad›r. Özellikle beraberinde ülserasyon
olan iskemik lezyonda, cerrahi revaskülarizasyon flans›
yoksa a¤r›n›n giderilmesi çok zordur17. Bu nedenle
giriflimsel ve medikal kombine a¤r› tedavi metodlar›

Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (2): 1-9

Dr. Asuman Süzer ve Arkadafllar› 

3



gelifltirilmifltir. Arteriyel ülserasyonda doku kayb› ile
birlikte ciltteki duyusal sinirlerde de kay›p olur, bu da
a¤r›n›n niteli¤ini de¤ifltirir. 
Nöropatik a¤r›; sinir sisteminde primer lezyon veya
fonksiyon bozuklu¤una ba¤l› duyusal semptom ve
bulgularla kendini gösteren a¤r›d›r. Sinir zedelenmesi ve
kayb›, sinir bas›s›, a¤r›l› diyabetik nöropati, fantom
ekstremite a¤r›s› bu grupta incelenebilir. Kritik bacak
iskemisinde ülserasyon ve doku kayb› varsa a¤r›n›n
niteli¤i hem iskemik hem de nöropatik vas›fl›d›r.
Kronik a¤r› periferik, santral ve fizyolojik mekanizmalar
sonucu meydana gelir. Hasta a¤r›y› s›k s›k, sürekli,
zaman zaman veya uykudan uyand›ran s›kl›kta
hissedebilmektedir. S›cak-so¤uk, çevresel faktörler,
hastan›n psikolojik durumu, pozisyon ve gece-gündüz
a¤r›n›n niteli¤ini ve hissedilme derecesini
de¤ifltirmektedir. A¤r›n›n hissedildi¤i fliddet hastan›n
tan›mlamas›na ba¤l›d›r ve VAS (Görsel a¤r› skalas›)
skorlamas› ile de¤erlendirilir. VAS a¤r› skalas› 0 (a¤r›
yok) ile 10 (dayan›lmaz a¤r› var) aras›nda
derecelendirilen genellikle 10 cm lik bir cetvel olup
hastan›n a¤r›s›n›n de¤erlendirildi¤i basit, etkili bir
yöntemdir. Kronik a¤r› ile birlikte uyku ve davran›fl
bozukluklar› (anksiyete, depresyon), yeme
al›flkanl›¤›nda de¤ifliklik, çevre ile iliflkilerde bozulma
gibi yak›nmalar da geliflmektedir16. Hastalar hiç
uyuyamad›klar›ndan veya uykudan uyand›klar›ndan
yak›n›rlar. Bu nedenle tedavide uykunun
düzenlenmesine yard›mc› olacak ilaçlar ve
antidepresanlar da olmal›d›r. A¤r› ve yandafl
semptomlar›n›n tan›nmas› ile birlikte etkili bir tedavi
sa¤lanabilmektedir.
Kritik bacak iskemisine ba¤l› a¤r› tedavisinde amaçlar;
hastan›n a¤r›s›n›n giderilmesinin yan›nda uyku düzenin
ve hayata ba¤l›l›¤›n›n yeniden sa¤lanmas›, moralinin
düzeltilmesi, yürüyüfl mesafesinin uzamas› ve günlük
hayat›n›n hareketlenmesidir. Ayr›ca sempatolitik tedavi
ile vazodilatasyon oluflturularak doku perfüzyonu da
artt›r›lmaktad›r.
Daha önceki deneysel ve klinik çal›flmalar, kombine
farmakoterapinin a¤r› tedavisindeki etkinli¤ini
göstermifltir 18. fiimdiki araflt›rmalar ise optimal ilaç
kombinasyonlar› ve doz oranlar›, güvenlik, esneklik ve
maliyet-etkinlik konular›na aç›kl›k getirmeye
çal›flmaktad›r. Tedavinin baflar›s›, düflük dozda, daha az

yan etki ve ilaç etkileflimi ile etkili ve güvenli ilaç
kullanmakla sa¤lanabilmektedir. Farkl› etki
mekanizmalar› olan ilaçlar›n birlikte kullan›m›yla daha
düflük dozlarda, daha az yan etki ile daha güçlü analjezi
sa¤lanmaktad›r. 
S›kl›kla kullan›lan kombinasyonlar; opioid olmayan oral
analjezikler, trisiklik antidepresanlar, gabapentin ve
opioidlerdir. Ancak kombinasyon farmakoterapisi ile
ilgili çözülmemifl baz› sorunlar vard›r18.
• Polifarmasi ile ilgili güvenlik ve esneklik,
• Maliyet–yararl›l›k oran›,
• Spesifik ilaç  kombinasyonlar›nda optimal doz oranlar›
ne olmal›d›r?
• Sabit-de¤iflken ilaç oranlar› (örne¤in; yan etkiye göre
doz ayarlamas›).
Günümüzde kritik bacak iskemisinde geliflen a¤r›n›n
tedavisinde; opioid olmayan analjezikler (parasetamol,
metamizol), nonsteroid anti-inflamatuar analjezikler,
opioidler (morfin, fentanil), tramadol, trisiklik
antidepresanlar ve antikonvülzanlar (gabapentin) gibi
ilaç gruplar›, hastan›n verdi¤i yan›ta göre farkl›
kombinasyonlarda kullan›lmaktad›r. Hastadan al›nan
cevaba göre doz art›fl› yap›labilir veya farkl› gruptan bir
ilaç eklenebilir. 
‹skemiye ba¤l› kronik a¤r› tedavisinde basamak yöntemi
tercih edilmektedir. Bu yönteme göre; opioid olmayan
analjeziklerle bafllanmakta, bu doz ve s›kl›kta istenen
a¤r›s›z dönem sa¤lanamazsa, tek bafl›na analjezik
olmayan ancak analjeziklerle kullan›ld›¤›nda bu etkiyi
gösteren adjuvan ilaç (trisiklik antidepresanlar ve
antikonvülzanlar gibi) ilaçlar tedaviye eklenmektedir.
Sonraki basamaklarda öncelikle zay›f opioid ve
gerekirse güçlü opioid ilaçlar tedavide yerini almaktad›r. 
1.basamak: nonopioid (Parasetamol, Metamizol) +
adjuvan ilaç (antidepresan) 
2.basamak: nonopioid (Parasetamol, Metamizol, k›sa
süreli NSA‹‹)+adjuvan ilaç (antidepresan)+zay›f opioid
(tramadol) eklenebilir. Analjezik ilaçlarla birlikte
antidepresanlar, pentoksifilin, kalsiyum antagonistleri,
asetil salisilik asit, ilomedin infüzyon tedavisi ve
rejyonel sempatik blok, sürekli epidural sempatolitik
tedavi uygulanmas› bütün halinde düflünüldü¤ünde
tedavi baflar›s›n› belirgin artt›rmaktad›r.
Opioid olmayan analjezikler:
Parasetamol: COX1 ve COX2 enzimlerinin zay›f
inhibitörüdür. Tedavi dozlar›nda güvenli ve orta etkili
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bir ilaçt›r, antiinflamatuar etkisi yoktur. Kronik
kullan›m› böbrek hasar›, karaci¤er hasar› yapabilir.
Günde 4 gr. dan az kullan›lmal›d›r20. 500 mg’l›k
tabletleri 4x500 mg/gün po önerilmektedir.
Metamizol: pirazolon grubu analjezik, antipretik ilaçt›r.
Oral, parenteral formlar› vard›r. Önerilen doz 4x500
mg/gün dür. Kronik kullan›m› agranülositoz yapabilir.
Parasetamol ile birlikte kullan›m› etkin analjezi sa¤lar.
Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar: Analjezik,
antipiretik, anti inflamatuar ve antitrombosit etkileri
vard›r. COX1 ve COX2 (daha az s›kl›kta) grubu NSA‹
ilaçlar bu amaçlarla kullan›lmaktad›r. Naproksen,
‹buprofen, Diklofenak, Ketoprofen, Asemetasin,
‹ndometazin, Ketorolak, Etofenamat, Piroksikam,
Tenoksikam klinikte kullan›lan NSA‹ ilaçlardan
baz›lar›d›r. Gastrointestinal (gastrit, duodenal ülserler,
GIS kanama, bulant›, kusma), renal sistem (interstisyel
nefrit, geçici böbrek yetmezli¤i, analjezik nefropatisi)
yan etkileri nedeniyle kronik a¤r›da uzun süreli
kullan›m› tavsiye edilmez20. A¤r› tedavi flemalar›na göre
kullan›mlar› 10 günle s›n›rl›d›r.
Opioidler: Spinal ve supraspinal opioid reseptörler
arac›l›¤› ile etkilerini gösterirler. Morfin opioid ilaçlar›n
prototipidir, genel anlamda epidural-spinal anestezide en
s›k kullan›lan ilaçd›r. Morfin benzeri etki gösteren
ilaçlara opioidler denir. Opioidlerin analjezik etkilerinin
büyük k›sm›ndan μ(mü) reseptörleri sorumludur.
δ(delta) reseptörleri periferik etki ile analjezi
olufltururlar. κ(kappa) reseptörleri ise spinal ve periferik
düzeyde analjezik etkiden sorumludur. 
Morfin; güçlü analjeziktir. Oral, parenteral ve rektal
yoldan kullan›labilir. Ancak iskemik bacak a¤r›s›nda
daha nadir kullan›l›r. Bulant› kusma, bradikardi,
kab›zl›k, miyoziz, hipertermi, bronkokonstriksiyon gibi
yan etkileri vard›r. Ast›m, akut kolesistit, prostat
hipertrofisi, amfizem öyküsü olan hastada
kullan›lmamal›d›r. Sürekli epidural blok ve bölgesel
sempatik bloklarda lokal anestezik ajanla birlikte
kullan›lmaktad›r. 
Fentanil; epidural analjezide s›kl›kla kullan›lan k›sa
etkili, güçlü opioid ilaçt›r. Morfinden daha güçlü ve
özellikle solunumla ilgili yan etkileri daha düflüktür. 
Tedavinin ikinci basama¤›n› oluflturan opioidlerin
nonopioid adjuvan ilaçlarla birlikte kullan›m›n›n
avantajlar› gösterilmifltir19; 

• Analjezik etkinli¤in artt›r›lmas›: aditif veya sinerjik
etkileflimlerle gerçekleflir.
• Analjezik spektrumun genifllemesi: opioidler uyar›dan
ba¤›ms›z a¤r›y› giderirken, adjuvan ilaçlar uyar›ya
ba¤›ml› a¤r›y› azalt›rlar. 
• Opioid dozunun düflürülmesi ve yan etkilerinin
azalt›lmas›: aditif veya sinerjik etki mekanizmalar›yla
daha fazla etki daha düflük dozlarda ortaya ç›kar. 
Tramadol: Santral etkili, kodein analogu sentetik
opioiddir. μ reseptörlerine affinitesi yoktur, k›smi μ
reseptör agonistidir. Ayn› zamanda seratonin ve
noradrenalinin geri al›n›m›n› engellerler. Tramadolun
analjezik etkisi hem opioid hem de monoaminerjik
mekanizmalara ba¤l›d›r. Aktif metaboliti μ
reseptörlerine 300 kat daha yüksek affinite ile ba¤lan›r.
Ayr›ca periferik sinir sistemi üzerine; selektif spinal ve
lokal anestezik etkisi de mevcuttur21. Analjezik etkisi
orta derecededir (morfinin 1/10 kadar), ancak morfin ve
fentanilin neden oldu¤u solunum depresyonu gibi yan
etkileri daha az oldu¤u için tercih edilmektedir. Tolerans
e¤ilimi düflüktür ve nöropatik a¤r›da s›kl›kla
kullan›lmaktad›r. Oral (100 mg) ve iv, im, sc, rektal
yoldan uygulanabilen parenteral (100 mg) formlar›
vard›r22.
Petidin (Meperidin): güçlü opioid agonistdir.
Parenteral formu mevcuttur (100 mg ampul). Etki süresi
2-4 saattir. H›zl› iv kullan›m› periferik vasküler dirençte
düflme ile birlikte hipotansiyon ve taflikardiye neden
olur. Kullan›m› özellikle kardiyak flikayetleri de olan
hastalarda yan etkiler nedeniyle s›n›rl›d›r.
Antidepresanlar: düflük dozlarda analjezik etkileri
vard›r. Seratonin ve noradrenalinin presinaptik
gerial›n›m›n› engelleyerek etkilerler. Asetaminofen gibi
NSA‹ analjeziklerin trisiklik antidepresanlar ile birlikte
kullan›m›yla analjezik etkinin artt›r›ld›¤› bildirilmifltir19.
Trisiklik antidepresanlar›n sedasyon, kognitif
disfonksiyon, a¤›zda kuruluk ve konstipasyon gibi yan
etkileri mevcuttur. Özellikle nöropatik a¤r›da etkindirler
ve opioidlerin etkilerini güçlendirirler. Amitriptillin bu
amaçla en s›k kullan›lanlardan biridir23. Selektif
seratonin gerial›m inhibitörü grubu antidepresanlar daha
az yan etki ile daha iyi tolere edilirler. Paroxetine ve
citalopram plaseboya göre belirgin analjezi
sa¤lamaktad›r, ancak fluoxetinin a¤r› tedavisinde etkin
olmad›¤› görülmüfltür18. Klinik çal›flmalar›n sonuçlar›na
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göre nöropatik a¤r› tedavisinde nortriptilin veya baflka
trisiklik antidepresan ilaca yeterli yan›t al›namad›¤›
durumda, tedaviye bir antidepresan eklenecekse
bupropion, citalopram, paroxetine veya venlafaxine
seçeneklerinden herhangi birinin seçilmesi
önerilmektedir18. Kritik bacak iskemisinde kronik a¤r›
tedavisinde uyku düzeninde, yeme al›flkanl›¤›nda ve
hastan›n moodunda iyileflme sa¤lamas› nedeniyle
s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Antikonvulsanlar: periferik diyabetik nöropatide,
nöropatik a¤r›da ve fantom a¤r›s›nda çok etkindirler18.
En s›k kullan›lan ajanlar: fenitoin, karbamazepin,
valproik asit, klonozepam ve gabapentindir. Bunlar
içinde gabapentin en s›k kullan›lan›d›r. Kronik nöropatik
a¤r› tedavisinde gabapentinin kullan›m› ile ilgili çok
say›da plasebo kontrollü çal›flma mevcuttur. ‹laç
etkileflimi, etki, yan etki ve doz aral›¤› konusunda en
fazla çal›fl›lan ilaçlardan biridir. FDA’in onay›yla
Amerika’da da periferik nöropatik a¤r›da gabapentin
kullan›lmaktad›r18. Plasebo ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
hastan›n a¤r›s›n› belirgin azaltmas›n›n yan›nda uyku
düzenini, psikolojisini ve yaflam kalitesini
iyilefltirmektedir18. Yan etkileri; uykuya meyil, bafl
dönmesi nadiren de sindirim sistemi yan etkileri ve
periferik ödemdir. Böbrek yetmezli¤inde doz ayarlamas›
yap›lmal›d›r. Genellikle iyi tolere edilmekte ve ilaç
etkileflimi az görülmektedir. Yan etkileri nedeniyle
öncelikle düflük doz bafllan›r, 100-300 mg, hasta tolere
ediyorsa, doz art›r›m› gerekiyorsa 1-7 günde bir 100-300
mg artt›r›l›r, 1800-3600 mg’a kadar artt›r›labilir (3x1200
mg/gün). 
Nöroleptikler: A¤r›ya ba¤l› ajitasyon ve psikotik
sendromlar›n giderilmesinde yararl›d›rlar. Etkilerini
dopaminerjik reseptör blokaj›na ba¤l› olarak gösterirler.
Yan etkileri nedeniyle yayg›n kullan›lmamaktad›rlar.
Amputasyon sonras› geliflen a¤r›n›n tedavisi:
Amputasyon sonras› erken dönemde a¤r› yaran›n
kendisinden çok nöropatik mekanizmalara ba¤l›d›r.
Hasta ampute olan uzvunun a¤r›d›¤›n›, kafl›nd›¤›n›,
kar›ncaland›¤›n› hisseder. Buna, (fantom:hayalet)
"fantom a¤r›s›" denmektedir. Fantom a¤r›s›nda esas
mekanizma amputasyon öncesi a¤r›n›n haf›zadaki
kayd›d›r. S›kl›kla iyi huylu ve s›n›rl›d›r, nadiren aylar
veya y›llar sürebilir. Tedavide; antikonvulsanlar, trisiklik
antidepresanlar, uzun etki süreli lokal anestezikler

kullan›larak yap›lan bölgesel sempatik bloklar, TENS
uygulamas›, sempatektomi ve spinal kord uyar›lmas›
yöntemleri kullan›lmaktad›r16.

G‹R‹fi‹MSEL TEDAV‹LER
Tan›sal ve tedavi amaçl› sinir bloklar›, lokal anestezik
(LA) ajan›n infiltrasyon amaçl› lokal olarak, periferik
sinire, sinir köküne, somatik pleksusa veya sempatik
gangliona uygulanmas› ile gerçekleflir. 
1.Somatik bloklar: Epidural analjezi bu amaçla s›kl›kla
kullan›lmaktad›r. Lumbal epidural aral›ktan tak›lan
kateter ve katetere ba¤l› olarak elastomerik infüzyon
sistemi veya hasta kontrollü analjezi cihaz› ile uzun
süreli, sürekli epidural blok yöntemiyle analjezi
sa¤lanmaktad›r (epidural sempatolitik tedavi, medikal
sempatektomi). Medikal sempatektomi, ayn› zamanda
cerrahi sempatektomi öncesi tedavi baflar›s›n›
de¤erlendirmede de kullan›lmaktad›r. 

Yöntemin yararlar› yan›nda baz› yan etkileri de
mevcuttur. Bunlar; dura delinmesi olduysa buna ba¤l›
geçici bafl a¤r›s›, hipotansiyon, epidural venöz
enjeksiyon, epidural hematom, motor blok,
kontaminasyon, epidural apse, bel a¤r›s›, mesane
disfonksiyonu, nöropati ve kullan›lan ilaca ba¤l› yan
etkilerdir. Ciddi enfeksiyon haricinde geliflen di¤er yan
etkiler genellikle tedaviye son verilmesi, s›v› replasman›
ile giderilmektedir. Lokal anestezik (s›kl›kla bupivacain
% 0.125-0.0625 doz aral›¤›nda), fentanyl (3 μgr/kg/gün
dozunda bafllan›r, gerekirse artt›r›l›r) ve serum fizyolojik
kar›fl›m› ile hastan›n kilo ve boyuna göre 6-10 cc volüm
aral›¤›nda tekrarlayan dozlarda yada elastomerik
infüzyon sistemi ile 0.5-1 ml/saat h›z›nda sürekli
epidural aral›¤a verilmektedir. S›k aral›klarla pansuman
yap›lan, kateter girifl yeri temiz olan hastalar 6-8 hafta
süreyle ayn› epidural kateteri kullanabilmektedir.
Elastomerik infüzyon sistemi: (Easypump B.Braun®
Germany) elastomerik infüzyon pompalar› hastalara
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hastane veya ev ortam›nda önceden tespit edilen
konsantrasyon ve miktardaki ilac›n kesintisiz ve do¤ru
bir flekilde verilmesi amac›yla tasarlanm›flt›r. Ana güç
kayna¤› veya pile ba¤›ml› de¤ildir, kullan›m kolayl›¤›
nedeniyle tercih edilmektedir. Hastaya s›v› verilmesi
elastik membran›n pozitif bas›nc› ile sa¤lanmaktad›r. 60-
270 ml dolum hacmi ile 1-12 gün süren sürekli infüzyon
sa¤lanabilmektedir. 0.5-1 ml/saat ilaç sal›n›ml› çeflitleri
mevcuttur. Biz poliklini¤imizde elastomerik infüzyon
sistemi ile s›kl›kla bupivacain % 0.125-0.0625 doz
aral›¤›nda, fentanyl 3-5 μgr/kg/gün dozunda ve serum
fizyolojik kar›fl›m› ile 0.5 veya 1 ml/saat h›z›nda
kullanmaktay›z.
Hasta kontrollü analjezi cihaz› (PCA) (Abbott,
Baxter): Haz›rlanan konsantrasyondaki ilaçlar›n yine
ayarlanan doz aral›klar› ile hastaya sunuldu¤u bir
sistemdir. A¤r› polikliniklerinde ve operasyon sonras›
a¤r› tedavileri için  yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Adaptör veya pil yard›m›yla gerekli enerjiyi al›r, enerji
kayna¤›na ihtiyaç duymas› dezavantajd›r. Benzer ilaç
kombinasyonlar›, benzer dozlarda ayn› flekillerde
kullan›lmaktad›r. Sürekli ilaç infüzyonunun yan›nda
hastan›n gereksinimi oldu¤unda butona basarak ilave
doz verimi sa¤layabilmesi avantaj›d›r.
2. Sempatik bloklar: ‹zole sempatik blok somatik
duyular› etkilemeden sempatik tonusu azaltarak ciltteki
kan ak›m›n› ve ›s›y› artt›rmak amaçl› yap›lmaktad›r.
Özellikli sempatik liflerin bloke edilmesi hastada uzun
süreli a¤r›n›n giderilmesini sa¤layacakt›r.
Femoral sinir blo¤u (üçü bir yerde): Uylu¤un ön
k›sm›, diz ve aya¤›n bir k›sm›na analjezi sa¤lar. Femoral
arter ve venle yak›n komflulu¤u nedeniyle hematom
olabilir. Femoral, obturator ve lateral femoral kutanoz
sinirler 20-40 ml lokal anestezik-serum fizyolojik
kar›fl›m› kullan›larak bloke edilebilir. 
Popliteal blok: Popliteal fossada bulunan, popliteal sinir
ve safenöz sinir yaklafl›k 20-30 ml volumde lokal
anestezik-serum fizyolojik kar›fl›m› kullan›larak bloke
edilebilir. Cerrahi tedavinin mümkün olmad›¤›
hastalarda, medikal tedavi ile birlikte s›k aral›klarla
yap›lan bölgesel sempatik blok tedavileri uzun süreli
rahatlama sa¤lamaktad›r.
Bilek blo¤u: Safenöz sinir, superfisyal ve derin peroneal
sinir, tibial sinir, sural sinirler her biri 3-5 ml lik lokal
anestezik kullan›larak bloke edilebilir. 

Paravertebral sempatik blokaj: Lumbar sempatik blok
kronik a¤r› sendromlar›n›n yan› s›ra, amputasyon
sonras› kronik a¤r›da (fantom a¤r›s›nda) ve operasyon
flans› olmayan alt ekstremitenin periferik vasküler
vazospastik hastal›klar›nda da kullan›lmaktad›r24.
Paravertebral yaklafl›m lokal anestezikle yap›lan
sempatik blokajda ve nörolitik lumbar sempatik
bloklarda en s›k kullan›lan tekniktir25. Uygulama
s›ras›nda i¤nenin yeri radyolojik olarak do¤rulanmal›d›r.
‹ntravasküler enjeksiyon, lumbar pleksusda somatik
blok olmas› gibi yan etkileri vard›r.
Nörolitik bloklar: Seçilmifl periferik arter hastalar›nda
uygulan›r, alkol veya fenol enjeksiyonu ile sinir
liflerinde veya ganglionda geçici hasara yol açar.
Periferik bloklarda alkol (etil alkol) saf olarak, sempatik
bloklarda ise yar› yar›ya lokal anestezikle birlikte
kullan›l›r, hipobariktir, enjeksiyonu a¤r›l›d›r. Fenol ise
enjeksiyonu a¤r›s›zd›r, gliserin ile kullan›ld›¤›nda
hiperbariktir, lumbar sempatik blokajda tercih edilir.
‹¤nenin yeri floroskopi ile do¤rulanmal›d›r, nörolitik
uygulama öncesi en az 1 doz lokal anestezikle
diagnostik blok yap›lmal›d›r16 .
Di¤er:
Spinal kord stimulasyonu: Spinal kordun arka
boynuzundaki A_ liflerinin, kal›c› epidural elektrotlar
yard›m›yla sürekli uyar›lmas› ve sempatik blokaj
sa¤lanmas› esas›na dayan›r. 20 y›ldan fazla süredir a¤r›
tedavisinde kullan›lmaktad›r. Periferik arter okluziv
hastal›¤›nda mikrodolafl›m› iyilefltirerek amputasyon
olas›l›¤›n› azaltmaktad›r26. Meta analiz sonuçlar›na göre
standart konservatif tedaviye ilave olarak spinal kord
stimulasyonu yap›lmas› tek bafl›na tedaviye belirgin
üstünlük sa¤lamaktad›r. Sistem kapat›ld›ktan sonra 10
gün süreyle klinik iyileflme ve plazma enkefalin düzeyi
yüksekli¤i devam etmektedir27. A¤r›n›n giderilmesi ve
ülserin iyilefltirilmesi, yürüme kapasitesini art›rmakta
dolay›s›yla bölgesel dolafl›m h›zlanmaktad›r. A¤r› ve
yaflam kalitesine pozitif etkilerinin olmad›¤›n› gösteren
çal›flmalar da mevcuttur28. Periferik arter hastal›¤› ve
nöropatik a¤r›s› olan hastalarda ek doz analjezik
ihtiyac›n› azaltmaktad›r29, maliyetli olmas› kullan›m›n›
k›s›tlamaktad›r.
Reflexoterapi: Akupunktur, elektroakupunktur,
farmakopunktur ve termopunktur yöntemleri ile tedavi
sonuçlar›n›n olumlu oldu¤u ve klinik tedavide önerildi¤i
bildirilmifltir28.
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Akupunktur: Kronik a¤r›l› hastalarda, anatomik olarak
tan›mlanan noktalara yerlefltirilen i¤neler yard›m›yla
küçük elektrik ak›mlar› verilerek uygulan›r. Yöntem
endojen opioidlerin sal›n›m›n› uyar›r. 
PENS: Perkütan elektrik sinir stimulasyonu, yeni
gelifltirilen hem TENS’in hem de elektroakupunkturun
avantajlar›n› içeren elektro analjezik tedavidir.
Nöröpatik a¤r›n›n oldu¤u bölgeye yerlefltirilen
akupunktur i¤nesine benzer i¤nelerle o bölgeyi inerve
eden periferik duyu sinirleri uyar›l›r. Bu yöntemin çeflitli
nedenlere ba¤l› akut ve kronik a¤r› sendromunda
oldukça etkili oldu¤u rapor edilmifltir. Son çal›flmalar,
diyabetik nöropatik a¤r›da nonfarmakolojik tedavide
yararl› oldu¤u, ekstremite a¤r›s›n› azaltmas› yan›nda
fiziksel aktiviteyi, uyku kalitesini artt›rd›¤›, nonopioid
analjezik ihtiyac›n› da azaltt›¤›n› göstermifltir31.
TENS: Transkütanöz elektrik sinir uyar›lmas›, kronik
a¤r› sendromunda ve nöropatik a¤r›da kullan›lmaktad›r.
Tek bafl›na etkisizdir, ancak di¤er yöntemlerle
kullan›ld›¤›nda analjezik ihtiyac›n› azaltt›¤› bildirilmifltir
32,33.
Fizik tedavi: So¤uk ödem çözücü, s›cak ise kas
gevfletici-eklem hareketlerini kolaylaflt›r›c› ve a¤r› kesici
etkileri nedeniyle kullan›lmaktad›r.
Hiperbarik oksijen tedavisi: Kapal› bas›nç odalar›
içinde, 1 atmosfer bas›nçtan daha yüksek bas›nçlarda
aral›kl› olarak %100 oksijen solutulmas› esas›na dayan›r.
Tek hasta içeren odalarda veya çok hastan›n tedavi
edildi¤i kabinlerde oksijen ortamdan, maske ile veya
endotrakeal tüpden al›n›r. Bas›nc›n art›fl› ile parsiyel
oksijen bas›nc› ve dolay›s›yla kandaki erimifl oksijen
miktar› da artar. Diyabetik yaralarda, venöz ve arteriyel
yaralarda kullan›m› giderek artmaktad›r. Multidisipliner
tedavi protokolleri ile özellikle diyabetik hastalarda
iyileflmeyen ülserlerde major amputasyonu
azaltmaktad›r34,35,36.
Sonuç olarak; oral analjezik tedaviler ve tüm giriflimsel
yöntemlerle oluflturulan medikal sempatolitik tedaviyle
a¤r›n›n giderilmesi ile hastan›n egzersiz kapasitesi ve
yaflam kalitesi iyilefltirilmektedir. Yara iyileflmesinin
h›zlanmas› ve amputasyon seviyesinin distale
kayd›r›lmas› yada amputasyonun geciktirilmesi veya
önlenmesi gibi olumlu etkilerle de hastal›¤›n seyri
yavafllat›lmaktad›r. Tedavi bir bütün olarak düflünülmeli
cerrahi, anestezi-a¤r› ve di¤er ilgili bölümlerin iflbirli¤i

ile tüm medikal ve giriflimsel tedavilerle multidisipliner
olarak hastaya maksimum yarar sa¤lanmal›d›r.
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BAS‹T KROS-KLEMP TEKN‹⁄‹ ‹LE DESENDAN TORAS‹K AORT
ANEVR‹ZMA TAM‹R‹

DESCENDING THORACIC AORTIC ANEURYSM REPAIR WITH SIMPLE
CROSS-CLAMP TECHNIQUE

Ahmet SARITAfi, fieref A. KÜÇÜKER, Okan YURDAKÖK, Ümit KERVAN, Ça¤atay TUNCEL, Özgür ERSOY
Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i,  Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, Ankara

Özet
Amaç: Desendan torasik aort anevrizmalar›n›n tamirinde kullan›lacak teknik, omurilik hasar› aç›s›ndan önem tafl›r. Son
y›llarda literatürde basit kross-klemp tekni¤inin, s›n›rl› tutulumu olan aort anevrizmalar›nda, distal aortan›n perfüze edildi¤i
di¤er tekniklerle benzer sonuçlar verdi¤inine dair yay›nlar artmaktad›r.
Yöntem: Klini¤imizde fiubat 2002 ile Nisan 2005 tarihleri aras›nda ard›fl›k 22 desendan  torasik aort anevrizma vakas›nda
basit kros-klemp tekni¤i kullan›larak tamir gerçeklefltirilmifltir. Bu vakalarda aort anevrizmas› sol subklavian arter ile diafram
aras›nda yerleflmifltir. Hastalar›n 17`si erkek 5 tanesi kad›nd›r ve yafl ortalamas› 47.6±14.4 y›ld›r (en genç 20 en yafll› 80).
Proksimal yerleflimli, k›sa aort segmentini tutan ya da acil operasyona al›nan veya teknik nedenlerle kateter yerlefltirilemeyen
6 vaka d›fl›nda tüm olgularda beyin omurilik s›v›s› drenaj›na operasyon s›ras›nda bafllanm›fl ve postoperatif 48-72 saate kadar
devam edilmifltir. Hastalara ait demografik, operatif ve postoperatif veriler retrospektif olarak hasta kay›tlar›ndan elde edilerek
analiz edilmifltir.
Bulgular: Aortik kros-klemp süresi ortalama 42 dakika olmufltur. Bir hasta ameliyatta, 3 hasta hastanede olmak üzere 4 hasta
(%18.1) kaybedilmifltir. Bu hastalardan  ikisi (%9.0) acil olarak ameliyata al›nan rüptüre torasik anevrizmalard›r. Bir hastada
parapleji (%4.5), bir hastada ise postoperatif 2. ayda düzelen paraparezi saptanm›flt›r. Hasta say›lar›n›n azl›¤› nedeniyle
preoperatif risk faktörlerinin parapleji ve ölüm üzerine etkisi istatistiksel olarak gösterilememifltir.
Sonuç: Literatür verilerine göre, diyafram› geçmeyen desendan torasik aort anevrizmalarda basit kros-klemple tamir tekni¤i,
sol kalp baypas› kullan›lan serilerle benzer omurilik hasar oranlar› vermektedir. Bu tür s›n›rl› aort anevrizmas› vakalar›nda
basit kros-klemp tekni¤inin seçilmesi, distal aortan›n perfüze edildi¤i di¤er teknikler kadar etkili bir yaklafl›m olarak
gözükmektedir. (Damar Cer Der 2006;15(2):11-16). 
Anahtar Kelimeler: Desendan torasik aort anevrizmas›, basit kros klemp tekni¤i, parapleji

Abstract
Pupose: The preferred method for the repair of descending thoracic aortic aneurysm is crucial for the spinal cord
preservation. Recently for the repair of aortic aneurysms with limited extension, there are literature data about the similar
outcomes for clamp-and- sew technique when compared with the other methods using left heart bypass. 
Methods: Between February 2002 and April 2005, 22 consecutive elective descending thoracic aortic aneurysm cases
underwent graft replacement with the use of simple cross-clamp technique. The aortic aneurysms in these cases were
localized between the left subclavian artery and diaphragm. Seventeen patients were male and 5 were female and their mean
age was 47.6±14.4 ranging between 20-80 years. Cerebrospinal fluid drainage was applied for 48 to 72 hours
postoperatively to all but 6 patients whom were operated urgently, had technical problems or had proximal aneurysms with
limited extension. All demographic, operative and postoperative data were collected retrospectively from patient files and
then analyzed.  
Results: Average aortic cross-clamp time was 42 minutes. Total of 4 patients, one patient during operation and three patients
postoperatively were lost (18.1%). One patient had paraplegia (4.5%) and one patient had paraparesis which resolved on
second postoperative month. Due to low patient number none of the preoperative risk factors were identified as statistically
important for paraplegia or mortality.
Conclusion: Recent literature data reports similar outcomes for descending thoracic aortic aneurysms, repaired either by simple
cross clamp or by left heart bypass techniques. Preferring the simple cross-clamp technique for thoracic aneurysms limited within
the diaphragm seems to be as efficacious as other techniques that perfuse the distal aorta. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(2):11-16).

Keywords: Descending thoracic aortic aneurysm, simple cross-clamp technique, paraplegia
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‹R‹fi

Torasik aort anevrizmalar›n›n tamirinde, omurilik
iskemisine ba¤l› olarak geliflen parapleji, halen en
korkulan komplikasyon olarak cerrahlar›n önünde
durmaktad›r. Özellikle Crawford klasifikasyonu tip II
torakal aort anevrizmalar›nda (TAA) parapleji oranlar›
%30’lara kadar ç›kabilmektedir(1,2). Son y›llarda parapleji
oranlar›n› azaltmak amac›yla birçok grup çeflitli
yöntemler uygulam›flt›r. Beyin omurilik s›v›s› (BOS)
drenaj›, hipotermi, farmakolojik ajanlar, omurilik
bütünlü¤ünün monitorizasyonunu sa¤layan somato
sensory evoke potansiyelleri (SSEP) ve motor evoke
potansiyelleri (MEP), farkl› yöntemlerle distal aortan›n
perfüzyonu parapleji insidans›nda önemli oranda azalma
sa¤lam›flt›r. Bu ilave yöntemler içinde en etkili oldu¤u
düflünülen distal aortan›n perfüze edilmesi için de pasif
aort flant› (Gott flant›), k›smi femoro-femoral
kardiopulmoner baypas (KPB), derin hipotermi
eflli¤inde tam KPB ve sol kalp baypas› (atrio-femoral ya
da atrio-distal aort) gibi farkl› yöntemler de¤iflik gruplar
taraf›ndan kullan›lm›flt›r(3-16).
Sol kalp baypas›n›n özellikle Crawford Tip II TAA’da
parapleji insidans›n› azaltt›¤› Coselli ve arkadafllar›nca
gösterilmifltir(15). Ancak ayn› yazarlar diyafram hizas›n›
geçmeyen desendan torasik aort anevrizmalar›nda, sol
kalp baypas› ile "klemple ve dik" ya da "basit-kros
klemp" tekni¤ini karfl›laflt›rm›fllar ve her iki teknikle
parapleji insidans›n›n benzer oldu¤unu, bir tekni¤in
di¤erine üstünlük sa¤lamad›¤›n› da göstermifllerdir(17). 
Bu yeni verileri ›fl›¤›nda, biz de klini¤imizde
gerçeklefltirdi¤imiz s›n›rl› aort tutulumu olan vakalar›
incelemeye ve sonuçlar›n› literatür bilgileriyle
karfl›laflt›rmaya karar verdik. Bu çal›flmada, son üç y›lda
klini¤imizde basit kros-klemp tekni¤i ile opere edilen,
sol subklavyan arter distali ile diyafram seviyesi
aras›nda yerleflimli desendan torasik aort anevrizmal›
hastalar›n›n sonuçlar› analiz edildi.  

HASTALAR ve YÖNTEM
fiubat 2002 ile Nisan 2005 tarihleri aras›nda opere edilen
22 ard›fl›k desendan torasik aort anevrizma hastas›nda
basit kros-klemp tekni¤i kullan›larak tamir
gerçeklefltirildi. Bu hasta grubu retrospektif olarak analiz

edildi. Hastane kay›tlar›ndan hastalar›n demografik
verileri (yafl, cinsiyet), preoperatif risk faktörleri
(hipertansiyon, diyabet, kronik obstürktif akci¤er hastal›¤›
[KOAH], aterosklerotik kalp hastal›¤› [ASKH], sigara,
önceki operasyon) ve perioperatif verileri(iskemi süresi,
parapleji/parezi ve ölüm) belirlenerek incelemeye al›nd›.
Hastalar›n 17’si erkek, 5’i kad›nd›. En genç hasta 20, en
yafll› hasta 80 yafl›nda olup ortalama yafl 47,6±14,4 oldu.
Bir hasta travmatik aort transeksiyonu nedeniyle, kalan
21 hasta kronik anevrizma (±diseksiyon) nedeniyle
opere edildi. Dört vaka rüptür nedeniyle acil olarak
ameliyata al›nd›. Dört vaka daha önce majör bir aortik
giriflim geçirmiflti.  Bu dört hastan›n üçüne daha önce
elephant trunk (fil hortumu) yerlefltirilmifl, bir hastaya
asendan ve hemiark replasman›yla beraber koroner
baypas yap›lm›flt›. Bu dört majör giriflim geçiren hasta
d›fl›nda yine bir hastaya, daha önce yap›lan koarktasyon
tamiri s›ras›nda yerlefltirilen yama bölgesinde oluflan
anevrizma nedeniyle operasyon yap›ld›. 
Bu 22 hastal›k kohorttan 5 hasta, rüptüre aort
anevrizmas› ya da akut aort transeksiyonu tan›lar›yla,
hastaneye baflvurduktan sonraki 24 saat içinde acil
olarak operasyona al›nd›lar. Elektif hastalar›n operasyon
öncesi kardiyak fonksiyonlar› EKO ve koroner
anjiyografi ile de¤erlendirildi. Üç hastada aterosklerotik
kalp hastal›¤› tespit edildi. Yine elektif hastalar›n renal,
hepatik ve gastrointestinal sistemleri preoperatif olarak
de¤erlendirildi ve patolojik bir durum ile karfl›lafl›lmad›.
Hastalar›n demografik verileri ve preoperatif risk
faktörleri Tablo 1’de özetlendi. 

Anestetik  Haz›rl›k ve Operasyon Tekni¤i:
Tüm hastalarda miyokardiyal bozulma riskini en aza
indirmek için fentanyl bazl› anestezi tercih edildi. Tüm
hastalara santral venöz kateteri ve Swan-Ganz pulmoner
arter kateteri yerlefltirildi. Arter monitorizasyonu için
öncelikle sa¤ radyal arter tercih edildi. Kas gevfletici
olarak pankuronyum bromid kullan›ld›. Sa¤ akci¤erin
selektif ventilasyonunu ve sol akci¤erin söndürülmesini
sa¤lamak amac›yla çift lümenli endotrakeal tüp ile
hastalar entübe edildi. Hasta sa¤ lateral dekübit
pozisyonunda, s›rt k›sm› masayla 60°-80°, kalça k›sm›
30°-40° aç› yapacak flekilde yat›r›ld› ve hasta bu
pozisyonda sabitlendi.
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Tablo 1: Demografik Veriler ve Preoperatif Hasta
Karakteristikleri (n=22).

Erkek, n(%) 17(%77.3)
Kad›n,n(%) 5(%22.7)
Yafl Ortalamas› 47.6±14.4 (20-80 y›l)
Akut aort transeksiyonu 1
Anevrizma (±disseksiyon) 21

Rüptür 4
Hipertansiyon, n(%) 13(%59.1)
Sigara, n (%) 9(%40.9)
KOAH, n(%) 7(%31.8)
Diabet, n(%) 6(%27.2)
ASKH, n(%) 3(%13.6)
Önceki operasyon, n(%) 4(%18.1)

Fil hortumu 3
Asendan+hemiark replasman›
+ CABG 1

KOAH: Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, ASKH: Aterosklerotik
kalp hastal›¤›, CABG: Koroner arter baypas greftleme

Arter bas›nc›, pulmoner bas›nçlar, EKG, O2
saturasyonu, rektal ›s›, idrar ç›k›fl›, devaml› arteriyal kan
gazlar›, elektrolit ve kan flekeri de¤erleri 30-60 dakika
aralarla takip edildi. Ameliyat s›ras›nda proksimal kan
bas›nc›, kardiyak hemodinami ve periferik vasküler
rezistans, sodyum nitroprussid, nitrogliserin, beta-bloker
ve gerekli oldu¤unda s›v› ve kan replasman› ile optimal
düzeyde tutuldu. Vakalarda rutin olmamakla birlikte
cell-saver kullan›larak kan kayb› azalt›lmaya çal›fl›ld›.
Kros-klemp konmadan önce hastalara 1 mg/kg heparin
yap›ld›. 
Sol toraksa anevrizman›n yerleflimine göre 5 ya da 6 kot
yata¤›ndan girildi. Gerekli görüldü¤ünde bir üst, bir alt
ya da her iki kot kostatom ile kesilerek cerrahi görüfl
artt›r›ld›. Anevrizmatik segmentin proksimal ve distal
segmentleri serbestlenip dönüldü. Ard›ndan anevrizma
kesesi aç›lmadan anevrizmatik segment içinde kalan
interkostal arterler klipslendi ve tüm anevrizmatik
segment etraf doku ve yap›fl›kl›klardan disseke edilerek
serbestlendi (Resim 1). Uygun vakalarda proksimal
klemp anterior spinal arterin kan ak›m›n› azaltmamak
amac›yla sol subklavyan arterin distaline yerlefltirildi.
Uygun olmayan vakalarda ise proksimal klemp sol
karotis ile sol subklavyan arter aras›na yerlefltirildi ve sol

subklavyan arter de ayr›ca klemplendi. Distal aortaya da
klemp konduktan sonra aorta transekte edilip uygun
ölçüde kollajen kapl› greft(Hemashield ya da Intergard)
aortaya 4/0 devaml› polipropilen dikiflle uç-uca
anastomoz edildi. Bu anastomoz s›ras›nda teflon strip
deste¤i e¤er doku zay›f olarak gözleniyor ise kullan›ld›.
Proksimal anastomoz tamamlan›nca kros-klemp greft
üzerine al›narak sol subklavyan arterin bir an önce kan
almas› sa¤land›. Ard›ndan greft uygun boyda kesildi.
Distaldeki klemp normal çapl› aort üzerine ilerletildi.
Anevrizmatik segment tamamen eksize edildi ve
distaldeki normal çapl› aortaya, greft uç-uca
anastomozlanarak tüm klempler aç›ld› (Resim 2).
Proksimal tamir s›ras›nda özefagus, vagus ve rekürrent
larengeal sinirin yaralanmamas›na özen gösterildi.

Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (2): 11-16

Dr. fieref Alp Küçüker ve Arkadafllar› 

13

Resim 1: Sol subklavian arterden diaframa kadar uzanan bir
torasik anevrizma. Proksimal ve distal kontol sa¤lanm›fl ve
interkostal arterler klipslenerek anevrizmatik segment
tamamiyle serbestlenmifl.

Resim 2: Ayn› vakan›n opersyon sonunda 28mm dacron
greftle replase edilmifl görüntüsü.



BOS dreaj› 16 hastada uyguland›. Alt› hastada teknik
sorunlar, acil operasyon ya da anevrizmatik segmentin
proksimal yerleflimli ve çok yayg›n olmamas› nedeniyle
uygulanmad›. BOS drenaj kateteri L4-L5 seviyesinden
yerlefltirildi. Kros-klemp yerlefltirildikten sonra BOS
drenaj›na baflland›. Ameliyat s›ras›nda yaklafl›k 40-60 cc
drenaj yap›ld›. Ameliyat sonras› da BOS bas›nc›n› 8-10
cmH2O seviyesinde tutacak flekilde 48-72 saat BOS
drenaj›na devam edildi.

‹statistik
Eldeki veriler kodlanarak SPSS for Windows 10,0.1
ortam›nda bilgisayara kaydedildi. Tek de¤iflkenli
analizde çapraz tablolarda x2 ve Fishers kesin x2; ikili
grup ortalamalar› parametrik verilerde Students t testi
(iki ortalama aras›ndaki fark›n önemlilik testi);
nonparametrik verilerde Mann Whitney U testi
uyguland›. Bütün testlerde p<0.05 istatistiksel olarak
anlaml› kabul edildi.
Çok de¤iflkenli analizde sonuç de¤iflkeni olarak s›ras›yla
ölüm ve parapleji/ parezi seçenekleri belirlenip "multiple
stepwise backward logistic regression" yöntemiyle
kovaryanslar›n sonuç de¤iflkenleri üzerine etkili olup
olmad›¤› araflt›r›ld›. Ancak 22 olguluk bu seride sonuç
de¤iflkenlerini etkileyip etkilemedi¤ine yönelik kan›tlar,
hasta say›s›n›n yetersizli¤inden dolay› bulunamad›.

Teflekkür
Yazarlar, bu çal›flmadaki verilerin istatistiki analizini
gerçeklefltiren Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi,
Gastroentorolojik Cerrahi Bölümü uzman› Op. Dr. Ali
Eba Demirba¤`a teflekkürlerini bildirirler.  

BULGULAR
Bir hasta d›fl›nda tüm hastalar operasyondan sa¤ ç›kt›.
Rüptüre anevrizma tan›s›yla acil operasyona al›nan bir
hasta kanama nedeniyle intraoperatif olarak kabedildi.
Ortalama kros-klemp süresi 42 dakika oldu. Bir hastada
parapleji , bir di¤er hastada paraparezi gözlendi.
Parapleji yada paraparezinin tek de¤iflkenli lojistik
regresyon analizlerinde perioperatif faktörerden (yafl,
cinsiyet, hipertansiyon, DM, KOAH, ASKH, sigara,
önceki operasyon ve kros klemp süresi) etkilendi¤i
gösterilemedi. 
‹ntraoperatif olarak kaybedilen rüptüre anevrizmal› hasta
d›fl›nda 3 hasta hastanedeki postoperatif seyri s›ras›nda

kaybedildi. Rüptüre anevrizma tan›s›yla opere edilen ve
bu ameliyat›ndan 2 y›l önce CABG+ asendan ve
hemiark replasman› yap›lm›fl olan 80 yafl›ndaki kad›n
hasta, operasyon sonras› ventilatörden ay›r›lamad› ve
postopertif 8.gün pulmoner komplikasyonlarla
kaybedildi. 
Elektif olarak operasyona al›nan 2 hasta kaybedildi. Bu
hastalardan birinde operasyon sonunda düflük debi
geliflmifl ve yüksek doz inotrop destekle operasyondan
ç›k›lm›flt›. Bu hasta düflük kalp debisi temelinde geliflen
multiorgan yetmezli¤iyle postoperatif 16. gün
kaybedildi. Di¤er hasta pulmoner komplikasyonlarla
postoperatif 42. gün hastanede kaybedildi. Perioperatif
faktörlerin (yafl, cinsiyet, hipertansiyon, DM, KOAH,
ASKH, sigara, önceki operasyon ve kros klemp süresi)
ve postoperatif parapleji/parezi geliflmesinin mortalite
üzerine etkisi, tek de¤iflkenli ve çok de¤iflkenli lojistik
regresyon analizlerinde gösterilmedi. 
Revizyon 3 hastada gerekli oldu. Bir hasta kanama
nedeniyle, bir hasta operasyon s›ras›nda sa¤ toraksa
düflen spanç nedeniyle revize edildi. Akut aort
transeksiyonu ile opere edilen hastan›n sol baca¤›nda
preoperatif döemde bafllam›fl olan iskemi operasyon
sonras› düzelmeyince sa¤dan sola femoro-femoral cross-
over baypas yap›ld›. Hastalar›n postoperatif verileri
Tablo 2’de özetlendi.

Tablo 2: Hastalar›n Operatif ve Postoperatif Verileri.

‹skemi süresi, dk 42.0±6.0 (32-54)
Parapleji/parezi, n(%) 2(%9)
Ölüm, n(%) 4(%18.1)

Rüptüre/acil (n=4) 2(%50.0)
Elektif (n=18) 2(%11.1)

Ortalama drenaj, ml 747±385
Ortalama kan transfüzyonu, U 4.1±2.6
Revizyon, n 3

TARTIfiMA
Parapleji, desendan torasik aort anevrizma
ameliyatlar›nda halen daha cerrahlar›n çözmek zorunda
olduklar› en önemli komplikasyondur. Crawford tip I ve
tip II gibi yayg›n anevrizmalarda parapleji/parezi
oranlar› % 30’lardan, BOS drenaj›, sol kalp baypas›,
derin hipotermik kardiyopulmoner baypas, SSEP ve
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MEP monitorizasyonu ile interkostal arter anastomozlar›
gibi yöntemlerle % 6-7’lere çekilmifltir (1-16). 
Yayg›n anevrizmalar için genifl bir klinik kullan›m alan›
bulan sol kalp baypas› (atriyo-femoral ya da atriyo-distal
aort) daha s›n›rl› anevrizmalarda da parapleji/parezi
insidans›n› azaltmakta m›d›r sorusuna yan›t oldukça
genifl bir hasta serisiyle Coselli ve arkadafllar›nan
gelmifltir. Bu yazarlar›n 387 desendan torasik aort
anevrizmal› hastay› kapsayan (bu deyimle yazarlar
özellikle diafram seviyesi ile s›n›rl› anevrizmalar›
belirtiyorlar) retrospektif araflt›rmas›nda, her iki
operasyon teknik¤i farkl› istatistiksel yöntemlerle
karfl›laflt›r›lm›flt›r(17). "Klemple ve dik" ya da basit kros-
klemp tekni¤i kullan›lan 341 hastada parapleji oran›
%2,3 olarak saptanm›flt›r. Sol kalp baypas› kullan›lan 46
hastada ise parapleji oran› %4,0 olmufltur. Her iki grup
aras›nda parapleji insidans› aç›s›ndan anlaml› bir fark
gözlenmemifltir (p=0,3). Bu verilerin ›fl›¤›nda yazarlar,
desendan torasik aort anevrizma tamiri s›ras›nda sol kalp
baypas›n›n kullan›lmas›n›n spinal kord hasar›n›
azaltmad›¤›, bu tip vakalarda basit kros-klemp ya da
klemple ve dik tekni¤inin halen daha geçerli ve etkili bir
yöntem oldu¤u sonucuna varm›fllard›r. Ancak yazarlar›n
bu yaz›s› Verdant taraf›ndan birkaç aç›dan
elefltirilmifltir(18). Verdant, Coselli ve arkadafllar›n›n sol
kalp baypas› yap›lan vakalarda distal anastomoz öncesi
baypas› sonland›rd›klar› ve baypas s›ras›nda distal
bas›nca göre debiyi ayarlamad›klar› için sol kalp
baypas›ndan tam manas›yla faydalanamad›klar›n›
belirtmektedir. 
Yukar›da an›lan çal›flmaya benzer flekilde burada
incelenen hasta grubu da tamamen sol subklavian arter
ile diafram aras›nda yerleflmifl desendan torasik aort
anevrizmalar›n› içermektedir. Ancak hasta say›s›n›n
azl›¤› nedeniyle farkl› teknikler karfl›laflt›r›lmam›fl ve
basit kros-klemp tekni¤i kullan›larak tamir ifllemi
gerçeklefltirilen hastalar kohorta dahil edilerek analiz
yap›lm›flt›r. Grubun sonuçlar› incelendi¤inde, bir hastada
parapleji (% 4,5), bir hastada ise postoperatif 2. ayda
düzelen paraparezi geliflti¤i saptanm›flt›r. 
Basit kross-klemp tekni¤i sol kalp baypas›na göre, bir
perfüzyon sistemine gerek kalmad›¤› için daha kolay bir
yöntemdir. Ancak bu tekni¤in baz› noktalarda belirgin
dezavantajlar› da vard›r. Sol subklavian arter hizas›na
kros-klemp yerlefltirildi¤inde, proksimal bas›nç h›zla

yükselmekte ve kalp çok yükek bir artyükle (afterload)
karfl›laflmaktad›r. Bu nedenle periferik vasküler direnci
azaltmak ve kardiyak hemodinamiyi korumak amac›yla
klempleme s›ras›nda hastalara sodyum nitroprussid,
nitrogliserin ve esmolol infüzyonu yap›lmaktad›r. Bu
ilaçlar›n etkileri ile periferik vasküler rezistans ve önyük
(preload) bir kaç dakika içinde düflmekte bunu takiben
artyük azalmakta ve sistolik kan bas›nc› 140-150 mmHg
civar›na inmektedir. Ancak kardiyak fonksiyonlar›
s›n›rda olan hastalarda bu yöntemin kullan›m›, kalbin
do¤rudan dekompase edilememesi nedeniyle s›k›nt›l›
olabilir. Sol ventrikül fonksiyonlar› bozulmufl, düflük
ejeksiyon fraksiyonlu, kardiyak yönden stabil olmayan
hastalarda basit kros-klemp tekni¤i yerine kalbin pasif
olarak dekomprese edilebilece¤i Gott flant› yönteminin
ya da aktif olarak dekompresyon sa¤layan sol kalp
baypas› ya da di¤er perfüzyon metodlar›n›n öncelikle
tercih edilmesi daha do¤ru olacakt›r.
Basit kros-klemp tekni¤i uygulanan hastalarda alttan
battaniye ile so¤utma d›fl›nda herhangi bir aktif so¤utma
ifllemi yapmak mümkün de¤ildir. Ancak bu hastalar
torakotomi sonras› ›s› kaybetmekte ve vücut ›s›lar›
kendili¤inden 32-33ºC’ye inmektedir. Klemp süresi
fazla uzun olmayan hastalarda üriner ve gastrointestinal
sistemlerinin kendili¤inden oluflan hafif hipoterminin de
katk›s›yla bu iskemik süreyi tolere etmesi beklenir. 
‹skemi süresini olabildi¤ince k›saltmak amac›yla, klemp
öncesi yanl›zca anastamoz yap›lacak proksimal ve distal
aort kesiminin de¤il, tüm anevrizmatik aort segmentinin
serbestlefltirilmesi bizim tercihimiz olmufltur.
Anevrizmatik segment içinde kalan interkostal arterler
de klemp öncesinde klipslenmifltir. Bu flekilde
anastomozlar s›ras›nda aortay› manipüle etmek çok daha
kolay olmufl, anastomozlar daha k›sa sürede
tamamlanabilmifl ve anevrizmatik segmen transekte
edildi¤inde interkostal arterlerden gelen geri kanamalar›
durdurmakla zaman kaybedilmemifltir. Ancak yine de
çeflitli sebeblerle klemp süresinin uzayaca¤› düflünülen
ya da preoperatif renal ve gastrointestinal disfonksiyonu
bulunan hastalarda distal perfüzyonun sa¤lanmas›
gerekebilir. Bu durumdaki hastalar için sol kalp baypas›
veya derin hipotermi ile operasyon daha güvenli bir
yaklafl›m olabilir. 
Kardiyak yönden stabil, renal ve gastrointestinal
fonksiyonlar› normal ve kros-klemp süresinin herhangi
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bir nedenle uzamas›n›n beklenmedi¤i olgularda, e¤er
anevrizmatik segment sol subklavian arter ile diafram
aras›nda s›n›rl› ise, tamir için seçilecek basit kros-klemp
tekni¤i, parapleji insidans› aç›s›ndan, halen daha distal
aortan›n perfüze edildi¤i di¤er teknikler kadar etkin
gözükmektedir.   
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PAGET-SCHROTTER SENDROMU TEDAV‹S‹NDE TIBB‹ YAKLAfiIM TEK
BAfiINA YETERL‹M‹D‹R? TEK MERKEZL‹, ON YILLIK, RETROSPEKT‹F
ÇALIfiMA

IS MEDICAL APPROACH ENOUGH FOR MANAGEMENT OF  PAGET-
SCHROTTER SYNDROME? A  TEN-YEAR- RETROSPECTIVE STUDY

Nezihi KÜÇÜKARSLAN, Ertu¤rul ÖZAL, Vedat YILDIRIM, Mehmet Ali fiAH‹N, Harun TATAR  
GATA askeri t›p fakültesi hastanesi kalp ve damar cerrahisi ABD Etlik/ Ankara

Özet
Amaç: Paget-Schrotter sendromunda cerrahi alternatif düflünülmeden uygun bir trombolitik tedavi ve ard›ndan oral
antikoagülan kullan›lmas›n›n tedavide yeterli olup olmad›¤›n› ortaya koymak bu retrospektif çal›flmada amaçlanm›flt›r.
Yöntem: 1996 Ocak-2005 Nisan ay› sonuna kadar kalp ve damar cerrahisi klini¤inde Paget-Schrotter sendromu dolay›s›yla
tedavi edilen 52 hasta, bilgisayar kay›t ve hasta dosya sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Hastalar preoperatif
verileri, seçilen tedavi flekli, tedaviye verdikleri cevap, tedavi sonras› geliflen komplikasyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Hastalar›n tedavisinde doktorun seçimine göre devaml› sistemik heparin infüzyonu (1000 I.U/h), brakiyal venöz yolla
uygulanan t-PA (0,25mg/kg 1-2 saat içerisinde) infüzyonu 2-3 saat sonras›nda venöz rahatlama olarak cevap vermeyenlerde 6-
10 saat süren 0.05 mg/kg/h idame tedavisi, sistemik ürokinaz 500 000 I.U bafllang›ç, 50 000 I.U/h idame dozu seçeneklerinden
birisi ve hepsinin devam›nda oral antikoagülan  kullan›ld›. Hastalar bir y›l boyunca venöz doppler ultrasonografi veya
venografi görüntüleme yöntemlerinden en az birisi ile üç ayda bir kontrol edildiler. 
Bulgular: Tedavi edilen 52 hastan›n yafl aral›¤› (20-47y›l), 48’i (%92.30) erkek, 4’ü (%7.69) kad›n olarak belirlendi.
Hastalar›n 38’i (%73.07) kol gücü gerektiren meslek sahibi, 31 hastada (% 59.61) iki saat den fazla kol gücü gerektiren iflte
çal›flma hikayesi mevcuttu. Hastalar›n 9’ unda (% 17.30) hasta taraf ekstremitesine daha öncesinde cerrahi bir ifllem
uygulanm›fl, 12’ sinde  (% 23.07) geçirilmifl bu taraf ekstremite travmas› mevcuttu. Obezite 12 hastada (% 23.07), kronik
sigara içicili¤i 25 hastada (% 48.07), alkolizm 3 hastada (% 5.76), malinite 2 hastada (% 3.84), nörolojik defisitli tarafta
Paget-Schrotter sendromu geliflmesi 4 hasta (% 7.69) olarak belirlendi. Uygulanan t›bbi tedaviye tüm hastalar olumlu cevap
verdiler. Hastalar›n 11’ i (% 21.15) ilk bir ay içerisinde ayn› merkeze rekürrensle müracaat etti. Mortalite %0 olarak
belirlendi.
Sonuç: Cerrahi alternatif düflünülmeden uygulanan trombolitik bir tedavi ve ard›ndan 6 ay süreyle oral antikoagülan
kullan›lmas› tedavide yeterlidir. (Damar Cer Der 2006;15(2):17-21).  
Anahtar Kelimeler: Paget-Schrotter sendromu; trombolitik tedavi; kot rezeksiyonu.

Abstract
Pupose: To investigate the efficacy and adequacy of thrombolytic therapy and appropriate oral anticoagulation use in Paget-
Schrotter syndrome without recommending surgical alternative.
Methods: Fifty-two patients, treated with a diagnosis of Paget-Schrotter syndrome in the department of cardiovascular
surgery during January 1996-April 2005, were retrospectively investigated through computer data and personal file
recordings. All patients were assessed according to preoperative data, medical therapy, response to and complications of the
therapy. Systemic heparin infusion (1000 I.U/h), t-PA (0,25 mg/kg, 1-2 h) given via brachial vein and if no relief in venous
pain was obtained in 2-3 hours the infusion was continued up to 6-10 h with a dose of 0.05 mg/kg/h  or  systemic urokinase
with a start dose of 500.000 IU and a maintenance dose of 50.000 IU/h was given and both were followed with oral
anticoagulation. All patients were controlled in every three months by at least one of the three noninvasive methods; venous
Doppler ultrasonography or venography during the following year.  
Results: Of the 52 treated patients, age distribution was 20-47 years, gender was 48 males (92.30%) and 4 females (7.69%).
Thirty-eight patients (73.07%) had a history of employment with a physical arm power necessary job, and 31 patients
(59.61%) were employed with a job needs physical arm power for over two hours. Nine patients (17.30%) had a past medical
history of surgical procedure to the diseased extremity and 12 (23.07%) had trauma to that extremity. Twelve patients
(23.07%) were obese, 25 patients (48.07%) were chronic cigarette smoker, 3 patients (5.76%) were alcoholic, 2 patients had
malignancy (3.84%) and 4 patients (7.69%) had Paget-Schrotter syndrome at the affected extremity with neurological deficit.
All patients were responded well to medical therapy, recurrence rate in the first month was 21.15% (11 patients) and
mortality rate was 0%.
Conclusion: Thrombolytic therapy and following oral anticoagulation for 6 months without recommending surgical approach
is enough for the treatment of Paget-Schrotter syndrome.  (Turkish J Vasc Surg 2006;15(2):17-21).
Keywords: Paget-Schrotter syndrome; thrombolytic therapy; rib resection.
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‹R‹fi

Subklavien ven trombozu genellikle bu venin internal
olarak ciddi bir hasarlanmas›n›n ard›ndan gerçekleflir(1).
Sebep kesin olarak ortaya konulabiliyorsa buna
sekonder subklavien ven trombozu denir. Radyasyon
terapisi, ven cidar›n› hasarlama özellikleri yüksek
kemoterapi ilaçlar›, subklavien vene yerlefltirilen
kateterler, eksternal olarak juguler venden yerlefltirilen
geçici kalp pili teli say›labilecek en fazla gözlenen
sekonder sebeplerdir. Tromboz için kesin bir sebep
ortaya konulam›yor ise buna  primer subklavien ven
trombozu denmektedir. Primer subklavien ven
trombozu, kendisini ilk olarak tan›mlayan hekimlerin
adlar›n›n birlefltirilmesiyle 1948 y›l›ndan beri Paget-
Schrotter sendromu olarak  an›lmaktad›r(1). Eforun bu
trombozda majör rol oynad›¤› düflünülmektedir.
Dolay›s›yla bu hastal›k en s›k efor faaliyeti yüksek genç
yafl grubunda gözlenmektedir(2). Popülasyonda sa¤ elini
kullanma s›kl›¤› sol elini kullananlara nazaran daha fazla
oldu¤undan bu sendromu ço¤unlukla sa¤ elini kullanan
hastalarda görmekteyiz(3). Efor trombozisi olarak da
an›lan bu hastal›k s›kl›kla erkeklerde, kol gücü
kullanmay› gerektiren ifllerde çal›flanlar, a¤›rl›k
kald›ranlar ve tenisçilerde görülmektedir. Klavikula
kemi¤i ile birinci kaburga aras› yap›n›n do¤umsal
darl›¤›, kas ve tendon anomalileri, servikal kot, frenik
sinirin ven önü yerleflimli konjenital anomalileri bu
sendromun oluflumuna zemin haz›rlayan faktörlerdir(1).
Konjenital zemini haz›rlanm›fl bir sahada venin
tekrarlayan s›kl›kla efora paralel hasarlanmas›, hastal›¤›n
patofizyolojisini tarif etmektedir. Sendromun olufltu¤u
ekstremitede genellikle ani olarak ortaya ç›kan fliflme,
a¤r› ve renk de¤iflikli¤i ilk ortaya ç›kan bulgulard›r. 

HASTALAR ve YÖNTEM 
1996 Ocak-2005 Nisan ay› sonuna kadar kalp ve damar
cerrahisi klini¤inde Paget-Schrotter sendromu
dolay›s›yla tedavi edilen 52 hasta, bilgisayar kay›t ve
hasta dosya sistemi üzerinden retrospektif olarak
incelendi. Hastalar preoperatif verileri, seçilen tedavi
flekli, tedaviye verdikleri cevap, tedavi sonras› geliflen
komplikasyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi. Hastalar›n
tedavisinde doktorun seçimine göre devaml› sistemik

heparin infüzyonu (1000 I.U/h), brakial venöz yolla
uygulanan t-PA (0,25mg/kg 1-2 saat içerisinde)
infüzyonu 2-3 saat sonras›nda venöz rahatlama olarak
cevap vermeyenlerde 6-10 saat süren 0.05 mg/kg/h
idame tedavisi, sistemik ürokinaz 500 000 I.U bafllang›ç,
50 000 I.U/h idame dozu seçeneklerinden birisi ve
devam›nda mutlaka oral antikoagülan warfarin Na
kullan›ld›. Akut ödemli dönemde kol elevasyonu, ›slak
s›cak pansuman, kolun yumuflamas› ile beraber elastik
bandaj, antienflamatuar palyatif tedavisi tüm hastalarda
uyguland›. Tüm hastalar›n tedavi öncesi ve sonras›
de¤erlendirilmesinde venöz doppler ultrasonografi ve
venografi görüntüleme yöntemi ve doktor muayene
sonuç notlar› kullan›ld›. Hastalar taburcu olduktan sonra
bir y›l boyunca, venöz doppler ultrasonografi veya
venografi görüntüleme yöntemlerinden en az birisi ile üç
ayda bir kontrol edildiler. 

BULGULAR
Paget-Schrotter sendromu dolay›s›yla klini¤imizde
tedavi edilen 52 hastan›n yafl aral›¤› (20-47y›l), bu
hastalar›n 48’i (%92.30) erkek, 4’ü (%7.69) kad›n olarak
belirlendi. Hastalar›n 38’i (%73.07) kol gücü gerektiren
meslek sahibi, 31 hastada (% 59.61) iki saat den fazla
kol gücü gerektiren iflte çal›flma hikayesi mevcuttu.
Hastalar›n 9’unda (% 17.30) hasta taraf›na daha
öncesinde cerrahi bir ifllem uygulanm›fl, 12’ sinde  (%
23.07) geçirilmifl bu taraf ekstremite travmas› mevcuttu.
Obezite 12 hastada (% 23.07), kronik sigara içicili¤i 25
hastada (% 48.07), alkolizm 3 hastada (% 5.76), malinite
2 hastada (% 3.84), nörolojik defisitli tarafta Paget-
Schrotter sendromu geliflmesi 4 hasta (% 7.69) olarak
belirlendi (Tablo 1). Uygulanan t›bbi tedaviye tüm
hastalar olumlu cevap verdiler. Hastalar›n 11’i (%
21.15) ilk bir ay içerisinde ayn› merkeze rekürrensle
müracaat etti. Bu hastalar›n 9’u (%17.30) heparin
devaml› infüzyonu, 2’si (%3.84) t-PA, tedavisi alm›flt›.
Ürokinaz ile tedavi edilen 7 hastada (%13.46) rekürrens
gözlenmedi (Tablo 2). Pulmoner emboli hiçbir  hastada
gözlenmezken mortalite %0 olarak belirlendi.
Uygulanan tedavi sonras›nda minör komplikasyon
olarak adland›rd›¤›m›z uygulanan farmakolojik ajana
ba¤l› 12 hastada trombositopeni (% 23.07), orta
derecede atefl 5 hastada (% 9.61), minimal üre/ kreatinin
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yükselmesi 2 hastada (% 3.84) gözlendi. Tedavi
s›ras›nda 6 hastada (% 11.53) önlenebilir yaflam› tehdit
etmeyen kanama komplikasyonu belirlendi (Tablo 3).

Tablo 1: Çal›flma grubu hasta özellikleri.
n=52 %

Yafl aral›¤› 20-47
Erkek hasta/ Kad›n hasta 48/4
Kol gücü gerektiren meslek sahibi 38 % 73.07
‹ki saat den fazla süren kol gücü 
gerektiren iflte çal›flma 31 % 59.61
Hasta tarafa  cerrahi giriflim hikayesi 9 % 17.30
Geçirilmifl travma hikayesi 12 % 23.07 
Obezite 12 % 23.07  
Hormonal tedavi 6 % 11.53
Kronik sigara içicili¤i 25 % 48.07
Alkolizm 3 % 5.76
Kalp hastal›¤› mevcudiyeti 1 % 1.92
Malinite 2 % 3.84 
Hasta tarafta nörolojik defisit 4 % 7.69

Tablo 2: Seçilen tedavi, gözlenen rekürrens.

Seçilen tedavi Rekürrens

Heparin infüzyonu 19 (%36.53) 9 (%17.30)
t-PA 26 (%50) 2 (%3.84)
Ürokinaz 7 (%13.46) -
Toplam 52 11 (%21.15)

Tablo 3: Trombolitik tedavi sonucu geliflen
komplikasyonlar.

Geliflen Komplikasyonlar n %

Tedaviye cevap al›namamas› 0 % 0

Trombositopeni* 12 % 23.07

Orta derecede atefl* 5 % 9.61

Tedaviye ba¤l› kanama 6 % 11.53

Üre/ kreatinin yükselmesi* 2 % 3.84

Osteoporoz* - %0

Rekürrens 11 % 21.15

Pulmoner emboli 0 % 0

Mortalite 0 % 0

* Minör komplikasyon

TARTIfiMA
Paget-Schrotter sendromunda erken tan› ve tedavisine
erken bafllanmas› tedavi sonucunu direkt olarak etkiler(4).
Venöz doppler ultrasonografi tan› için kullan›lan ilk araç
olmakla beraber baz› vakalarda istenilen kesin sonucu
vermemektedir. Bu gibi durumlarda venografi
yapmaktan kaç›n›lmamal›d›r(5). Venöz doppler
ultrasonografide trombüs lehine pozitif sonuç elde
edilmifl olsa dahi kesin tan› için venografi ihmal
edilmeden kullan›lmal›d›r. Venöz bas›nç ölçümü, MRI
di¤er yard›mc› tan› yöntemleridir(1). Baz› hastalarda tablo
zaman içerisinde kademeli olarak artarak ortaya ç›kar,
baz› hastalarda ise semptomlar hastay› rahats›z
etmeyecek derecede hafif düzeydedir, ancak a¤›r
eforlarla kendisini belli eder. Akut olarak geliflen Paget-
Schrotter sendromunda tedavi vakit geçirmeden
bafllan›lmal›d›r. Hastan›n bulgular› kollateral
geliflmesine müsaade etmeyecek oranda h›zl› geliflmifl
ise, hastan›n venöz gerilime ba¤l› a¤r›lar›
dayan›lmayacak kadar fazlad›r. Trombüsün
organizasyon durumu, trombolizis tedaviye cevap
süresini direkt olarak etkiler(4,6). Primer subklavien ven
trombozunun tedavisi, sebep olan trombüsün ortadan
kald›r›lmas› ve sonras›nda yeniden oluflmas›n›
engelleyici antikoagülan tedavidir. Cerrahi olarak torasik
ç›k›fl›n rahatlat›lmas›n› ön planda tutan tedavi
yaklafl›mlar›da mevcuttur. Semptomlar heparin veya
fibrinolitik ajanlar›n kullan›lmas› ile beraber kademeli
olarak düzelir. Biz klinik uygulamam›zda tedavide
genellikle devaml› heparin infüzyonu uygulamas› ile
bafllay›p, sonras›nda 6 ay süreyle warfarin Na ile devam
ettik. Warfarin Na’a koldaki gerginli¤in kayboldu¤u
heparin tedavisi 5 veya 6. gününde bafllan›p, PTZ
de¤erinin oturmas› sonras›nda 6 ay süreyle devam
edildi. Warfarin sodyum kullanan hastalarda INR de¤eri
tüm tedavi süresince 2.0-2.5 aras›nda tutuldu.
Antikoagülan tedavinin buradaki as›l rolünün trombüsü
eritmek de¤il trombüsün daha da kötüye gitmesini
engelleyerek, güvenli rekanalizasyonu sa¤lamak oldu¤u
bilinmektedir. Trombüsün yok edilmesinde kullan›lan
fibrinolitik ajanlar› özellikle akut vakalarda ve dirençli
hastalarda tercih etmekteyiz. Bu amaçla klini¤imizde
doku plazminojen aktivatötleri (t-PA; ACTILYSE
FLAKON® Boehringer Ingelheim GmbH, Almanya) ve
ürokinaz kullan›lmaktad›r. Direkt kateter yoluyla
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trombolitik ürokinaz uygulamas› sonuçlar›n›n aksillo-
subklavien hatta oldukça baflar›l› oldu¤una dair sonuçlar
literatürde s›kl›kla verilmektedir(7,8). Aburhama  ve
arkadafllar›n›n trombolitik tedavi yaklafl›mlar›n›n uzun
dönem sonuçlar›n› verdikleri çal›flmalar›nda komplet
lizis oran› çal›flma grubu hastalar› aras›nda %64-82
aras›nda bildirilmifltir(7). Bizim çal›flmam›zda bu oran
%78.84 olarak belirlenmifltir. Klini¤imizde tedavi edilen
hiçbir hastada cerrahi trombektomi uygulanmad›. Paget-
Schrotter sendromunda cerrahi trombektomi sadece
phlegmasia cerulea dolensli kol ve elde ileri derecede
fliflli¤e ba¤l› iskemiye gidifl ve dayan›lmaz a¤r›lar›n
oldu¤u durumlarda tavsiye edilmektedir(1). Uygulanan
trombolitik tedavinin ard›ndan, venin daralan segmentini
anjiyografik olarak belirleyip, bu bölgeye anjiyoplasti
stent uygulaman›n rekürrensin önlenmesinde faydal›
olabilece¤ine inanlarda mevcuttur(9,10). Stent uygulanacak
ise stent k›r›lmalar›n› engellemek için trombolitik tedavi
sonras› 8 ay içerisinde 1. kot rezeksiyonu mutlaka
yap›lmal›d›r(6,11). Biz klinik uygulamam›zda
trombolizisin ard›ndan en az 6 ay süreyle uygulanan
antikoagülan tedaviyi önermekte ve bunun rekürrensi
önlemede yeterli olabilece¤ine inanmaktay›z. Dowling
ve arkadafllar›n›n vaka sunular› ile ortaya koyduklar›
bulgular fikrimizi desteklemektedir(6). Daralan segmentin
balon anjiyoplasti ile dilatasyonu ve ard›ndan stent
uygulamas›n›n venin hasarlanm›fl sath›n› daha da
bozarak trombüs rekürrensini h›zland›raca¤›na
inanmaktay›z. Uygulanan trombolitik ve antikoagülan
tedavileri s›ras›nda minör komplikasyon olarak
belirledi¤imiz, tedavi dozlar›n›n ayarlanmas› ile düzelen,
orta derecede atefl, trombositopeni, üre/ kreatinin
seviyesinin hafif düzeyde yükselmesi, epistaxis, gibi
komplikasyonlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Bu komplikasyonlar
kesinlikle hasta yaflam›n› tehdit etmeyen
komplikasyonlar olarak kabul edilmifl ve uygulanan
trombolitik antikoagülan tedavimizi engellememifllerdir.
Efektif oldu¤u düflünülen trombolitik bir tedavi sonras›,
hastal›kl› taraf kola abdüksiyon ve d›fl rotasyonda
pozisyon verilerek çekilen venografide,
aksillosubklavien bölgede eksternal bas› tespit edilirse,
torasik ç›k›fl›n cerrahi olarak rahatlat›lmas› gerekti¤i
önerilmekte ve bunun trombüs rekürrensini
önleyece¤inden bahsedilmektedir(4). Klini¤imizde Paget-
Schrotter sendromu dolay›s›yla devaml› heparin

infüzyonu ile tedavi edilen 8 (%15.38), t-PA ile tedavi
edilen 3 (%5.76) hasta tedavi sonras› damar aç›kl›klar›
doppler ultrasonografi veya venografi ile kontrol edilip
taburcu edilmifl, ancak bu hastalar 1 hafta ile 1 ay aras›
de¤iflen sürelerde rekürrens flikayetleri ile klini¤imize
müracaat etmifllerdir. Rekürrens ile müracaat eden
hastalar›n 4 ünde taburcu olduktan sonra 6 ay düzenli
olarak kullanmas› önerilen antikoagülan tedavisini
almad›¤› yada düzensiz olarak kulland›¤› tespit edildi.
Bu hastalara standart t-PA tedavisi yeniden uygulanarak,
antikoagülan dozlar› ayarland›. Rekürrens ile müracaat
eden 5 (%9.61) hastada torasik ç›k›fl›n ileri derecede dar
oldu¤u tespit edildi, bu hastalar t-PA tedavisi sonras›nda
torasik  ç›k›fl›n rahatlat›lmas› cerrahisi için gö¤üs
cerrahisi klini¤ine verildiler. Bu 5 hastada birinci kot
rezeksiyonu yap›ld›. Kot rezeksiyonu sonras› bu
hastalarda yeni bir rekürrens gözlenmedi. Rekürrens ile
müracaat eden 2 (%3.84) hastan›n yap›lan doppler
ultrasonografik, venöz anjiyografik ve biyokimyasal
de¤erlendirmeleri neticesinde rekürrens için geçerli bir
sebep bulunamad›. Bu iki hasta uygulanan standart t-PA
tedavisi neticesinde anjiyografik kontrolleri yap›larak
taburcu edildiler. Hastalar›n yap›lan 3. ve 6. aylardaki
doppler ultrasonografik de¤erlendirmeleri sonucunda
her hangi bir rekürren trombüs ile karfl›lafl›lmad›.  
Paget-Schrotter sendromunda cerrahi alternatif
düflünülmeden uygun bir trombolitik tedavi ve ard›ndan
6 ay süreyle oral antikoagülan kullan›lmas›n›n bu
hastal›¤›n tedavisinde yeterli oldu¤unu düflünmekteyiz.
Hastal›¤›n tedavisine erken bafllanmas› tedaviye al›nan
cevab› art›rmakta, ortaya ç›kabilecek komplikasyonlar›
azaltmaktad›r. Tedavi öncesi teflhis ve tedavi sonras›
takiplerde  venöz doppler ultrasonografi ve venografi en
önemli tan› ve takip yöntemleridir.
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ENDOTEL HASARI SONRASI OLUfiAN ‹NT‹MAL H‹PERPLAZ‹ ÜZER‹NE
NEB‹VOLOLÜN ETK‹S‹: DENEYSEL ÇALIfiMA

THE EFFECTS OF NEBIVOLOL ON INTIMAL HYPERPLASIA FOLLOWING
ENDOTHELIAL INJURY:  AN EXPERIMENTAL STUDY)

‹lker AKAR*, Ali RAHMAN*, Oktay BURMA*, Bilal ÜSTÜNDA⁄ **, Ayhan UYSAL*, ‹brahim Hanifi ÖZERCAN***,
Mehmet BAL‹N****, Erdo¤an ‹LKAY****  
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi *Kalp ve Damar Cerrahi AD,  **Biyokimya AD,  ***Patoloji AD,  ****Kardiyoloji AD, Elaz›¤

Özet
Amaç: ‹ntimal hiperplazi  vasküler remodeling süreci olup vasküler duvarda düz kas hücre migrasyonu ve proliferasyonu ile
ekstrasellüler matriks birikimi sonucu oluflan  klinik bir problemdir. Bu çal›flmada; nebivololün hasarlanm›fl endotel
dokusunda intimal hiperplazi geliflimine etkilerini araflt›rd›k.
Yöntem: Çal›flma eflit 3 gruba ayr›lan toplam 21 tavflanda gerçeklefltirildi: Kontrol, solvent ve nebivolol gruplar›. Kontrol
grubundaki tavflanlar›n abdominal aortalar›na sadece balon ile endotel hasar› uyguland›. Solvent ve nebivolol grubundaki
tavflanlara ise balon hasar› uygulanmas›n›n d›fl›nda ifllem öncesi 2 gün ve sonras› 28 gün süresince intraperitoneal olarak
solvent ve nebivolol verildi. Tüm gruplarda 28. günde al›nan abdominal aort kesitlerinde intimal-medial alanlar› ölçülerek her
bir kesitteki intima/media oranlar› elde edildi. Ayr›ca biyokimyasal olarak doku NO düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Kontrol ve solvent gruplar› aras›nda intimal, medial alanlar ile intima/media oranlar› ve doku NO düzeyleri
yönünden anlaml›  fark bulunmad›. ‹ntimal alan art›fl› nebivolol grubunda kontrol ve solvent gruplar›na göre anlaml› derecede
az iken (p<0.001), intima/media oran› da anlaml› olarak azald› (p<0.001). Doku NO düzeylerinde ise nebivolol grubunda
kontrol ve solvent gruplar›na göre belirgin art›fl gözlendi (p<0.01).
Sonuç: Nebivolol  kullan›m›n›n vasküler giriflimlerden sonra erken restenoz gelifliminin engellenmesinde yararl› bir ajan
olabilece¤i düflüncesindeyiz. (Damar Cer Der 2006;15(2):23-31).

Anahtar Kelimeler: ‹ntimal hiperplazi, nitrik oksit, nebivolol

Abstract
Pupose: Intimal hyperplasia is a vascular remodelling process. It is a clinical problem which forms in vascular wall as a
result of smooth muscle cell migration, proliferation and extracellular matrix accumulation. In this study we examined the
effects of nebivolol on intimal hyperplasia at denadue endothelial tissue. 
Methods: The study was made on 21 rabbits which were equally divided into 3 groups. Control,  solvent and nebivolol. The
rabbits in control group only underwent balloon injury on abdominal aorta. The rabbits in solvent group and nebivolol group
underwent balloon injury and  were treated with solvent and nebivolol  intraperitoneally during the study. At the end of the
study, abdominal aortas were harvested. Intimal, medial areas were measured and intima/media ratios were calculated.
Tissue nitric oxide levels were detected.
Results: Statistically there were no differences between control and solvent groups at intimal, medial areas, intima/media
ratios and tissue NO levels. The neointimal thickening was significantly less in nebivolol group than in control and solvent
group (p<0.001). Intima/media ratio was decreased in nebivolol group (p<0.001). Tissue nitric oxide levels were greater in
nebivolol group than in control and solvent group (p<0.01). 
Conclusion: Nebivolol may be a useful agent at early restenosis after vascular reconstructive procedures. (Turkish J Vasc
Surg 2006;15(2):23-31).

Keywords: Intimal hyperplasia, nitric oxide, nebivolol.
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‹R‹fi

‹ntimal hiperplazi, ateroskleroz fizyopatolojisinde yer
al›r ve vasküler rekonstrüktif giriflimlerin sonras›nda
travmaya yan›t olarak geliflir. Vasküler giriflimler sonras›
iki y›l içinde intimal hiperplazi geliflme insidans› otolog
safen venlerde %30, sentetik greftlerde %45-50,
periferik arter transluminal anjioplasti sonras› ise %20-
50’dir(1).   Birçok cerrahi giriflim normal vasküler yap›y›
bozucu etki gösterir. Örne¤in fliflirilmifl durumda bir
embolektomi kateterinin damar boyunca çekilmesi;
endotel yüzeyde soyulmaya, damar duvar›nda gerilmeye
ve media tabakas›ndaki baz› düz kas hücrelerinin
hasar›na yol açar(2). Bu giriflimin uyguland›¤› hayvan
modellerinde soyulmufl yüzeyde ilk önce trombositler
birikmekte, daha sonra bunlar s›ras› ile rejenere olmufl
endotel ve prolifere olmufl intimal düz kas hücreleri ile
yer de¤ifltirerek düz kas hücre proliferasyonu ve
ekstrasellüler matriks birikimine ba¤l›  intima
kal›nlaflmaktad›r(3,4) .
Birçok araflt›rmac› intimal hiperplazinin gelifliminde
"injüriye yan›t" hipotezi üzerinde odaklanm›flt›r. Bu
hipotezde endotelyal hasar, trombosit aderensi ve
aktivasyonu, "platelet derived growth factor" (PDGF) ve
"transforming growth factor" (TGF) gibi mitojenik
faktörler, düz kas hücre proliferasyonu ve migrasyonu
rol oynamaktad›r(5,6).
Nitrik oksit (NO˙), nitrik oksit sentaz (NOS) arac›l›kl›
yar› esansiyel bir aminoasit olan L-argininden terminal
guanidin grubunun NO˙’e çevrilmesiyle sentezlenen
aktif bir bilefliktir. Bir hücre içi habercisi olup vasküler
tonusun fizyolojik düzenlenmesi, sinir iletimi, ba¤›fl›kl›k
ve hücreler aras› ba¤lar›n›n düzenlenmesi gibi birçok
biyolojik aktiviteye sahiptir.  Nitrik oksit, L-argininden
üç izoformu bulunan olan nitrik oksit sentaz (NOS)
enzimiyle sentezlenmektedir. Nitrik oksitin sitoprotektif,
regülatör ve sitotoksik pekçok etkileri bulunmaktad›r(7).
Nitrik oksit çözünebilir guanilat siklaz› ve cGMP’yi
stimüle ederek vazodilatasyon oluflturur(8). Trombosit
adezyon ve agregasyonunda inhibisyon, doku
plasminojen aktivatörü (tPA)  ve fibrinolizis art›fl›
etkileriyle antitrombotik etki gösterir. Ayr›ca; lökosit
adezyonunda inhibisyon, endotel ve vasküler düz kas
hücrelerinde antiproliferatif etkileri vard›r(9). Nitrik

oksitin güçlü bir vazodilatör etkiye sahip olmas›n›n
yan›s›ra, ateroskleroz oluflumunda koruyucu etkilerinin
de oldu¤u bilinmektedir (10,11). 
Nebivolol, d-nebivolol (SRRR) ile l-nebivolol (RSSS)
enantiyomerlerinin eflit oranl› rasemik bir kar›fl›m›d›r.
Bu nedenle bu kar›fl›ma dl nebivolol denir (12). Her ikisi
de NO• sal›n›m› ile vazodilatasyon gerçeklefltirir.
Deneysel ve klinik çal›flmalarda nebivololün damar
tonusunu regüle etmede kilit rol oynayan endotel türevi
nitrik oksitin aktivasyonu yoluyla do¤rudan
vazodilatatör etki gösterdi¤i saptanm›flt›r(13,14). 
Bu çal›flmada; vasküler nitrik oksit sal›n›m›n› artt›ran ve
üçüncü kuflak β-bloker olan nebivololün intimal
hiperplazi üzerindeki etkinlikleri araflt›r›ld›. 

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flma; sa¤l›kl›, eriflkin, a¤›rl›klar› 2400 ile 2850 gr
aras›nda de¤iflen ve ortalama yafl› 10 ay olan 21 adet
Yeni Zellanda cinsi erkek beyaz tavflan üzerinde yap›ld›.
Çal›flma protokolünde Helsinki deklerasyonu göz
önünde bulunduruldu ve bu çal›flma Fakülte Etik Kurulu
taraf›ndan onayland›. Hayvanlar standart koflullarda (oda
›s›s›, 12 saat ayd›nl›k, 12 saat karanl›k) bar›ndr›ld›.
Standart rat yemi ile beslendi ve her gün içme sular›
tazelendi. Yafl faktörü ve hayvanlar aras›ndaki damar
çap farklar›n›n minimal düzeyde tutulmas› aç›s›ndan
yaklafl›k olarak ayn› yafl ve kiloda tavflanlar›n
kullan›lmas›na özen gösterildi. Bununla birlikte balon
hasar›ndan sonra oluflan neointimal formasyonun
cinsiyete göre farkl›l›klar göstermesi(15) ve östrojenin
neointimal yan›t› azaltmas› nedeniyle(16) çal›flmam›zda
erkek tavflanlar kullan›ld›.
GRUPLAR: Denekler rastgele seçilerek, her grupta 7
denek olacak flekilde 3 gruba ayr›ld›.
Grup 1  (Kontrol): Yedi tavflandan oluflturuldu ve
sadece vasküler balon kateter hasar› ifllemi uyguland›.
Grup 2  (Solvent): Yedi tavflandan oluflturuldu ve
ifllemden 2 gün önce etken maddeyi çözmekte kullan›lan
solvent, nebivolol grubunda kullan›lan solvente eflde¤er
hacimde intraperitoneal  (i.p) olarak verildi. ‹fllemden
sonra 28 gün devam edildi.
Grup 3 (Nebivolol): ‹ntraperitoneal yolla 2.5mg/kg/gün
nebivolol (Vasoxen®, 5 mg tb ‹.E. Ulagay, Türkiye)
verilen 7 tavflandan oluflturuldu. Nebivolol verilmesine
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ifllemden 2 gün önce bafllan›p ifllemden sonraki 28. güne
kadar devam edildi.
Solüsyonun Haz›rlanmas›: Lipofilik bir ajan olan
nebivolol tablet formunda temin edildi. Hacim olarak
%80 distile su, %20 polietilen glikol (Merck-
Schuchardt) olacak flekilde solvent (çözücü kar›fl›m)
haz›rland›. Tablet formundaki nebivolol steril flartlarda
toz formu haline getirildi. Ard›ndan haz›rlanan
solüsyona eklenerek santrifüj yard›m› ile çözülmesi
sa¤land›. Mililitresinde 2.5 mg nebivolol olan kar›fl›m
elde edildi(17). 
Anestezi: Tüm deneklerde anestezi, Ketamin
hidroklorür (Ketalar, Eczac›bafl›, Türkiye) 50 mg/kg
intramuskuler (i.m.) ve Xylazine hydroklorid (Rompun,
Bayer, Türkiye) 5 mg/kg i.m. ile sa¤land›. Bu dozun
1/3’ü gerekti¤inde i.m. olarak tekrarland›.           
Balon kateter hasar›: Hamon ve arkadafllar›(18) ile
Ohkawa ve arkadafllar›n›n(19) kulland›¤› model modifiye
edilerek kullan›ld›. ‹fllem floroskopik teknik alt›nda
yürütüldü. Anestezi verildikten sonra deneklerin dorsal
kulak veni kullan›larak damar yolu aç›ld› ve bu yolla
cerrahi giriflimden 5 dk. önce amoksisilin (Ampisina,
Mustafa Nevzat, Türkiye) 50 mg/kg intravenöz (i.v.) ve
heparin sülfat (Liquemine®, Roche, Türkiye) 300 IU/kg
i.v. verildi. Daha sonra steril flartlarda, sa¤ kas›k
bölgesine longitudinal bir kesi uygulanarak sa¤
superficial femoral arter mobilize edildi. Vertikal
femoral arteriotomi yap›larak 2.5 mm çap›nda 20 mm
uzunlu¤unda balon anjioplasti kateteri (Cordis-Europa,
Hollanda), femoral arter içinden retrograt olarak
abdominal aortaya  ilerletildi. Hasar fliddetinin sabit
tutulmas› aç›s›ndan ayn› tip ve ebatta balon kullan›ld›.
Infrarenal  abdominal aortada  anjioplasti  kateterinin
balonu,  içi serum fizyolojik  ile doldurulmufl balon
inflation device (Sedat SA, Fransa) ile 8 atmosfer
bas›nçta fliflirilerek femoral  artere  do¤ru çekildi(20). Bu
ifllem kateter 120°’lik aç›larla döndürülerek 3 kez
tekrarland›. Bu sayede tüm damarda  intimal  hasar
oluflumu sa¤land›. Kateter  çekildikten  sonra  femoral
arter, arteriotominin distal ve proksimalinden  ba¤land›.
Cilt kesisi  eriyebilen  sütur  materyali ile  kapat›ld›. 
Hemodinamik ölçümler: Tüm deneklerde  sistolik,
diastolik ve ortalama arteriyel bas›nçlar ile kalp h›zlar›
ifllem bafllang›c›nda ve 28. günde ölçüldü. Bu de¤erlerin
ölçümü deneklerin sa¤ orta kulak arteri 24 G branül

(Mediflon™ , Hindistan) ile kanüle edildi. Daha sonra
bu arteriyel yol bir transduserle (Abbot Critical Care
System, ‹rlanda) konnekte edilerek  Siemens SC-600
(Siemens Medical Systems Industry-USA) invazif
bas›nç monitörü kullan›larak kaydedildi.
Damar örneklerinin al›nmas› ve haz›rlanmas›: Deney
süresinin  sonunda tüm deneklerde ayn›  anestezi
tekni¤i ile Göncü ve arkadafllar›n›n(21) uygulad›¤› flekilde
abdominal aort serbestlefltirilerek ksifoid  alt›ndan 22 G
branül (Mediflon TM) ile kanüle edildi. Ayn›  seviyeden
vena kava inferior  kesilerek venöz  kan drene edildi.
Arterlerin in vivo boyutlar›n›n korunmas› için aortadaki
kanül yolu ile 80 mmHg bas›nçta serum fizyolojik
verildi  ve vena  kava inferiordan  berrak mayii
gelinceye  kadar  bu iflleme  devam  edildi. Daha sonra
yine ayn› yoldan 80 mmHg  bas›nçta  20 dakika  süre ile
%10  formaldehid  solüsyonu  infüze  edilerek
damarlar›n  fikse  edilmesi  sa¤land›. 
Abdominal aort, iliyak bifurkasyona kadar
zedelenmeden ç›kar›ld›. Renal arter hizas›ndan 3 cm’lik
distal aort segmenti %10’luk formaldehid solüsyonu
içinde histomorfolojik incelemeler için patoloji
laboratuvar›na, iliyak bifurkasyona kadar olan aort
segmenti ise serum fizyolojik ile y›kand›ktan sonra
alüminyum folyolara sar›larak biyokimya laboratuvar›na
ulaflt›r›ld›. 
Histomorfolojik inceleme: Haz›rlanan parafin
bloklardan mikrotom ile 4μm kal›nl›¤›nda kesitler al›nd›.
Al›nan kesitler deparafinize edilip cam slaytlara monte
edilerek  hematoksilen – eosin, Verhoeff’un elastik
boyas› ve Masson Trichrome boyas› ile boyand›.
Preparatlar BH-2 Olympus fotomikroskop ile
incelenerek foto¤rafland›r›ld›. Bu foto¤raflar üzerinde
bigisayar ortam›nda her bir kesitteki intimal alan ve
medial alan hesaplanarak intima/media oranlar›
saptand›.
Biyokimyasal inceleme: Aort dokular› homojenize
edilerek haz›rlanan homojenatlarda nitrik oksit düzeyleri
Griess  reaksiyonu ile spektrofotometrik olarak  tayin
edildi(22).
‹statistiksel de¤erlendirme: ‹statistiksel
de¤erlendirmeler SPSS 11.0 paket program ile yap›ld›.
Veriler ortalama ± standart sapma olarak verildi.
Gruplar aras›ndaki farklar›n karfl›laflt›r›lmas›nda Kruskal
Vallis varyans analiz testi, ikili karfl›laflt›rmalarda ise

Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (2): 23-31

Dr. Ali Rahman ve Arkadafllar› 

25



Mann Whitney U testi kullan›ld›. Gruplarda uygulama
öncesi ve sonras› verilerin  de¤erlendirilmesinde
Wilcoxon testi kullan›ld›. p<0.05  de¤erleri istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi.
Bu çal›flma 1029 proje numaras› ile F›rat Üniversitesi
Bilimsel Araflt›rma Projeleri Yönetim Birimi Taraf›ndan
desteklenmifltir.

BULGULAR
Hemodinamik veriler: Her 3 grubun çal›flma öncesi
ortalama arteriyel bas›nç de¤erleri (MAP) aras›nda fark
bulunmad›. Nebivolol verilen grupta MAP de¤erlerinin;
kontrol ve solvent gruplar›na göre çal›flma sonunda
istatistiksel olarak anlaml› derecede azald›¤› görüldü
(p<0.01). Nebivolol verilen deneklerde tedavi öncesine
göre tedavi sonras›nda MAP de¤erlerinde istatistiksel
olarak anlaml› bir düflüfl oldu¤u görüldü. (p<0.01).
Kontrol ve solvent gruplar›nda ise çal›flma öncesi ve
sonras› MAP de¤erlerinde anlaml› bir de¤ifliklik
saptanmad›. Ayn› zamanda her iki grup aras›nda da

çal›flma sonras›nda anlaml› bir fark yoktu (Tablo 1).
Ortalama kalp h›z› de¤erleri yönünden çal›flma
bafllang›c›nda kontrol, solvent ve nebivolol gruplar›
aras›nda anlaml› fark bulunmazken; çal›flma sonunda
ortalama kalp h›z› de¤erleri nebivolol grubunda di¤er
gruplara göre anlaml› olarak azald› (p<0.01). Ayr›ca
nebivolol verilen gruptaki deneklerin ortalama kalp h›z›
de¤erleri çal›flma sonunda bafllang›ç de¤erlerine göre
anlaml› olarak düflüktü  (p<0.05). Kontrol ve solvent
gruplar› aras›nda  çal›flma öncesi ve sonras›nda kalp h›z›
de¤erlerinde de¤ifliklik saptanmad› (Tablo 2).
Histomorfolojik veriler: Kontrol ve solvent gruplar›
aras›nda intimal alan, medial alan ile intima/media
oranlar› yönünden istatistiksel olarak anlaml›  fark
bulunmad› (fiekil 1,2,3). Kontrol ve solvent
gruplar›ndan birer tavflana ait aort histolojik kesitleri
resim 1,2,3 ve 4’de görülmektedir. 
Nebivolol verilen grupta intimal alandaki art›fl kontrol
ve solvent gruplar›na göre anlaml› derecede az iken
(p<0.001), medial alanda anlaml› bir de¤ifliklik
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Tablo 1: Gruplardaki ortalama arteriyel bas›nç de¤erleri.

Ortalama Arteriyel Bas›nç (mmHg)

GRUPLAR ÇALIfiMA ÇALIfiMA  p
BAfiLANGICI SONU (Bafllang›ç-Sonuç)

KONTROL     (n=7) 82,71±3,48 81,57±3,15 AD

SOLVENT      (n=7) 83,14±3,97 82,71±2,93 AD

NEB‹VOLOL  (n=7) 82,57±4,35 62,57±3,86* ª ª p<0.01

p (Gruplar aras›) AD *p<0.01

AD: Anlaml› De¤il (Nebivolol- Kontrol)
(Nebivolol- Solvent)

Tablo 2: Gruplardaki ortalama kalp h›z› de¤erleri.

Ortalama Kalp H›z› (At›m/Dakika)

GRUPLAR ÇALIfiMA ÇALIfiMA p

BAfiLANGICI SONU (Bafllang›ç-Sonuç)

KONTROL      (n=7) 209,57 ± 15,37 214,71 ± 13,87 AD

SOLVENT       (n=7) 211,57 ± 13,57 215,42 ± 11,87 AD

NEB‹VOLOL  (n=7) 211,01 ± 14,12 182,85 ± 14,25* ª ª p<0.05

p AD * p<0.01

(Gruplar aras›) AD: Anlaml› De¤il (Nebivolol- Kontrol)

(Nebivolol- Solvent) 



saptanmad›. ‹ntima/media oran› ise anlaml› olarak azald›
(p<0.001) (fiekil 1,2,3). Nebivolol grubundan bir
tavflana ait aort histolojik kesiti resim 5 ve 6’da
görülmektedir.

Biyokimyasal veriler: Kontrol ve solvent gruplar›
aras›nda doku nitrik oksit düzeyleri  aç›s›ndan anlaml›
fark bulunmazken, nebivolol grubunda di¤er iki gruba
göre anlaml› derecede art›fl tespit edildi (p<0.01) (fiekil
4).
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fiekil 1: Ortalama intimal alan oranlar›, *p<0.001 (Nebivolol-
Kontrol) (Nebivolol-Solvent).

fiekil 4: Doku nitrik oksit düzeyleri, * p<0.01 (Nebivolol-
Kontrol) (Nebivolol-Solvent).

fiekil 2: Ortalama medial alan oranlar›.

fiekil 3: ‹ntimal / medial alan oranlar›, *p<0.001 (Nebivolol-
Kontrol) (Nebivolol- Solvent).

Resim 1: Kontrol grubundan bir tavflan›n aort histolojik kesiti 
(Ifl›k mikroskobu      H&E X40)
L: lümen   i: intima  m:media  a: adventisya

Resim 2: Kontrol grubundan bir tavflan›n aort histolojik kesiti
(Ifl›k mikroskobu  H&E X 200)
i: intima  m:media  a: adventisya
iel: internal elastik lamina
eel: eksternal elastik lamina



TARTIfiMA
T›kay›c› arter hastal›klar›n›n tedavisinde rekonstrüktif
giriflimler s›k kullan›lmaktad›r. Arteryel
rekonstrüksiyonlarda baflar› flans›n› engelleyen en
önemli sorun erken ve geç dönemde ortaya ç›kan
tromboz, intimal kal›nlaflma ve luminal daralmad›r. Yara
iyileflmesi üzerine yap›lan çal›flmalardan elde edilen
verilere göre intimal hiperplazi gelifliminde endotelyal
hücreler önemli bir rol oynamaktad›r. ‹ntimal kal›nlaflma
arter veya greftin hasara karfl› verdi¤i normal onar›c›
yan›t›n bir parças›d›r(2,5) ve büyük oranda düz kas hücre
proliferasyonuna ve intimada konnektif doku birikimine
ba¤l› olarak oluflmaktad›r(2,3,4). Yara iyileflmesindeki afl›r›
yan›t sonuçta luminal daralmaya ve vasküler giriflimin
yetersiz hale gelmesine neden olmaktad›r. Arteryel
rekonstrüksiyon giriflimlerinin baflar›s›zl›¤›nda bu kadar
önemli yeri olan intimal hiperplazinin önlenmesinde bu
sürecin basamaklar›na etkili olabilecek çeflitli
farmakolojik ajanlar denenmifl olmas›na ra¤men etkili
bir tedavi yöntemi bulunamam›flt›r.
Nitrik oksit damar endotelinden sentezlenen
sitoprotektif, regülatör ve sitotoksik etkileri olan aktif bir
bilefliktir(7,9). Etkileri aras›nda; intimal hiperplazide rol
alan endotel hasar› s›ras›nda geliflen hücre
aktivasyonunu inhibe ederek monosit ve lökositlerin
endotele yap›flmas›n› önlemek, damar düz kas
hücrelerinin proliferasyon ve migrasyonunu engellemek
yer almaktad›r(10,11). 
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Resim 3: Solvent grubundan bir tavflan›n aort histolojik kesiti
(Ifl›k mikroskobu  H&E X40)
L: lümen   i: intima  m:media  a: adventisya

Resim 6: Nebivolol grubundan bir tavflana ait aort histolojik
kesiti 

(Ifl›k mikroskobu  H&E X 200)
L: lümen   i: intima  m:media  a: adventisya
iel: internal elastik lamina, 
eel: eksternal elastik lamina

Resim 4: Solvent grubundan bir tavflan›n aort histolojik kesiti
(Ifl›k mikroskobu  H&E X 200)
L: lümen   i: intima  m:media  a: adventisya
iel: internal elastik lamina, 
eel: eksternal elastik lamina

Resim 5: Nebivolol grubundan bir tavflana ait aort histolojik kesiti 
(Ifl›k mikroskobu  H&E X40)
L: lümen   i: intima  m:media  a: adventisya



Nebivololün intimal hiperplazi üzerine etkisi ile ilgili in
vivo yap›lm›fl bir çal›flma bulunmamas› nedeniyle doz
belirlemek amac› ile genifl bir literatür taramas› yap›ld›.
Nebivolol ile de¤iflik amaçl› yap›lan deneysel
çal›flmalarda 1.25 mg/kg ile 2.5 mg/kg/gün dozlar›nda
ve intravenöz veya intraperitoneal olarak kullan›ld›¤›
görüldü(23,24,25). Biz  çal›flmam›zda nebivololü
2.5mg/kg/gün dozunda i.p. olarak kulland›k. ‹ntimal
hiperplastik yan›t›n zamana göre geliflimi ratlarda ve
tavflanlarda iyi bir flekilde karakterize edilmifltir(2,5,26).
More ve arkadafllar›(26) yapt›klar› bir çal›flmada
tavflanlarda balon hasar›ndan 3 gün sonra
reendotelizasyonun bafllad›¤›n› ve bunun 14. günde
tamamland›¤›n›, bu kal›nlaflman›n daha ziyade ekzantrik
tarzda oldu¤unu rapor etmifller, yine ayn› çal›flmada
ekstrasellüler matriks birikimine ba¤l› olarak 1. ayda
intimal kal›nlaflman›n maksimum seviyeye ulaflt›¤›n›
tespit etmifllerdir. Bizim çal›flmam›zda da deney süresi
balon hasar› ifllemi sonras› 28 gün olarak belirlenmifltir.
Çal›flmam›zda kontrol ve solvent grubu tavflanlarda
balon kateter hasar›ndan 4 hafta sonra intimal alanda
art›fl oldu¤u fakat bu art›flta her iki grup aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤› görüldü. Bu
sonuç kullan›lan solventin intimal hiperplaziyi önlemede
etkili olmad›¤›n› göstermektedir. ‹ntimal alandaki bu
art›fl More ve arkadafllar›(26) ile Ohkawa ve arkadafllar› (19)

taraf›ndan yap›lan çal›flmalardakine göre daha fazla idi.
Bizim kontrol grubumuzdaki intimal kal›nlaflman›n bu
çal›flmalara göre daha fazla bulunmas›, bu çal›flmalarda
balon anjioplasti kateteri yerine Fogarty kateterinin
kullan›lmas› ve balon fliflirme bas›nçlar›n›n elle
ayarlanmas› nedeniyle damar duvar›ndaki hasar›n daha
az seviyede olmas›yla aç›klanabilir. Bu bulgu baz›
hayvan çal›flmalar›nda vasküler yüksek balon fliflirme
bas›nçlar›n›n restenozu artt›rd›¤› görüflünü
desteklemektedir (27). Ayr›ca bu çal›flmalarda süre 14 gün
ile s›n›rl› iken bizim çal›flmam›zda intimal hiperplazinin
maksimum oldu¤u 28. güne kadar beklenilmifltir. Bu da
bizim çal›flmam›zdaki intimal kal›nlaflman›n daha fazla
olmas›n› izah etmektedir.
Deneysel ve klinik çal›flmalarda nebivololün damar
tonusunu regüle etmekte kilit rol oynayan endotel türevi
nitrik oksitin aktivasyonu yoluyla do¤rudan
vazodilatatör etki gösterdi¤i saptanm›flt›r(13,14). Nebivolol
ile vasküler düz kas gevflemesinin, bir nitrik oksit sentaz

inhibitörü olan L-nitromonometilarginin (L-NNMA) ile
birlikte verilmesiyle bozuldu¤unun gözlemlenmesi(13)

nebivololün vazodilatasyonu endotelyal metabolik
sistem L-arginin/nitrik oksitin aktivasyonu yoluyla
harekete geçirdi¤i varsay›m›n› desteklemektedir.
Bununla birlikte nebivololün fenilefrin ile önceden
daralt›lm›fl dorsal el venlerine lokal uygulanmas›ndan
sonra vazodilatasyona yol açmas› ve venöz kan
ak›m›ndaki art›fl›n L-NMMA ile anlaml› düzeyde
azalm›fl olmas› yine nebivololün NO• yoluyla etki
etti¤ini do¤rulamaktad›r (14).
Broeders ve arkadafllar›n›n (28) fare torasik aorta hücre
kültürleri düzeyinde yapm›fl olduklar› in vivo bir
çal›flmada nebivololün endotelyal kalsiyumu β2
adrenerjik reseptör arac›l›kl› olarak artt›rd›¤› ve bunun
da NO• üretiminde art›fla yol açt›¤› gösterilmifltir.
Brehm ve arkafllar›n›n (29) yapm›fl olduklar› hücre kültürü
düzeyindeki bir baflka çal›flmada ise nebivololün insan
endotel hücrelerinde nitrik oksiti artt›rd›¤›  ve bunun L-
NMMA ile inhibe edildi¤i gösterilmifltir. Yine Kakoki
ve arkadafllar› nebivololün potent bir nitrik oksit sentaz
stimülatörü oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (30).
Çal›flmam›zda  abdominal aortlar›na balon hasar›
uygulanan kontrol ve solvent gruplar› aras›nda doku
nitrik oksit düzeyleri aç›s›ndan anlaml› bir fark tespit
edilmezken, nebivolol grubunda doku nitrik oksit
düzeylerinde bu iki gruba göre anlaml› art›fl oldu¤u
görüldü.
Nitrik oksitin arteryel hasar sonras› damar duvar›nda
trombosit adezyon ve agregasyonunun inhibisyonu, düz
kas hücre proliferasyonunun önlenmesi, ekstrasellüler
matriks sentezinin inhibisyonunun gerçeklefltirilmesi
ile(8,11) intimal hiperplazi geliflimini engellemesi, onu
tedavi seçene¤i olarak ön plana ç›karm›flt›r. Bu amaçla
yap›lan çeflitli çal›flmalar bulunmaktad›r. Provost ve
arkadafllar› (10) nitrik oksit donörü olan 3-morpholino-
sydnonimine  (SIN-1)’in domuz balon anjioplasti
modelinde antiadesif ve antitrombotik etkilerini
araflt›rm›fllar ve SIN-1’in hasarl› olan intimal bölgeye
mural trombosit ve nötrofil adezyonunu inhibe etti¤ini
göstermifllerdir. 
Hamon ve arkadafllar›n›n(18) tavflan  iliyak arterlerinde,
Chen ve arkadafllar›n›n(31) rat karotis arterlerinde
oluflturduklar› intimal hiperplazi çal›flmalar›nda oral
olarak verilen Nitrik oksit prekürsörü L-argininin intimal
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kal›nlaflmay› belirgin bir flekilde azaltt›¤› bulunmufltur.
Ayr›ca Lee ve arkadafllar›n›n(32) yapm›fl olduklar› bir
di¤er çal›flmada da kronik nitrik oksit inhalasyonunun
arteryel balon hasar› sonras› oluflan intimal kal›nlaflmay›
azaltt›¤› gösterilmifltir.
Doku nitrik oksit seviyelerini artt›ran nebivololün insan
ve kemirgen düz kas hücreleri üzerinde antiproliferatif
etkileri bulunmaktad›r(33,34). Ignarro ve arkadafllar›(34)

nebivololün antiproliferatif etkisinin cGMP’den
ba¤›ms›z olarak düz kas hücrelerinde poliamin
yap›m›n›n inhibisyonu ile iliflkili oldu¤unu
belirtmifllerdir. Andre ve arkadafllar›(33) ise hücre siklüsü
düzenleyici proteni olan CdK2’nin inhibisyonuna ba¤l›
olarak hücre siklüsünün G1 faz›ndan S faz›na geçiflin
engellenmesi sonucu düz kas hücre proliferasyonunun
inhibisyonunun gerçekleflti¤ini ileri sürmüfllerdir.
Çal›flmam›zda nebivolol verilen grupta doku NO
düzeylerinin di¤er iki gruba göre anlaml› derecede
artt›¤› tespit edildi. Yine nebivolol verilen grupta intimal
alandaki art›fl›n kontrol ve solvent gruplar›na göre
anlaml› olarak daha az oldu¤u, medial alanda anlaml› bir
de¤ifliklik olmad›¤› görüldü. ‹ntimal/medial alan oranlar›
ise nebivolol grubunda, kontrol ve solvent gruplar›na
göre anlaml› derecede azald›. 
Sonuç olarak balon kateter hasar› arterlerin intimas›nda
belirgin kal›nlaflmaya yol açmaktad›r. Nebivolol;
vasküler dokuda nitrik oksit miktar›n› artt›rmaktad›r.
Hem doku nitrik oksit düzeyinin artmas› hem de ilac›n
kendisinin düz kas hücre proliferasyonunu  inhibe
etmesi  intimal alan art›fl›nda azalmaya neden olmufltur.
Bu özellikleri nedeniyle nebivolol kullan›m›n›n vasküler
giriflimlerden sonra erken restenoz gelifliminin
engellenmesinde yararl› bir ajan olabilece¤i
düflüncesindeyiz. Ancak bilindi¤i gibi balon anjioplasti
giriflimleri endotelial disfonksiyonu bulunan
aterosklerotik damarlara uygulanmaktad›r. Bu damar
bölgelerinde azalm›fl L-arginin sentezine ba¤l› NO
yap›m›n›n azalmas› yan›nda superoksid radikallere ba¤l›
NO inaktivasyonunda art›fl da sözkonusudur. Ayr›ca bu
damarlarda düflük dansiteli lipoproteinlerin uyar›m›
sonucu endotelin yap›m› da artmaktad›r(35). Bu nedenle
Nebivolol’ün gerçek etkinlik düzeyinin belirlenmesi ve
rutin klinik kullan›ma girebilmesi için bu çal›flmalar›n
endotelial disfonksiyonu bulunan hiperkolesterolemik ve
hipertansif deneklerde de yap›lmas› gerekmektedir. 
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BALON D‹SSEKTÖR ‹LE SUBFASYAL ENDOSKOP‹K PERFORATÖR VEN
CERRAH‹S‹ (SEPS); ÜLKEM‹ZDE ‹LK 17 VAKA

SUBFASCIAL ENDOSCOPIC PERFORATOR VEIN SURGERY (SEPS) USING
THE BALLOON DISSECTOR; THE FIRST 17 CASES IN OUR COUNTRY

Hakan UNCU
Ankara Güven Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i

Özet
Amaç: Alt ekstremite kronik venöz yetmezlik tedavisinde klasik tekniklere minimal invaziv bir alternatif olarak, subfasyal
endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEPS) yak›n zamanda popüler olmufl bir yöntemdir. Bu teknikle ilgili yay›nlar henüz
s›n›rl› say›dad›r. Biz, ülkemizde ilk balon dissektör kullan›larak yap›lan SEPS uygulamalar›n›n klinik sonuçlar›n› bildiriyoruz. 
Yöntem: Venöz yetmezli¤i olan hastalara balon dissektör kullan›larak iki port ile SEPS uygulamas› ve bununla birlikte safen
ven cerrahisi uyguland›. Pnömotik turnike kullan›lmad›.
Bütün hastalar ameliyat sonras› dönemde takip edildi.
Bulgular: Sekiz kad›n, 9 erkek toplam 17 hastaya 17 ameliyat yap›ld›. ‹ki bacakta aç›k ülser, 1 bacakta ülser skar›, 7 bacakta
cilt de¤ifliklikleri, 7’sinde ise belirgin ödem mevcut idi.  Bütün semptomlarda düzelme belirlendi. Ameliyat sonras› klinik
skorda düflüfl kaydedildi. Hiçbir ciddi komplikasyon görülmedi. Bir y›ll›k takipte hastalar›n bir problemi ortaya ç›kmad›.  
Sonuç: Uygulad›¤›m›z balon dissektörlü SEPS ve birlikte safen ven cerrahisi venöz yetmezli¤i olan hastalar için güvenilir ve
ümit verici bir yöntemdir. (Damar Cer Der 2006;15(2):33-38).

Anahtar Kelimeler: Subfasyal endoskopik perforatör cerrahi, venöz yetmezlik, balon disektör, alt ekstremite  

Abstract
Pupose: Subfascial endoscopic vein surgery (SEPS) has recently became popular as a minimally invasive alternative to
conventional techniques to treat chronic venous insufficiency of the lower extremities. Limited data have been published about
SEPS procedure. We want to report the clinical results of SEPS procedure using baloon dissector of first operated patients in
our country.
Methods: SEPS procedure using baloon dissector with two ports together saphenous vein surgery were performed to the
patients with venous insufficiency. Pneumatic tourniquet was not used. After surgery, all patients were followed-up
prospectivelly.
Results: Seventeen operations were performed in 17 patients (9 males,8 females): 2 legs with open ulcer, 1 with ulcer scar, 7
with skin changes and 7 with edema. The clinical scor decreased after surgery. Improvement of the symptoms were
determined. No serious complication was seen. At 1-year follow-up there is no problem.
Conclusion: First clinical results have shown that SEPS using baloon dissector and saphenous vein surgery is a safe and
hopeful procedure for the patients with venous insufficiency. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(2):33-38).

Keywords: Subfascial endoscopic perforator surgery, Venous insufficiency, Baloon dissector, Lower extremity.  
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‹R‹fi

John Homans’›n alt ekstremite derin, yüzeyel  ve
kominikan ven sisteminin fizyopatolojisini izah›ndan 20
y›l sonra, Robert Linton’un 1938’de bildirdi¤i ameliyat
tekni¤inde; alt ekstremitede yap›lan longitudinal
insizyonlar ile yetersiz perforan venlerin ligasyonu
sa¤lanm›fl, semptomatik venöz yetmezli¤in tedavisinde
büyük umut olmufltur.(1,2) Zaten atrofik olan bölgede
yap›lan uzun insizyonlar sebebi ile yara iyileflmesinde
gecikme, cilt nekrozu, infeksiyon, kötü kozmetik sonuç,
sinir hasar› gibi komplikasyonlar›n olmas› ve hastalar›n
uzun süre hastanede kalma mecburiyetine ra¤men,
Linton ameliyat› çeflitli modifikasyonlar yap›larak
yaklafl›k 50 y›l süreyle alternatifsiz olarak
uygulanm›flt›r.(3) Lipodermatosklerotik dokulardaki bu
yara komplikasyonlar›n›n azalmas› ümidi, ancak
1985’de Hauer’in ayn› ameliyat› endoskopiyi kullanarak
yapmas› ile mümkün olmufltur.(4) Fakat endoskopinin
kullan›lmas› yeterli olmam›fl, esas büyük geliflme ancak
1990’lardan sonra videolaparoskopik cerrahinin ve
standard yöntem olarak  laparoskopik kolesistektominin
kabul görmesi sonras›nda gerçekleflmifltir.(5)

Bergan’›n tek port ile, Gloviczki’nin ise multipl port ve
gaz insuflasyonu kullanarak 1996’da ilk sonuçlar›n›
bildirmelerinden sonra, subfasyal endoskopik perforatör
ven cerrahisi (SEPS) uygulamalar› ile ilgili küçük
prospektif çal›flmalar yay›nlanmaya bafllam›flt›r.(6-9)

Venöz ülserlerin iyileflmesinde, en iyi medikal tedaviye
oranla dört kat daha h›zl› cevap al›nabilen SEPS’in
klasik Linton ameliyat› ile karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›nda,
daha az morbidite, daha iyi kozmetik sonuç ve daha k›sa
süreli hastanede yat›fl sa¤lad›¤› bildirilmifltir.(9-11)

Linton ameliyat›na karfl› tercih edilen SEPS’in henüz
uzak dönem sonuçlar› belli de¤ildir ve yöntemin çeflitli
modifikasyonlar› uygulanmaktad›r. Burada, balon
dissektör kullan›larak yap›lan SEPS yönteminin
ülkemizde ilk uyguland›¤› merkez olarak erken dönem
sonuçlar›m›z bildirilmektedir.  

HASTALAR ve YÖNTEM
Mart 2002 ile Aral›k 2003 tarihleri aras›ndaki dönemde
17 hastan›n 17 ekstremitesi SEPS ile tedavi edildi.
Dokuz tanesi erkek, 8 tanesi kad›n olan hastalar›n yafllar›
34 ile 68 aras›nda (ortalama 48.2) idi (Tablo 1).
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Tablo 1. Hastalar›n demografikda¤›l›m›.
Hasta No Yafl Cinsiyet Bacak CEAP S›n›flamas›
1 68 E Sol C6S Ep A2,3,5,13,18 Pr
2 46 K Sa¤ C3S Ep A2,3,5,18 Pr
3 57 K Sol C4S Ep A1-3,5,18 Pr
4 40 E Sol C4S Ep A2,3,5,18 Pr
5 44 E Sa¤ C3S Ep A2,3,5,18 Pr
6 42 K Sol C3S Ep A2,3,18 Pr
7 53 K Sol C3S Ep A1-3,18 Pr
8 41 E Sol C4S Ep A1-3,18 Pr
9 61 E Sa¤ C3S Ep A2,3,5,18 Pr
10 67 K Sa¤ C4S Ep A2,3,5,18 Pr
11 46 E Sa¤ C3S Ep A2,3,5,18 Pr
12 60 E Sa¤ C5S Ep A2,3,5,18 Pr
13 37 K Sol C6S Ep A2,3,18 Pr
14 41 E Sol C3S Ep A2,3,5,18 Pr
15 35 K Sa¤ C4S Ep A2,3,5,11-14,18 Pr+o
16 47 K Sa¤ C4S Ep A1-3,5,18 Pr+o
17 34 E Sol C4S Ep A2,3,5,18 Pr+o
C: klinik, s: semptomatik, E: etyoloji, p: primer, A: yetmezlik olan segment
P: patofizyoloji, r: reflü, o: obstrüksiyon



Hastalar anamnez,fizik muayene ve duplex renkli
Doppler ultrasonografi incelemeleri ile
de¤erlendirilerek, CEAP (Klinik, Etyolojik, Anatomik,
Fizyopatolojik) s›n›flamas›na göre grupland›r›ld›. (Tablo
2) Sadece bir hastaya flebografi yap›lmas› mecburiyeti
oldu. CEAP s›n›flamas› d›fl›nda, hastalar›n bize gelme
ve ameliyat› kabul etme sebebi olan flikayetleri ayr›ca
grupland›r›ld› ve kronik venöz yetmezlik (KVY)
indeksine göre de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirme,
semptomlar›n fliddetine göre hafif  (+), orta (++), ciddi
(+++) olarak belirtildi Her art›ya 1 puan verildi ve
puanlar›n hasta say›s›na bölünmesi ile indeks
oluflturuldu.(12) Sonuçlar tablo 3’ de gösterildi.

Tablo 2: Hastalar›n Bulgular›.

Yafl 48.2 (34-68)
Cinsiyet      (K:E) 8:9
Bacak         (Sa¤:Sol) 8:9

Klinik S›n›flama Hasta Say›s›
C6 Aktif Ülser 2
C5 ‹yileflmifl Ülser 1
C4 Cilt de¤iflikli¤i 7
C3 Ödem 7

Etyoloji
Primer 17
Sekonder 0

Anatomi
Yüzeyel 17
Perforan 17
Derin 2

Patofizyoloji
Reflü 17
T›kan›kl›k 0
Reflü+T›kan›kl›k 3

Hastalar›n hepsinde perforatör ven yetmezli¤ine ilaveten
v.saphena magna yetmezli¤i vard›. ‹ki hastada derin ven
yetmezli¤i belirlenirken, hiçbir hastada derin ven
trombozu yoktu. Üç hasta daha önce tromboflebit
geçirmiflti. Üç hasta ise daha önce variköz pake
eksizyonlar› ameliyat› olmufltu. Hastalar›n 5 tanesi daha
önce major cerrahi giriflimler geçirmiflti
(Nefrolithiazis, mide lenfoma, malign melanoma için
lenf disseksiyonu, iki hasta  lomber disk herni
ameliyat›). Befl hastada ise hipertansiyon olmas› dikkat
çekici idi. Hastalar›n dokuzunda ailede venöz yetmezlik
/ varis anamnezi vard›.

Cerrahi Teknik
Tüm ameliyatlar ayn› cerrah taraf›ndan ve ayn›
ameliyathanede yap›ld›. Ameliyat öncesinde; yetmezlik
olan v.saphena magna trasesi ve yetmezlik tesbit edilen
perforan venler Doppler ultason ile iflaretlendiler. Tüm
hastalara genel anestezi, enfeksiyon proflaksisi için 1
gram sefalosporin, tromboemboli proflaksisi için 0.3 ml
nadroparin uyguland›. Birçok seride kans›z bir ortam
sa¤lamak için kullan›lmas›n›n aksine, hiçbir hastada
uylu¤a turnike uygulanmad›. Tuberositas tibia distalinde
ve tibia medialinde yap›lan insizyon ile 10 mm portu
bulunan Spacemaker balon dissektör* (Autosuture-Tyco
Healthcare) subfasyal olarak girildi. Balon 150-200 ml
izotonik ile fliflirilip boflalt›ld› (fiekil 1).  12-15 mmHg
bas›nca kadar CO2 ile insuflasyon yap›larak, 0 veya 30
derecelik laparoskopi kameras› girildi. Bu portun daha
distal ve lateralinden 5 mm trokar ve laparoskopik
disektör girildi. Belirlenen perforan venler disseke
edildi. Sonras›nda yine bu trokardan girilerek 5 mm lik
endoklipsler ile perforant venler klipslenerek,
laparoskopik makas ile kesildiler (fiekil 2,3,4) Küçük
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Tablo 3. Ameliyat öncesi hasta flikayetleri.

fiikayet (+) (++) (+++) Toplam Toplam KVY ‹ndeks 
Hasta Say›s› Puan (Toplam =6.41)

A¤r› 4 5 5 14 29 1.71
Ödem 7 2 3 12 20 1.18
A¤›rl›k hissi 2 4 2 8 16 0.94
Kramp 1 3 3 7 16 0.94
Parestezi 4 1 1 6 9 0.53
Ülser 1 1 1 3 6 0.35
Deri de¤iflikli¤i 3 2 2 7 13 0.76



venler endokoter ile koterize edildiler. Hemostaz
kontrolü sonras› gaz boflalt›larak trokarlar ç›k›ld›.
Hastalar›n tümünde komplet v.s.magna yetmezli¤i ve
deforme yüzeyel venler oldu¤u için saphenofemoral
bölgede ligasyon,divisyon ve komplet stripping yap›ld›.
Onüç hastada ortalama 3.7 variköz pake (2-6 tane)
eksize edildi. Tüm insizyon yerleri subkutan kapat›larak
elastik bandaj uyguland›.

SONUÇLAR
Hastaya anestezi verildikten itibaren ameliyathane
ç›k›fl›na kadar ortalama ameliyat süresi 120 dakika (90-
180 dakika) idi. Turnike kullanmamam›za ra¤men,
space-maker balon dissektör ile kans›z çal›flma ortam›
sa¤layabildik. Ortalama 2.8 perforant vene (2 - 4)
müdahale edildi. Major komplikasyon ile karfl›lafl›lmad›.
Minor komplikasyonlar olarak kabul edilen
hematom,seroma,sellülit, yara infeksiyonu, kesiyeri
iyileflme problemi görülmedi. Sadece iki hastada nöralji
ve hipoestezi oldu (%11.8) Takiplerde ise bunun büyük
oranda düzeldi¤i belirlendi.
Hastalar ortalama 2.3 gün (2-3) hastanede yatt›. Salisilik
asit ve oral antibiotik reçete edilerek taburcu edilen
hastalar 10 gün sonra ilk kontrole, 3 hafta sonra ikinci
kontrole davet edildi. Elastik kompresyon bandaj› 3
hafta süreyle kullan›ld›. Varis ülseri olan iki hasta, ülser
kapanana kadar 20-30 mmHg bas›nçl› kompresyon
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fiekil 1. Balon dissektör uygulamas›.

fiekil 4. Perforatör venin endoshears ile kesilmesi.

fiekil 5. Üç ay sonraki kontrolde; iyileflen ülser ve ameliyat
yerleri.

fiekil 2. Disseksiyonla haz›rlanan perforatör ven.

fiekil 3. Perforatör venin klipslenmesi.



çorab› kulland›. Ülserlerden bir tanesi 1 ay, di¤eri 3 ay
sonra kapand› (fiekil 5). Hastalar›n 3 ayl›k kontrollerinde
patolojik bir bulguya rastlanmad›. Dört hastaya küçük
C1 venler için skleroterapi yap›ld›.
Postoperatif dönemde hastalar›n semptomlar›nda
düzelme oldu. Ameliyat öncesi toplam 4.93 olan KVY
indeksi, 3 ayl›k kontrolde 2.57’e düfltü (Tablo 4,5).
Sonuçlar  Wilcoxon rank testi ile de¤erlendirildi.
Hastalar›n a¤r›, ödem, a¤›rl›k hissi  ve kramp
flikayetlerinde istatistiksel olarak anlaml› düzelme
kaydedildi (p<0.05). En anlaml› düzelme tesbit edilen
semptom, a¤r› idi. Parestezi, ülser ve deri de¤iflikli¤i
semptomlar›nda belirlenen önemli iyileflmeler ise
istatistiksel olarak anlaml› ç›kmad›. Hastalar ile
ameliyattan 1 y›l sonra tekrar görüflüldü. "Ayn›
flikayetleriniz olsa idi, yine bu ameliyat› olur muydunuz"
sorusuna tümü "evet, bu ameliyat› yine olurdum"
cevab›n› verdi. Befl hasta ameliyat sonucundan oldukca
memnun oldu¤unu belirtirken, 12 hasta ise mükemmel
olarak niteledi.

TARTIfiMA
Kronik venöz yetmezlikte ortaya ç›kan de¤iflikliklerin ve
venöz ülserlerin sebebi venöz hipertansiyondur. Venöz
hipertansiyonu oluflturan ise ; kas pompas› ve venöz
kapakç›klardaki yetersizliktir.(13) Venöz ülser
oluflabilmesi için; derin, perforant ve yüzeyel  olarak üç
tane olan ven sisteminin genellikle iki tanesinde
yetmezlik olmal›d›r.(14) Birçok çal›flmada perforant ve
yüzeyel ven yetmezli¤inin birlikte düzeltilmesi ile venöz
hemodinami¤in ve kas pompa fonksiyonunun düzeldi¤i
gösterilmifltir. SEPS ile birlikte safen ven ligasyon ya da
strippingi yap›larak venöz disfonksiyon düzelmifl, aktif
venöz ülserlerin tamam› erken dönemde
kapanm›flt›r.(3,5,13) Fakat derin venöz sistemde
posttrombotik yetmezlik varsa, ayn› baflar›l› sonuç
al›namayabilir, ülserler kolayl›kla nüks ederler (9)

Perforatör venlerdeki reflüyü cerrahi olarak düzelten
Linton ameliyat›n›n bilindi¤i gibi yüksek morbidite
oranlar› ve hastalar›n ilgi göstermemesi gibi
olumsuzluklar› vard›.(2,8) Linton ameliyat›na üstünlü¤ü
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Tablo 5. SEPS hastalar›n›n ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› klinik skorlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

Ameliyat öncesi skorlar Ameliyat sonras› skorlar

Mean Median Mean Median P de¤eri*

Semptomlar
A¤r› 1.71 2.0 0.47 0.0 0.002
Ödem 1.18 1.0 0.53 0.0 0.013
A¤›rl›k hissi 0.94 0.0 0.23 0.0 0.010
Kramp 0.94 0.0 0.23 0.0 0.014
Parestezi 0.53 0.0 0.29 0.0 0.157
Ülser 0.35 0.0 0.23 0.0 0.157
Deri de¤iflikli¤i 0.76 0.0 0.59 0.0 0.083

*Wilcoxon rank test,  p < 0.05 anlaml›

Tablo 4. Ameliyat sonras› hasta flikayetleri.

fiikayet (+) (++) (+++) Toplam Toplam KVY ‹ndeks
Hasta Say›s› Puan (Toplam =2.57)

A¤r› 2 3 - 5 8 0.47
Ödem 7 1 - 8 9 0.53
A¤›rl›k hissi 4 - - 4 4 0.23
Kramp 4 - - 4 4 0.23
Parestezi 5 - - 5 5 0.29
Ülser 2 1 - 3 4 0.23
Deri de¤iflikli¤i 4 3 - 7 10 0.59



kabul edilen SEPS yöntemi (10,11), ileri evredeki hastalarda
(C4-C6) tercih edilmekle birlikte, C1-C3 evre venöz
yetmezlik olan hastalar›n tedavisinde de kullan›lm›fl,
baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r.(3,5,15,16) Fakat   yüzeyel   ve
perforan   venlere   yap›lan   bu   endoskopik  cerrahi
müdahalenin derin venöz sistemin hemodinami¤ini
düzeltip düzeltmedi¤i konusu aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r.(8)

Henüz dünyada da yeni bir yöntem olan SEPS’in çeflitli
modifikasyonlar› uygulanmaktad›r. Eski olan yöntemde
tek port kullan›lm›fl ve parmakla disseksiyon yap›lm›fl,
sonuçlar baflar›l› olarak bildirilmifltir.(17) Turnike
kullan›m› ve subfasial bölgenin parmakla disseksiyonu
ise s›k yap›lan uygulamalard›r.(3,5)  

Geliflen ve ucuzlayan tek kullan›ml›k aletler ile iki trokar
kullan›m› daha çok tercih edilmeye bafllanm›flt›r.
Ülkemizde ilk olarak bizim kulland›¤›m›z balon
dissektörlü yöntem, turnike kullanmamam›za ra¤men
kans›z ve rahat bir çal›flma alan› sa¤lam›fl, ameliyat daha
kolaylaflm›flt›r. Ameliyatlarda, çap› 3 mm ve büyük olan
perforan venlere endoklips, 2 mm ve daha küçük olan
venlere ise elektrokoteri tercih ettik. Bu yeni yöntemle
komplikasyonsuz olarak hastalar›n venöz sisteme ait
tüm flikayetlerinde düzelme ve hastalar›n memnuniyeti
sa¤lanm›flt›r. 
Dünya literatüründe 2003 y›l› bafl›na kadar bildirilen
toplam SEPS ameliyat› yap›lan hasta say›s› sadece 1000
tane olup(18), uzak dönem sonuçlar›na ulafl›lmam›fl,
standardlar› da henüz yerleflmemifltir. Bununla birlikte,
venöz cerrahideki çaresizli¤imiz içinde etkinli¤i ve
güvenilirli¤i bilinen  ümit verici bir yöntem olarak kabul
görmelidir. 
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TRAVMAT‹K ÜST EKSTREM‹TE ARTERYEL YARALANMALARI

TRAUMATIC UPPER EXTREMITY ARTERIAL INJURIES

Ali GÜRBÜZ, Kaz›m ERGÜNEfi, Levent YILIK, Cengiz ÖZBEK, Nagahan KARAHAN, K›vanç BAYATLI, Ahmet ÖZELÇ‹
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalb ve Damar Cerrahi Klini¤i, ‹zmir.

Özet
Amaç: Bu retrospektif çal›flmada bizim amac›m›z travmatik üst ekstremite arteriyel yaralanmalar›nda tan› ve cerrahi tedavide
stratejimizi ortaya koymakt›r.
Yöntem: Travmatik üst ekstremite arteriyel yaralanmal› 147 hastay› A¤ustos 1996 ve Aral›k 2005 tarihleri aras›nda
klini¤imizde opere ettik. 136 hasta erkek, 11 hasta kad›n olup yafllar› 7 ile 75 yafl aras›nda idi (ortalama 28 yafl). 147 hastan›n
116’s› delici-kesici alet yaralanmas›na, 16’s› ateflli silah yaralanmas›na ve 15’i künt travma yaralanmas›na sahipti.
Bulgular: 199 arteriyel yaralanman›n 103’ünde uç-uca anastomoz, 61’inde ters çevrilmifl safen ven interpozisyonu, 30’ sinde
primer onar›m ve 5’inde li¤asyon yap›ld›. Ana venöz yaralanmaya sahip olan 28 hastan›n 21’inde venöz devaml›l›k sa¤land›.
49 hasta periferik sinir yaralanmas›na sahipti. Bir hastada amputasyon yap›ld›. Ölüm olmad›.
Sonuç: Biz üst ekstremite travmatik vasküler yaralanmalar›nda dikkatli fizik muayene,  Doppler ultrason inceleme ve canl›l›¤›
sa¤lamak için canl› olmayan dokular›n debritman› ile kombine olan vasküler onar›m ile iyi sonuçlar elde edilebilece¤ine
inan›yoruz. Travmatik nörolojik yaralanma ekstremite fonksiyon bozuklu¤una s›kl›kla yol açar. (Damar Cer Der
2006;15(2):39-44).

Anahtar Kelimeler: üst ekstremite, arteriyel yaralanma, tan›, cerrahi

Abstract
Pupose: Our aim in this retrospective study is to analyze our strategies for management and surgical treatment of traumatic
upper extremity arterial injury.
Methods: 147 patients with traumatic upper extremity arterial injuries were operated in our clinic between the dates August,
1996 -December, 2005. The 136 patients were male, 11 patients were female and their ages ranged from 7 to  75 years
(average 28 years). 116 of 147 patients had penetrating injuries, 16 of them had shotgun injuries and 15 of them had blunt
trauma injuries.
Results: Arterial repair method for all of the 199 arterial injuries were end-to-end anastomosis in 103, reverse saphenous
vein graft interposition graft in 61, primary repair in 30, and ligation in 5 injury. Venous continuity was provided in 21 of 28
patients who have major venous injuries. Forty-nine of 147 patients had peripheral nerve injury. Amputation has been
performed in one case. There was no mortality.
Conclusion: We believe that good result can be achieved by careful physical examination and by Doppler ultrasonographic
examination. Traumatic neurologic injury frequently leads to disability of the extremities. (Turkish J Vasc Surg
2006;15(2):39-44).

Keywords: upper extremity, arterial injury, diagnosis, surgical treatment
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‹R‹fi

Travmatik üst ekstremite arteriyel yaralanmalar›
periferik arteriyel yaralanmalar›n %30-50’sini
oluflturur(1). Son y›llarda hastalar›n hastaneye daha erken
transportu, erken tan›, flok tedavisindeki geliflmeler ve
antibiyotik kullan›m› nedeniyle ekstremite kurtarma
oran› hemen hemen %100’e yaklaflt›(2,3,4).
Bu retrospektif çal›flmada travmatik üst ekstremite
arteriyel yaralanmalar›n›n tan› ve cerrahi tedavisindeki
bizim stratejilerimizi analiz ettik.

HASTALAR VE YÖNTEM
Travmatik üst ekstremite arteriyel yaralanmal› 147 hasta
A¤ustos 1996 ve Aral›k 2005 tarihleri aras›nda
klini¤imizde ameliyat edildi. Arteriyel yaralanmalara
tan› fizik muayene, Doppler ultrasonografi ve
arteriografi ile kondu. Aktif kanama, çabuk büyüyen ve
pulsatil hematom, so¤uk ve soluk ekstremite, distal
nab›zlar›n yoklu¤u veya zay›f distal nabz›n varl›¤› ve
bunlara yumuflak doku yaralanmas›, kemik fraktürü ve
nörolojik defisitin efllik etmesi arteriyel yaralanmay›
düflündüren bulgular olarak de¤erlendirildi. Doppler
ultrasonografide sistolik bas›nçta azalma yaralanman›n
tan›sal bulgusu olarak kabul edildi. Anjiografi arteriyel
yaralanman›n cerrahi olarak ortaya konmas›n›n zor
oldu¤u ve arteriyel yaralanma varl›¤›n›n tahmininin zor
oldugu vakalarda yap›ld›.
Kompartman sendromu, ana ven li¤asyonu,
hipovolemik flok, 6 saaten daha fazla devam eden iskemi
ve herhangi bir motor ve duyusal sinir defisiti fasyotomi
endikasyonu olarak de¤erlendirildi. Rekonstrüksiyon ve
ortopedik patolojiler için prosedürler iskemi süresini
azaltmak için cerrahi revaskülarizasyondan sonra
yap›ld›.
Yaralam›fl yumuflak dokular›n debridman›, hemorajinin
kontrolü ve arteriyel ve venöz vasküler yap›lar›n ortaya
konmas›n› takiben vasküler cerrahi giriflim için
travmatik olmayan vasküler klemplerle distal ve
proksimal oklüzyondan önce distal outflow damarlar ve
kollateral damarlar›n trombozunu önlemek için 100
‹Ü/kg ‹V heparin verildi. Subklavian arterin
lokalizasyonundan dolay› klemp koymak zor
oldu¤undan kanama kontrolu intraluminal balon

kateterle sa¤land›. Fogarty balon kateter arteriyel ak›m›n
sa¤lanmas›ndan önce proksimal ve distal segmentlere
trombektomi için rutin olarak kullan›ld›. Arterin
proksimal ve distal segmentlerine taze trombüs
oluflumunu önlemek için %0.1 heparin solusyonu
verildi. Sistemik heparin 500 ‹Ü/ saat infüzyon fleklinde
ters çevrilmifl otolog safen ven interpozisyonu , venöz
onar›m yap›lan ve ciddi yumuflak doku yaralanmas›na
sahip olgularda arteriyel, kapiller ve venöz trombozu
önlemek ve yaralanm›fl dokunun perfüzyonunu
artt›rmak için  postoperatif olarak verildi.
Tetanus toxoidi operasyon öncesi tüm hastalarda
yap›ld›. Yaralanm›fl bölgede yabanc› madelerin varl›¤›
nedeniyle ve delici-kesici alet yaralanmalar›n›n ço¤una
bakteriyel bulaflma oldu¤undan operasyon öncesi ve
sonras› tüm hastalara antibiyotik verildi. Hastalar
telefonla poliklinik kontrolüne ça¤r›larak takip edildi. 
‹statistiksel analizlerde Paired samples T test ve
Wilcoxon Signed Rank test kullan›ld›.

SONUÇLAR
136 hasta erkek, 11 hasta kad›n olup yafllar› 7 ile 75 yafl
aras›nda idi (ortalama 28 yafl). 147 hastan›n 116’s›
delici-kesici alet yaralanmas›na, 16’s› ateflli silah
yaralanmas›na ve 15’i künt travmaya ba¤l› yaralanmaya
sahipti (Tablo 1). 147 hastan›n 19 (%13)’unda
hipovolemik flok ve 121 (%82)’sinde aktif kanama
vard›. Fizik muayenede 123 (%84) hastada arteriyel
nab›z yoktu ve 24 (%16) hastada arteriyel nab›z zay›ft›
(Tablo 2). Doppler ultrason inceleme 108 (%73) hastada
preoperatif ve postoperatif olarak yap›ld›. Subklavian,
aksiller ve brakial arter yaralanmalar›nda Doppler
ultrason incelemede ortalama brakial-brakial Doppler
bas›nç indeksi preoperatif olarak 0.20 ile 0.50 aras›ndaki
bir oranla 0.31±0.06 ve postoperatif olarak 0.78 ve 0.95
aras›ndaki bir oranla 0.86±0.03 idi. Radial+unlar arter
yaralanmalar›nda ortalama brakial-elbilegi Doppler
bas›nç indeksi 0.15 ile 0.38 aras›ndaki bir oran ile
0.24±0.5 idi. Brakial-brakial ve brakial-elbilegi Doppler
bas›nç indeksleri preoperatif ve postoperatif belirgin
olarak de¤iflikti (p<0.05) (Tablo 3). Anjiografi
preoperatif olarak 17 (%11) hastada yap›ld›. Yaln›zca
radial veya unlar arter yaralanmas›na sahip olan ve
arteriyel yaralanman›n kesin semptomlar›n› gösteren 22
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hasta ilave inceleme yap›lmaks›z›n operasyona al›nd›.
Arteriyel onar›m yöntemi olarak 199 arteriyel
yaralanman›n 103 (%52)’ünde uç-uca anastomoz, 61
(%31)’inde ters çevrilmifl safen ven greft
interpozisyonu, 30(%14)’sinde primer onar›m ve 5
(%3)’inde li¤asyon yap›ld› (Tablo 4). 
Arteriyel yaralanma ile beraber olan ana ven
yaralanmas› 26 (%18) olguda görüldü. Ana ven
yaralanmas›na sahip olgular›n 21 (%81)’inde venöz
devaml›l›k uç-uca anastomoz ve safen ven
interpozisyonu ile sa¤land›. Ciddi olarak yaralanm›fl bir
aksiller ve 4 brakial ven ba¤land›.

Kemik fraktürü 147 hastan›n 16 (%11)’s›nda saptand› ve
fraktürler künt travma nedeniyle meydana gelen
yaralanmalarda daha s›kt›. Kemik fraktürü künt travmal›
15 hastan›n 6 (%40)’s›nda, ateflli silah yaralanmal› 16
hastan›n 5 (%31)’inde,  kesici-delici alet yaralanmal›
116 hastan›n 5 (%4)’inde saptand›. Tendon yaralanmas›
41 (%28) hastada vard› ve bu yaralanmalar
ortopedistlerce perioperatif olarak onar›ld›. Primer
fasyotomi 20 (%14) olguda yap›ld›. 147 hastan›n 49
(%33)’i periferik sinir yaralanmas›na sahipti. Kesici
delici alet yaralanmal› 116 olgunun 13 (%11)’ünde sinir
yaralanmas› perioperatif olarak nöroflirürijstler
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Tablo 2: Arteriyel yaralanman›n bölgesiyle ilgili olarak arteriyel iskeminin semptom ve bulgular›.

Arteriyel Hasta Nab›z Nab›z Kanama Hipotansiyon- Hematom Sinir 
yaralanman›n say›s› yoklu¤u zay›fl›¤› flok yaralanmas›
anatomik 
lokalizasyonu

Brakial 62 51 (%82) 11 (%18) 44 (%71) 8 (%13) 10 (%16) 15 (%24)

Radial+ulnar 47 40 (%85) 7(%15) 44 (%94) 4 (%9) 21 (%45)

Radial 13 12 (%92) 1 (%8) 12 (%92) 3 (%23)

Aksiller 11 8 (%73) 3 (%27) 9 (%81) 4 (%36) 4 (%36)

Ulnar 9 8 (%89) 1 (%11) 8 (%89) 3 (33%)

Subklavian 2 1 1 1 1 1

Brakial+radial+ ulnar 1 1 1 1 1

Brakial+ulnar 1 1 1 1 1

Sa¤ aksiller+
sol brakial 1 1 1 1 1

Total 147 123 (%84) 24 (%16) 121 (%82) 19 (%13) 12 (%8) 49 (33%)

Tablo 1: Arteriyel yaralanman›n nedenleri.

Arteriyel yaralanman›n Kesici-delici alet Ateflli silah Künt travma Toplam
anatomik lokalizasyonu yaralanmalar› yaralanmalar›

Brakial 48 (%77) 5 (%8) 9 (%15) 62(%42)
Radial+ulnar 41(%88) 3 (%6) 3 (%6) 47 (%32)
Radial 12 (%92) 1 (%8) 13 (%9)
Ulnar 9 9 (%6)
Aksiller 6(%55) 4 (%36) 1 (%9) 11 (%8)
Subklavian 1 1 2 
Brakial+radial+ulnar 1 1
Brakial+ulnar 1 1
Sa¤ aksiller+sol brakial 1 1
Toplam 116 (%80) 16 (%10) 15 (%10) 147



taraf›ndan onar›ld›. 23 hastada median sinir, 15 hastada
ulnar sinir, 9 hastada radial sinir, 1 hastada sa¤ kolda
median+radial, sol kolda median+unlar sinir
yaralanm›flt›. Takipte sinir yaralanmal› 49 hastan›n 35
(%71)’inde foksiyonel iyileflme görüldü ve 14’ünde
fonksiyonel bozukluk devam etti.
Erken postoperatif tromboz 5 olguda meydana geldi ve
bu hastalar›n 3’ünde trombektomi baflar›l› oldu.
Trombektominin baflar›s›z oldu¤u hastalar›n birinde
radial arter yaralanmas› vard› ve iskemik semtomlar
olmaks›z›n nab›z yoktu, bu hastada ulnar arter intakt›.
Di¤er hasta sa¤ ve sol kolda ateflli silah yaralanmas›na
sahipti ve sa¤ kolda aksiller arter, aksiller ven, median
ve radial sinirler yaralanm›flt› ve humerus fraktürü vard›.
Sol kolda ise brakial arter, brakial ven, median ve unlar
sinir yaralamas› ve radius+ulna fraktürü vard›. Sa¤ kolda
aksiller ve brakial arter aras›na interpoze edilen safen
ven grefti tromboze oldu ve trombektomi baflar›s›zl›kla
sonuçland›. Sa¤ kol doku canl›l›¤›n›n kayb›ndan dolay›
dirsek ekleminin hemen yukar›s›ndan ampute edildi. Sol
kolda arteriyel dolafl›m brakial ve radial arter aras›na ters
çevrilmifl safen ven konarak sa¤land›, fakat brakial
pleksus yaralanmas› nedeniyle sol kolda motor ve
duyusal kay›p olufltu. Ateflli silah yaralanmas›na sahip 2
hastada yara yeri enfeksiyonu geliflti ve 2 haftal›k

antibiyotik tedavisi ile kayboldu. Hastalar›n hastanede
ortalama kal›fl süresi 8.4 gün idi (2-37 gün aras›).
Ortalama takip süresi 16 ay (6-24 ay) olup kontrolleri
genellikle nörolojik ve ortopedik muayene içindi.

TARTIfiMA
Üst ekstremite arteriyel yaralanmalar›nda morbidite ve
mortalite oran› yaralanman›n etiyolojisi, beraber
bulunan ven, kas-iskelet sistemi, tendon ve sinir
yaralanmas›na ba¤l›d›r.
Fizik muayenede arteriyel yaralanman›n kesin
bulgular›n› gösteren hastalar ve Doppler ultrason
incelemede subklavian, aksiller ve brakial arter
yaralanmalar›nda her iki kolun brakial arterleri aras›nda
ve radial+unlar arter yaralanmalar›nda ayn› kolda
brakial ve elbile¤i arterleri aras›nda belirgin bas›nç
gradientine sahip olan hastalar anjiografik inceleme
yap›lmaks›z›n ameliyata al›nabilir. 
Üst ekstemitenin Doppler ultrason incelemesinin %95
özgüllük ve %99 duyarl›l›k gösterdi¤i saptanm›flt›r.
Bununla birlikte fizik muayene ve Doppler ultrason
inceleme hematom, ve arterlerin k›r›k kemik uçlar›yla
s›k›flt›r›lm›fl oldu¤u olgularda ve posttravmatik arteriyel
spazmda yetersiz olabilir(2,5,6,7).
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Tablo 3: Arteriyel yaralanman›n bölgesi ile ilgili olarak ortalama Doppler bas›nç indeksleri

Travmatik üst ekstremite yaralanmalar›nda Preoperatif Postoperatif P
Doppler bas›nç indeksleri de¤eri
Subklavian, aksiller ve brakial arter 0.315±0.0613 0.860±0.317 P<0.05
yaralanmalar›nda brakial-brakial Doppler 
bas›nç indeksleri
Radial+ulnar arter yaralanmalar›nda ortalama 0.236±0.048 0.863±0.034 P<0.05
brakial-elbile¤i bas›nç indeksi 

Tablo 4: Cerrahi arteriyel onar›m yöntemleri.

Arteriyel yaralanman›n Uç-uca Safen ven greft Primer onar›m Li¤asyon Toplam
anatomik lokalizasyonu anastomoz anastomoz

Brakial 32 /%48) 29 (%43) 6 (%9) 67(%34)

Radial 38 (%62( 14 (%23) 8 (%13) 1 61(%31)

Ulnar 32 (%55) 10 (%17) 12 (%21) 4 (%7) 58 (%29)

Aksiller 1 (%9) 7 (%64) 3 (%27) 11(%5)

Subklavian 1 1 2

Toplam 103 (%52) 61 (%31) 30(14%) 5 (3%) 199



Bizim olgular›m›zda fizik muayenede arteriyel
yaralanman›n kesin klinik bulgular›n› gösteren ve
yaln›zca radial veya unlar yaralanmaya sahip 22 hasta
ilave tan›sal ifllem yapmaks›z›n ameliyata al›nd›.
Doppler ultrason inceleme yap›lan 108 (%73) hastada
brakial-brakial ve brakial-elbile¤i doppler bas›nç
indeksleri preoperatif ve postoperatif olarak belirgin
olarak de¤iflikti (p<0.05) (Tablo 3). Biz fizik muayene
ve doppler ultrason inceleme ile tan›n›n yetersiz oldu¤u
17 (%11) olguda anjio¤rafi yapt›k. Ateflli silah
yaralanmalar›nda masere doku yayg›n oldu¤undan ve bu
bakteriler için ideal bir çevre yaratt›¤›ndan debridman
yap›lmas› gerekir. Kanayan arterlerin proksimal ve distal
kontrolünü takiben normal arteriyel duvara ulafl›ncaya
kadar eksplorasyon yap›l›r. Anastomozda tansiyonu
azaltmak ve ilave uzunluk kazanmak için yak›n küçük
yan dallar ba¤lanabilir.
Jonson ve arkadafllar› radial ve ulnar arter
yaralanmalar›n›n onar›m›n›n efllik eden sinir
yaralanmas›n›n iyileflmesini çabuklaflt›rd›¤›n› rapor
ettiler(8). Radial ve ulnar arter yaralanmas›yla meydana
gelen el iskemi oran› %5 civar›ndad›r(9). Genellikle radial
ve unlar arter yaralanmalar›n› onarmak  genellikle bir
kural olarak kabul edilir.
Biz üst ekstremite arteriyel yaralanmalar›n›n %52‘inde
uç-uca anastomoz, %31‘inde ters çevrilmifl otojen safen
interpozisyonu, %14‘inde primer onar›m ve %3‘inde
li¤asyon yapt›k (Tablo 4). Radial arter yaralanmal› bir
olguda unlar arter sa¤lamd› ve radial artere li¤asyon
yapt›k. Unlar arter yaralanmal› 4 olguda radial arter
sa¤lamd› ve unlar arterlere li¤asyon yapt›k. Bu olgularda
elde dolafl›m bozuklu¤u olmad›.
Yaralanm›fl ana venlerde tromboz oran› %39-59
aras›nda olsada arteriyel ak›m› sa¤lamak için
onar›lmal›d›r(10,11). Ana venöz yaralanmaya sahip
olgular›m›z›n %81’inde venöz devaml›l›k sa¤land›. 
Kompartman sendromu ve kontüzyon arteriyel ak›m ve
venöz drenaj› bozabilir ve sinirlerde bas›nç
yaralanmas›na neden olabilir(12,13). Olgular›m›z›n
%14’ünde ön kola fasyotomi yapt›k.
Nörolojik yaralanma baflar›l› bir arteriyel onar›mdan
sonra üst ekstremite fonksiyonunu bozmaya devam eder.
Major venöz yaralanmalar, fraktürler ve yayg›n doku
defektleride uzun dönem ekstremite fonksiyonunu
etkileyebilir(14). Primer ve sekonder sinir onar›m

prosedürleri tart›flmal›d›r(15). Fonksiyonel bozukluk üst
ekstremite yaralanmalar›nda %27-44 aras›nda de¤iflir(16).
Bizim olgular›m›zda sinir yaralanma oran› %33 olup
daha önceki yay›nlarla benzer orandayd›(14,16). Sinir
yaralanmal› 14 (%) olgu uzun dönemde ciddi ekstremite
fonksiyon bozuklu¤una sahipti. Bu olgular nöroflirürji ve
rehabilitasyon kliniklerince takip edildi.
Hipovolemik flok tedavisindeki geliflmeler, antibiyotik
tedavisi ve cerrahi tecrübelerdeki geliflmeler nedeniyle
amputasyon oran› son 30 y›lda %3.1-3.4’e geriledi(16).
Bir hastam›zda amputasyon yap›ld›. Hastalar›m›zda
ölüm olmad›.
Sonuç olarak, Travmatik yaralanma sonucu iskemi
nedeniyle ciddi olarak tehlikeye giren üst ekstremitede
canl›l›¤› sa¤lamak için canl› olmayan dokular›n
debridman› ile arteriyel ve major venöz vasküler onar›m
önemlidir. Dikkatli fizik muayene ile kombine edilen
Doppler ultrason inceleme ve bas›nç ölçümleri vasküler
yaralanman›n tan›s›nda anjiografi kadar önemlidir.
Travmatik nörolojik yaralanma ekstremite fonksiyon
bozuklu¤una s›kl›kla yol açar.
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ÇOCUK DAMAR YARALANMASINDA GEÇ DÖNEM SENTET‹K GREFT
ENFEKS‹YONU; 12 YILLIK OLGU 

A LATE  SYNTHETIC GRAFT INFECTION IN  A PEDIATRIC VASCULAR
INJURY: A 12 YEAR FOLLOW UP

Mustafa GÖZ, Ömer ÇAKIR, M.Nesimi EREN 
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi AD., Diyarbak›r.

Özet
Çocukluk yafl grubunda ateflli silah nedeniyle oluflan vasküler yaralanmalar oldukça nadirdir. Bu yafl grubunda hasarlanm›fl
segmentin rezeksiyonunu takiben uç uca anastomoz veya safen ven greft interpozisyonu damar onar›m› için tercih edilir.
Klini¤imizde 12 y›l önce, ateflli silaha ba¤l›, sol subklavian arter ve sol aksiller ven yaralanmas› nedeniyle, arteryel tamirde
sentetik greft kullan›lan hastan›n, erken ve geç dönemde ortaya ç›kan, sentetik greft enfeksiyonu ve sonuçlar›n› sunduk.
(Damar Cer Der 2006;15(2):45-48).

Anahtar Kelimeler: Damar yaralanmas›, sentetik greft, enfeksiyon

Abstract
Vascular injuries caused by firearm injuries among children are extremely rare. In this age group following the resection of a
damaged segment, end-to-end anastomosis or saphenous vein interposition is preferred for vascular repair.  In this study, we
presented the early and late period synthetic graft infection and follow-up findings of the patient whose operated 12 years ago
because of her left subclavian artery and left axillary venous damages due to firearm injuries. (Turkish J Vasc Surg
2006;15(2):45-48).

Keywords: Vascular injury, synthetic graft, infection

Dr. Mustafa GÖZ
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi 
Kalp ve Damar Cerrahi AD. 
Diyarbak›r
Fax: +90 0412 2488314 
Tel: +90 0412 2488001   
E-mail: mustafagoz@dicle.edu.tr



‹R‹fi

Çocuklarda vasküler yaralanmalar s›k görülmekle
birlikte bu yafl gurubunda ateflli silaha ba¤l› vasküler
yaralanmalar oldukça nadirdir. Serilerin pek ço¤unda
rapor edilen çocuk damar yaralanmalar› s›kl›kla
kardiyak kateterizasyon veya perkütan vasküler giriflim
s›ras›ndaki iatrojenik yaralanmalar› içerir. Bu hasta
gurubunda vasküler tamirde s›kl›kla otojen venöz
greftler tercih edilmektedir[1]. Çocuk damar
yaralanmalar›nda sentetik greft kullan›m› çok nadirdir.
Bundan dolay› vasküler hasar›n tamirinde sentetik greft
kullan›lan çocuklardaki uzun dönem sonuçlar›
bilinmemektedir[2]. Travmatik damar yaralanmalar›
s›kl›kla kirli yaralar olarak kabül edildi¤inden sentetik
greft kullan›m› tercih edilmez. Ayr›ca ortaya ç›kabilecek
greft enfeksiyonu yüksek morbidite ve mortalite sebebi
olabilir.
Bu çal›flmada klini¤imizde ateflli silah yaralanmas›na
ba¤l› vasküler hasar› sentetik greft ile tamir edilen bir
çocuktaki  uzun dönem sonuçlar› sunduk.

OLGU SUNUMU
26 yafl›nda kad›n hasta. Sol meme üst d›fl kadranda bir
y›ldan beri ilerleme gösteren flifllik ve 2x2 boyutlar›nda
ülsere yara flikayeti ile üniversitemiz genel cerrahi
klini¤ine müracaat etmifl. Hastan›n ileri tetkik ve tedavi
amac›yla klinik takibinin yap›ld›¤› süre içerisinde ülsere
yaradan yabanc› madde (Sentetik vasküler greft) ile
birlikte bol miktarda pürülan mayi drene edilmifl (Resim
1). 

Hasta 12 y›l önce klini¤imizde, ateflli silaha ba¤l› sol
subklavian arter ve sol aksiller ven yaralanmas›
nedeniyle, sol subklavian artere safen ven kalitesinin
anastomoza uygun olmamas›ndan dolay› sentetik damar
greft (6 mm Spiralli PTFE) interpozisyonu, aksiler vene
lateral sütür ile tamir uygulanm›fl. Erken postoperatif
dönemde aksiller vende trombüs geliflimi ve fliddetli
venöz staz nedeniyle reoperasyonla venöz trombektomi
yap›lm›fl. Postoperatif yara enfeksiyonu geliflen hastan›n
yara kültüründe stafilokokus aureus enfeksiyonu tespit
edilerek enfekte dokular›n debritman›, uygun antibiyotik
tedavisi ve yara bak›m› ile 33 gün hastanede yat›fl süresi
sonras› flifa ile taburcu edilmifl. Hastan›n 42 ayl›k
takibinde greft aç›k olarak izlenmifl olup daha sonraki
dönemlerde hastan›n takibine ait kay›tlara rastlan›lmad›.
Hastan›n yap›lan muayenesinde sol kolda palpasyonla
nab›zlar al›nm›yordu. Venöz staz bulgular› yoktu. El
doppleri ile al›nan kan bas›nc› 60 mmHg olup
monofazik ak›m paterni göstermekte idi. Nörolojik ve
ortopedik muayenesi sonras› atrofi ve kuvvet kayb›
tespit edilmedi. Her iki üst ekstremitesinde ›s› ve parmak
ucu saturasyon fark› yoktu. Kladikasyo tan›mlam›yordu.
Renkli doppler ultrasonografisinde sol subklavian arter
net olarak de¤erlendirilemedi. Venöz duvar yap›lar› ve
ak›m paterni normal tespit edildi. Arteriografisinde sol
subklaviyan arterde 6 cm’lik total oklüzyon ve iyi
geliflmifl kollateral dolafl›m ile distal perfüzyonun
sa¤land›¤› gösterildi (Resim 2). Meme dokusundaki yara
kültüründe stafilokokus aureus izole edildi. Uygun
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Resim 1: Enfekte vasküler greft.

Resim 2: ‹yi geliflmifl kollateral dolafl›m ile distal
perfüzyon sa¤lanmakta.



antibiyotik tedavisi ve yara bak›m› ile iyileflme sa¤land›.
Hasta üçer ayl›k kontroller önerilerek taburcu edildi. ‹lk
üç ayl›k kontrolde hasta sorunsuz olarak takip edildi.

TARTIfiMA
Çocuklar aras›nda ateflli silah yaralanmalar›ndan oluflan
vasküler yaralanmalar fevkalade nadirdir. Pediatrik
popülasyondaki vasküler travmaya cerrahi yaklafl›m
protokolleri eriflkindekine benzer. Ancak teknik
nedenlere ek olarak bu yaralanmalar›n müdahalesindeki
güçlükler ve  spazm insidans›n›n yüksek oluflu cerrahide
zorluklara neden olmaktad›r . Birçok yazarlar devaml›
sütür tekni¤inden büyüme ile birlikte sütür hatt›nda
daralma görülebilece¤inden sak›nmak gerekti¤ini
savunurlar. Yetiflkinlerde oldu¤u gibi hasarlanm›fl
segmentin rezeksiyonunu takiben uç uca anastomoz
veya otojen venöz greft interpozisyonu damar onar›m›
için tercih edilir[1-3]. 
Periferik vasküler travmal› hastalar›n  hasarl› vasküler
yap›lar›n›n tamirinde zorunlu kal›nmad›kça sentetik
greft kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Özellikle bu tür
hasta gruplar›nda en önemli risk faktörü kirli yara
olmalar›ndan dolay› greft enfeksiyonudur. Ayr›ca çocuk
yafl grubunda büyüme devam edece¤inden greftin çap
uygunsuzlu¤u geç dönemde karfl›m›za ç›kabilecektir[1,3,4].
Bu nedenle sentetik vasküler greftlerden bu yafl
grubunda kaç›n›lmal›d›r. Sunmufl oldu¤umuz olguda
kalitesinin kötü olmas›ndan dolay›, safen ven,
interpozisyon grefti olarak kullan›lamam›flt›r. Bu
nedenle zorunlu olarak sentetik greft tercih edilmifltir.
Vasküler greft enfeksiyonu sadece % 2-6 vakada
görülmesine ra¤men damar cerrahlar›n›n karfl›laflt›klar›
en ciddi ve korkutucu komplikasyonlardan biridir[5].
‹flarete de¤er morbidite ve mortalite nedenidir. Greft
enfeksiyonlar›na sebep olan mikroorganizma invasyonu
temel olarak perioperatif ve intraoperatif periyodta
gerçekleflir. Bu enfeksiyonlar›n % 50’sinden fazlas›nda
patojen mikroorganizma olarak stafilokokus aureus ve
stafilokokus epidermitis sorumludur. Stafilokoksik
organizmalar benzer özellikleri nedeniyle perigraft
mikroçevrede vücut savunmas›n›n proliferasyonuna izin
vermezler.  Bu özellikleri nedeniyle greft enfeksiyon
tedavisini zorlaflt›r›rlar. 
Enfekte vasküler greftlerin tedavisinde geleneksel
yaklafl›m; iyileflmeyen yaralar›n, anastomoz hatt›nda

kanaman›n ve yayg›n sepsisin önlenmesi için bütün
enfekte greftlerin tamamen ç›kart›lmas›d›r. Bu uygulama
di¤er bütün yöntemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda enfekte greft
tedavisinde alt›n standartt›r. E¤er enfeksiyon anastomoz
hatt›nda bozulmaya neden olmuflsa, sistemik sepsis
bulgular› mevcutsa veya greft t›kal› ise total greft
eksizyonu yap›lmal›d›r. Buna karfl›n, greftin aç›k
oldu¤u, sistemik sepsis bulgular›n›n olmad›¤› ve
anastomoz hatt›n›n güven alt›nda oldu¤u durumlarda
enfeksiyonla mücadele tedavide ilk seçenek olmal›d›r[5].
Bu hastalarda genifl debritman, s›k yara bak›m› ve uygun
antibiyotik tedavisi baflar› flans›n› art›r›r. Vankomisin ve
üçüncü kuflak sefalosporin tedavisi ile özellikle
pseudomonans auroginosa gibi hastane enfeksiyonlar›da
önlenebilir. Yap›lan çal›flmalar göstermifltir ki bu sayede
%71 olguda uzun dönem greft prezervasyonu
sa¤lanabilir[5-7]. Bizim olgumuzda da erken dönem ortaya
ç›kan greft enfeksiyonu, greftin aç›k olmas› ve sistemik
sepsis bulgular›n›n olmamas› nedeniyle agresif tedavi ile
kontrol alt›na al›narak greft prezervasyonu
sa¤lanabilmifltir. 
Greft enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar
perigreft çevre dokuya inokule olarak sessiz kalabilirler.
Y›llar sonra vücut savunmas›ndaki bir de¤ifliklikten
faydalanarak geç dönem greft enfeksiyonlar›na da sebep
olabilirler. Sunmufl oldu¤umuz olguda da görüldü¤ü
üzere sessiz olarak kalm›fl patojen mikroorganizma oniki
y›l sonras›nda geç greft enfeksiyonuna sebep olarak
uzun dönemde morbidite sebebi olmufltur. 
Hastan›n sol üst ekstremitesinde iskemik sikayetlerinin
ve bulgular›n›n olmamas›, arteriografide iyi geliflmifl
kollateral dolafl›m›n olmas› ve reoperasyonun
getirebilece¤i riskler göz önüne al›narak klinik takibi
uygun görüldü.
Sonuç olarak çocuk yafl grubunda sentetik greft
kullan›m› oldukça nadirdir. Koflullar mecbur
b›rakmad›¤› müddetçe vasküler hasar›n tamirinde
sentetik greft kullan›m›ndan bu yafl grubunda
kaç›n›lmal›d›r. Greft enfeksiyonu geliflen olgular uygun
ve agresif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmeli ve
gerekti¤inde greft ç›kar›lmal›d›r. Bu hastalar›n uzun
dönem yak›n takip alt›nda tutulmalar› gerekti¤i
kanaatindeyiz. 
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EKSTRAKRAN‹YAL ‹NTERNAL KAROT‹S ARTER ANEVR‹ZMASI;
OLGU SUNUMU 

EXTRACRANIAL INTERNAL CAROTID ARTERY ANEURYSM;  A CASE
REPORT

Haflmet BARDAKÇI, Ahmet AKGÜL, Seyhan BABARO⁄ LU, Sadi KAPLAN, Murat BEYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini¤i, Ankara.

Özet
Ekstrakraniyal internal karotis arterin anevrizmas› oldukça ender görülen ve yaflam› tehdit edici komplikasyonlar oluflturabilen
bir  patolojidir. Özellikle orofarinks ve kranial sinir tutulumu olan genifl anevrizmalar›n potansiyel strok ve rüptür riski olmas›
nedeniyle cerrahi tedavi tercih edilir.Cerrahi tedavi uzun dönem sonuçlar› aç›s›ndan tatmin edicidir.  Yaz›m›zda ekstrakraniyal
internal karotis arter anevrizmas› nedeniyle cerrahi tedavi uygulad›g›m›z bir olgu sunulmufltur. (Damar Cer Der
2006;15(2):49-52).

Anahtar Kelimeler:

Abstract
Aneurysms of the extracranial carotid arteries are quite uncommon and they can cause life threatening complications. Owing
to the potential risk of stroke and rupture in the large aneurysms, which were involving the oropharinx and cranial nerves,
surgical treatment has been preferred. The results of the surgery have been satisfactory for the long term survival. In this
paper we report of a patient whom we operated for his extracranial internal carotid artery aneurysm. (Turkish J Vasc Surg
2006;15(2):49-52).    

Keywords: 

Dr. Haflmet BARDAKÇI
Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, 06100 
S›hhiye - Ankara
e-mail: hasmetbardakci@yahoo.com



‹R‹fi

‹nternal karotis arterin ekstrakraniyal anevrizmalar›
nadir görülmekle birlikte en s›k karotis bifurkasyonunu
tutmaktad›r. Etyolojide ateroskleroz birinci s›ray› al›r.
Travma, enfeksiyon, fibromuskuler displazi, Behçet ve
konnektif doku hastal›klar› sonucu internal karotis
arterde anevrizma olabilece¤i gibi konjenital olarak da
karfl›m›za ç›kabilmektedir. Ay›r›c› tan›da glomus
tümörü, servikal lenfadenopatiler, Castleman hastal›¤›
(dev lenf nodu hiperplazisi) ve servikal abseler
düflünülmelidir. Tromboemboliye ba¤l› stroke, rüptür,
özellikle büyük anevrizmas› olan hastalarda ortaya
ç›kabilen kraniyal sinir hasar› gibi komplikasyonlar
nedeniyle cerrahi yaklafl›m medikal tedaviye tercih
edilir[1,4]. 

OLGU SUNUMU
3 ay once farkedilen  boyun sol taraf›nda flifllik
flikayetiyle baflvuran otuz yafl›nda erkek hastan›n fizik
muayenesinde boyun sol taraf›nda midclavicular hatta
3x4 cm boyutunda, a¤r›s›z, pulsatil kitle saptand›. Di¤er
sistem muayeneleri ve fenotipi normal olup öyküsünde 9
y›ld›r sigara içicili¤i d›fl›nda sa¤l›g›n› tehdit edici bir
etken yoktu.  Boyun bölgesinde travma öyküsü veya
etyolojide suçlanabilecek baflka bir faktör yoktu. Hasta
genç erkek olmas› ve atipik yerlesimli arterial anevrizma
varl›¤› nedeni ile Behcet Hastal›g› (BH) yönünden
araflt›r›ld›. Ancak fizik muayenede BH tan›s› koydurcak
oral, genital veya göz bulgular› saptanmad› ve paterji
testi negatifti. Laboratuar tetkiklerinde kolesterol ve
trigliserit yüksekli¤i, bat›n USG’de hepatosteatoz
saptand›.  
Boyun renkli doppler ultrasonografide (USG) sol
internal ve eksternal karotis arter aras›nda 31 mm
çap›nda anevrizmatik oluflum tan›s› bilgisayarl›
tomografide (BT) sol hiyoid kemik komflulu¤unda
karotis bifurkasyon seviyesinde 35x30x35 mm
boyutlar›nda, duvarlar› kalsifiye, lümeni büyük oranda
tromboze görünümde anevrizma teshisi ile do¤ruland›
(Resim 1). Karotis arter anjiografide USG ve BT ile
uyumlu bölgede yaklafl›k 4cm çap›nda, internal karotis
arterden dar bir boyunla kanlanan sakküler anevrizma
izlendi (Resim 2).   
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Resim 1. Hyoid kemik komflulu¤unda içi tromboze, duvarlar›
yer yer kalsifiye IKA anevrizmas› ile uyumlu tomografi bulgusu.  

Resim 2. Olgunun anjiografik görüntüsü. 



Genel anestezi alt›nda sol SCM medialinden karotis
arter ve anevrizma kesesine ulafl›ld›. Anevrizma kesesi
bifurkasyon seviyesinin üzerinden bafllay›p internal
karotis artere yap›fl›kt› ve yaklafl›k 3,5 cm cap ve 4 cm
uzunlu¤a ulaflmaktayd› . IKA üst ucunun daha iyi
görülebilmesi amac› ile mandibula anteriora sublukse
edildi. Heparinizasyon sonras› vaskuler klempler
internal karotis artere konularak anevrizma kesesi aç›ld›
anevrizmatik kese içindeki eski trombüs boflalt›ld› ve
intraluminal flant yerlefltirildi. Dokular muayene
edildikten sonra, anevrizma lümeninin internal karotis
artere aç›ld›¤› yerin distalinden  IKA tam kat insize
edildi, yap›fl›kl›klar giderilerek serbestlefltirildi.
Proksimalde kalan yap›fl›k kese ve internal karotis arter
bölümü etraf dokulardan serbestlefltirildi ve proksimal
k›s›m da  anevrizmatik alandan ayr›l›p serbestlefltirilerek
distale yaklaflt›r›ld›. Serbestlefltirilmeler sonras› birbirine
yaklaflt›r›lan proksimal ve distal bölümler uç uca
anastomoze edildiler. 
Histopatolojik incelemede anevrizma duvar›nda hafif
derecede aterosklerotik de¤ifliklikler d›fl›nda patolojiye
rastlanmad›, anevrizmatik dokudan al›nan kültürde
üreme yoktu. Operasyon sonras› sorunsuz olan hasta
postoperatif 4. gününde  flifa ile taburcu edildi. 

TARTIfiMA
Ekstrakraniyal internal karotis arter anevrizmas›,
erkeklerde  0.55± 0.06 cm, bayanlarda 0.49±0.07 cm
çap›nda olan internal karotis arterin, % 50’nin üzerinde
dilate olmas›d›r[5]. Boyunda pulsatil kitlesi ve ayn›
lokalizasyonda a¤r›s› olan kiflilerde ekstrakraniyal
internal karotis arter anevrizmalar›ndan
flüphelenilmelidir. Ayr›ca bu hastalarda bafl a¤r›s›,
retroorbital bas› hissi, kulak a¤r›s› (glossofaringeal sinir
bas›s› nedeniyle), yutma güçlü¤ü, inme ve santral sinir
sistemi bozukluklar› görülebilir[1,2].  Tan›da duplex USG,
anjiografi ve bilgisayarl› tomografi kullan›labilir. K›sa
boyunlu ve yüksek yerleflimli anevrizmalarda duplex
USG yeterli bilgi veremez. Anjiografi ile lezyonun
yerleflimi, çap›, efllik eden lezyonlar ve cerrahinin plan›
yap›labilir. Bu yöntemde de anevrizma içinde trombüs
varl›¤›nda yeterli bilgi al›nmayabilir. Bu durumda
bilgisayarl› tomografi tan›y› destekler[6]. Bu olguda da bu
yöntemler tan›y› koymak için kullan›lm›flt›r. 

Günümüzde anevrizmektomi ve vasküler
rekonstrüksiyon tercih edilen cerrahi tedavi seçene¤idir.
Özellikle büyük (>30 mm), kafa taban›na uzanan
anevrizmalarin cerrahi tedavisinde potansiyel inme ve
kraniyal sinir hasar› riski vard›r. Anevrizma çok
büyükse anevrizma aç›ld›ktan sonra ‹KA orifisinden
balon kateter uygulan›r ve proksimal klemp alt›nda
trombüs ç›kar›l›r. Genifl ve distal IKA’yi tutan
anevrizmalar›n cerrahi tedavisi teknik olarak zordur.
IKA’in üst ucunun görüntülenmesini artt›rmak amac›yla
mandibulanin vertikal kolunun divizyonu,
stilomandibular ligamentin divizyonu ve mandibulanin
one dogru subluksasyonu gibi manevralar
kullan›labilir[7]. Sakküler anevrizmalarda distal karotis
arter yeterince elonge oldu¤u için ‹KA’n›n uç uca
anastamozu tercih edilebilir, e¤er yap›lam›yorsa otojen
ven greft kullan›labilmektedir[8,9]. Bununla birlikte,
literatürde postoperatif dilatasyon ve stenoz insidans›
yüksek oldu¤u için ven greft kullan›m›na karfl› yay›nlar
vard›r[2]. Ayn› amaçla dakron ve politetrafloroetilen
(PTFE) greftler de kullan›labilmektedir, ancak bunlarda
da intimal hiperplaziye ba¤l› geç stenoz riski vard›r.
Baz› otörler sakküler veya fusiform anevrizmalarda
prostetik yama anjiyoplastiyi takiben anevrizmorafiyi
tercih etmektedirler[2,9]. Farkl› teknikler kullan›larak
karotis arter rekonstrüksiyonu baflar›l› bir flekilde
yap›labilir. 
Anevrizma tamiri esnas›nda intraluminal flant kullan›m›
tart›flmal›d›r. Uzun okluzyon zaman› nedeniyle bir çok
cerrah rutin olarak flant kullanmay› tercih eder[10]. Baz›
vakalarda flant prosedürü teknik olarak zor olmakta ve
distal embolizasyon görülebilmektedir. Arteriografide
kontralateral okluziv lezyon saptanmad›¤›nda ve
proksimal arteriyel klempleme s›ras›nda
elektroensefalografik monitörizasyon ve serebral kan
ak›m› ölçümünde herhangi bir anlaml› de¤ifliklik
olmad›¤›nda intraluminal flant gerekli olmayabilir[11].
Kafa taban›na uzanan, cerrahi olarak ulafl›m› zor
anevrizmalarda endovasküler terapi alternatif bir tedavi
seçene¤idir[12].
Karotis anevrizma tamirinde intraluminal sant
kulland›¤›m›z bu olguda hiçbir nörolojik komplikasyon
görülmemifltir. Sonuç olarak ekstrakraniyal internal
karotis arter anevrizmalar›nda uzun dönem sonuçlar
cerrahi tedaviyi ön plana ç›karmaktad›r. Sakkuler tipte
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anevrizmalar baflta olmak üzere internal karotis arterin
yeterli uzunlukta oldu¤u ya da etraf dokudan
diseksiyonla yeterli uzunlu¤un oluflutrulabildi¤i IKA
anevrizmalar›n›n cerrahisinde rezeksiyonla birlikte uç-
uca anastamoz tekni¤i tercih edilebilir.  
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‹YATROJENIK RÜPTÜRE PERS‹STENT S‹YAT‹K ARTER ANEVR‹ZMASI:
OLGU SUNUMU

IATROGENIC RUPTURED PERSISTENT SCIATIC ARTERY ANEURYSM: 
A CASE REPORT

Levent Dertsiz, Abid Demircan
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Kalp Damar Cerrahisi Klini¤i ANTALYA

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

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

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

Keywords: persistent sciatic artery, iatrogenic buttock hemorrhage, ileo-popliteal bypass.
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Damar Cerrahi Dergisi’nin 2005 y›l› 14(1) say›s›nda: 35-36 sayfalar›nda Levent Dertsiz  ve Abid Demircan taraf›ndan
yay›nlanan "‹yatrojenik Rüptüre Persistent Siyatik Arter Anevrizmas›: Olgu Sunumu-Iatrogenic ruptured persistent sciatic
artery aneurysm: A case report" isimli makalede yer alan resimler dergimize ait teknik nedenlerle bas›lamam›flt›r. Afla¤›da söz
konusu makaleye iliflkin düzeltme yay›nlanmaktad›r. Bu hatadan ötürü okurlar›m›zdan özür dileriz. 



‹R‹fi

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

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

54

G

Resim 1. Olgunun preoperatif  MRI görüntüsü (sa¤da gluteal
bölgede PSA anevrizmas›na ait görünüm) 

Resim 2. Olgunun aksiyal plandaki MRI görüntüsü
(Anevrizma, gluteal bölgeden popliteal kanala do¤ru
uzanmakta).

Resim 3. Olgunun preoperatif anjiorafisi (‹nternal iliak arter
PSA olarak devam etmekte, PSAA ve rüptüre olan segment
izlenmekte)



dönülerek distale 4F Fogarty kateteri ile embolektomi
yap›ld› ve taze trombüsler temizlendi. C›l›z bir popliteal
arteri olmas›na ra¤men geri ak›m› yeterli olan hastaya
internal iliyak arter ile popliteal arter aras›na 7*4 ringli
PTFE greft replasman› yap›ld›. Hastan›n ameliyat
sonras› dördüncü ay›nda çekilen kontrol anjiografisinde
greftin aç›k ve distalin yeterli beslendi¤i gözlendi
(Resim 5). Hasta halen birinci y›l›nda ve aktif problemi
bulunmamaktad›r.

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

Resim 5. Olgunun postoperatif anjiografisi.
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