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

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

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

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

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

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

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

Genel Yay›n Kurallar›

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

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

ARAfiTIRMA YAZILARI

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

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

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

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

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

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

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

Dergi makaleleri: 

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

Kitaplar: 

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

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

Kongre bildirileri: 

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

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

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

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

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

ÖZEL BÖLÜMLER

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

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

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

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

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

Diger konular için “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (Ann intern Med 1997;
126: 26-47) isimli yaz› incelenebilir.
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KL‹N‹K VE DENEYSEL ARAfiTIRMALAR
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES
Derin ven trombozu ve tedavi uygulamalar› (505 olguluk bir klinik çal›flma)
DEEP VENOUS THROMBOSIS AND TREATMENT PROCEDURE (EXPERIENCE WITH 505 PATIENTS) 
Yusuf VELIO⁄ LU, Bilgehan ERKUT, Yahya ÜNLÜ, Necip BECIT, Münacettin CEVIZ, Hikmet KOÇAK. 

Derin ven trombozunda, günde iki kez uygulanan ve günde tek doz uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl› heparin
tedavilerinin karfl›laflt›r›lmas›
COMPARISON OF TWICE DAILY LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN VERSUS ONCE DAILY REGIMEN FOR
THE TREATMENT OF DEEP VEIN THROMBOSIS
Hakan UNCU 

Karotis endarterektomisinde alternatif bir otolog yama materyali eksternal juguler ven;  ‘Sleevepatch’ 
EXTERNAL JUGULAR VEIN "SLEEVEPATCH" AS AN ALTERNAT‹VE AUTOLOGOUS PATCH MATERIAL IN
CAROT‹D ENDARTERECTOMY 
Erdal ASLIM, Hakk› Tankut AKAY, Süleyman ÖZKAN, Bahad›r GÜLTEK‹N, Salih ÖZÇOBANO⁄ LU, 
Sait AfiLAMACI  

Aortoiliofemoral t›kay›c› arter hastal›klarda risk faktörleri, cerrahi tedavi sonuçlar›m›z ve orta dönem takip
SURGICAL RESULTS OF THE AORTOILIOFEMORAL OCCLUSIVE DISEASE, RISK FACTORS AND MID TERM
FOLLOW-UP
Kaz›m ERGÜNEfi, K›vanç BAYATLI, Banu LAFÇI, Gökhan ‹LHAN, Tayfun, GÖKTO⁄ AN, Nagahan KARAHAN,
Cengiz ÖZBEK, Ali GÜRBÜZ

Yüksek radial arteriovenöz fistül oluflturulmas›nda üç y›ll›k deneyim: cerrahi teknik, fistülün fonksiyonelli¤i,
lokalizasyonuna ba¤l› geliflen komplikasyonlar.
THREE YEARS EXPERIENCE IN HIGH RADIOCEPHALIC ARTERIOVENOUS FISTULA CREATION: SURGICAL
TECHNIQUE, ITS FUNCTIONALITY AND COMPLICATIONS RELATED TO LOCALIZATION.
Nezihi KÜÇÜKARSLAN, Ertu¤rul ÖZAL, ‹zzet YAVUZ , Mustafa KÜRKLÜO⁄ LU, Mehmet ARSLAN, 
Harun TATAR

Gerçek femoral arter anevrizmalar›
TRUE FEMORAL ARTERY ANEURYSMS
‹brahim ÖZSÖYLER, Banu LAFCI, Haydar YAfiA, Serdar BAYRAK, Gökhan ‹LHAN, Mert KESTELLI, Ali GÜRBÜZ

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
Karotis arter anevrizmal› semptomatik bir hastada karotis innominat arter greft interpozisyonu
CAROTID TO INNOMINATE ARTERY GREFT INTERPOSITION IN A SYMPTOMATIC PATIENT WITH CAROTID
ARTERY ANEURYSM
Hikmet ‹YEM, Mine TAVL‹, Suat BÜKET

Tip-2 Takayasu hastal›¤›nda torakoabdominal baypas ile re-operasyon: olgu sunumu
RE-OPERATION OF TYPE-2 TAKAYASU DISEASE WITH THORACOABDOMINAL BYPASS: CASE REPORT   
A.Ali KORKMAZ, Burak ONAN, Ünal AYDIN, Burak TAMTEK‹N, Kerem ORAL, Cihat BAKAY, Murat KAYABALI
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Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (3): 1-13

Dr. Bilgehan Erkut ve Arkadafllar› 
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DER‹N VEN TROMBOZU VE TEDAV‹ UYGULAMALARI (505 OLGULUK
B‹R KL‹N‹K ÇALIfiMA)

DEEP VENOUS THROMBOSIS AND TREATMENT PROCEDURES
(EXPERIENCE WITH 505 PATIENTS) 

Yusuf VELIO⁄ LU, Bilgehan ERKUT, Yahya ÜNLÜ, Necip BECIT, Münacettin CEVIZ, Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Erzurum

Özet
Amaç: Derin ven trombozu genel populasyonda ve özellikle cerrahi kliniklerde oldukça s›k karfl›lafl›lan, yaflam kalitesi
üzerine olumsuz etkiye sahip önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu çal›flmada Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi klini¤inde yaklafl›k 10 y›l süre ile derin ven trombozu tan›s› ile tedavi gören hastalara uygulanan heparinizasyon,
fibrinolitik tedavi, trombektomi ve pulmoner embolektomi tedavi yöntemlerinin etkinli¤i ve komplikasyonlar› aç›s›ndan
retrospektif olarak incelemesini sunmaktay›z.
Yöntem: Klini¤imizde 1993–2003 y›llar› aras›nda 505 derin ven trombozu (240 kad›n, 265 erkek) olgusu incelenmifltir.
Hastalar›n ortalama yafllar› 46±22 idi. Olgular›n tümünde tan› renkli doppler ultrasonografi ile konuldu. Semptomatik olan
483 olguda (% 95. 6) a¤r›, flifllik ve k›zar›kl›k flikâyetlerinden en az biri mevcuttu. 
Bulgular: Derin ven trombozu en s›k 291 olguda (% 57.6) sol alt ekstremitede gözlendi. ‹kiyüzk›rkdokuz (% 49.3) hastada
tedavi için standart ve 256 (% 50.7) hastada ise düflük molekül a¤›rl›kl› heparinler kullan›lm›flt›r. Olgular›n 21’ine de (% 4.2)
trombolitik tedavi, 4’üne de trombektomi uygulanm›flt›r, 12 (%2.4) olguya ise proflaktik amaçl› vena kava filtresi
konulmufltur.
Sonuç: Derin ven trombozu tan›s› konulan hastalarda etiyoloji mutlaka sorgulanmal› ve doppler ultrason ile tan›
desteklenmelidir. Klinik tablonun seyri ve komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan erken tan›, h›zl› ve etkin tedavi önem arz
etmektedir. Düflük molekül a¤›rl›kl› heparinlerin standart heparinlere göre tedavi ve profilakside tercih edilebilecek ajanlar
oldu¤u kanaatindeyiz. (Damar Cer Der 2006;15(3):1-13).
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Abstract
Background: Deep venous thrombosis is a serious health problem, which can be seen in whole population, especially in
people who are operated on, and has negative effects on life quality. The ratios of complications and recovery of
heparinization applied to the patients diagnosed with deep vein thrombosis, fibrinolytic therapy, thrombectomy and
pulmonary embolectomy were examined retrospectively by the purpose of presenting the approach of the clinic of
cardiovascular surgery of Atatürk Üniversity.
Methods: Data from 505 patients that were treated in our Cardiovascular clinic between the years 1993–2003 were collected
from their records. Two hundred forty (47.5%) of the patients were female whereas 265 (52.5%) were male, with the mean
age of 46±22 years. The diagnosis was established in all cases with Doppler ultrasound. Of all cases 95.6% were
symptomatic and the most seen complaints were swelling, pain, and flush. 
Result: Deep venous thrombosis were mainly (57.6%) located at the left lower extremity. As the initial treatment low
molecular weight heparins was administered in 49.3% and standard heparin was given in 50.7%. Thrombolytic therapy was
performed in 4.2% and venous thrombectomy was performed in 0.8%. The vena cava filter was placed in 2.4% patients.
Conclusion: The etiology was searched and the diagnosis was supported with doppler ultrasound in cases with deep venous
thrombosis. In terms of clinical progress and complications, the early diagnosis and effective treatment are very important.
We consider that the low molecular weight heparins according to standard heparin must be preferred for treatment and
prophylaxis in deep venous thrombosis. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):1-13).  
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‹R‹fi

Derin ven trombozu (DVT), yatan hasta ve genel
populasyonda s›k görülen ciddi bir hastal›kt›r.
Ciddiyetini, önemli bir morbidite ve mortaliteye yol
açan komplikasyonlar› olan pulmoner emboli (PE) ve
post-flebitik sendromdan almaktad›r. Uygun tedavi ve
proflaksi ile mevcut risklerin azalt›labilece¤i bu hastal›k
tablosunda tedavinin ortak noktas›; semptomlar›
gidermek, nüksleri önlemek ve mümkün oldu¤unca
tedavi süresi ve ekonomik maliyeti azaltarak hastaya
normal aktivitesini kazand›rmak olmal›d›r. 
Venöz trombozun etiyolojisi tam olarak anlafl›lamam›fl
olmakla birlikte, 1856 y›l›nda Virchow'un ortaya att›¤›
triad; staz, hiperkoagülabilite ve endotel hasar› halen
geçerlili¤ini korumaktad›r(1). Deneysel ve klinik
çal›flmalar, venöz tromboembolizmin patogenezinde;
damar duvar›, staz, koagülasyon faktörleri inhibitörleri
ve fibrinolitik sistem potansiyelindeki azalma gibi
olaylar›n tümünün birden rol oynad›¤›n› göstermifltir(2). 
Kardiyovasküler cerrahi alan›ndaki teknik ve bilimsel
geliflmeler bafl döndürücü bir h›zla seyrederken, bu bilim
dal›n›n ilgi alan›nda olan ‘venöz hastal›klar’ üzerinde
günümüze kadar ayn› heyecan ve hassasiyet ile
durulmam›flt›r. Fakat son y›llarda ven hastal›klar›n›n,
özellikle DVT’ nin gerek yol açt›¤› komplikasyonlar ve
sosyo-ekonomik kay›plar›n›n daha iyi anlafl›l›r olmas›
sayesinde dikkatlerin, kardiyovasküler cerrahinin bu
yönüne çevrilmifltir.
Biz bu çal›flmada klini¤imizde primer olarak DVT tan›s›
koyup, tedavi ve izlem alt›na ald›¤›m›z hastalar›m›z›
sunmaktay›z.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flmaya 1993–2003 y›llar› aras›nda poliklini¤imize
müracaatla DVT teflhisi konup takip ve tedavi alt›na
al›nmak üzere klini¤imize yat›r›lan, ayr›ca baflta cerrahi
klinikler olmak üzere di¤er kliniklerde çeflitli nedenlerle
izlem alt›nda iken istenen konsultasyonlar neticesinde
taraf›m›zdan DVT teflhisi konulup klini¤imize
devral›nan yafllar› 17–90 aras› olan toplam 505 olgu
dâhil edildi. Hastalar›n ortalama yafllar› 46±22 idi.
Olgular›n 240’› (% 47.5) kad›n, 265’i (% 52.5) erkek idi.
303 (%60) olgunun 40 yafl üzerinde oldu¤u belirlendi.

Hastalar›m›z›n 422 (% 83.5)’ si proksimal DVT
(ileofemoral veya vena kava inferior) olgular›yd›.
Çal›flmaya dâhil edilen olgular›m›z›n y›llara göre
da¤›l›m› Grafik 1’de gösterilmifltir.

Poliklini¤imize baflvurup DVT teflhisi konarak ayaktan
takip ve tedavisi yap›lan hastalar, baflka merkezde DVT
teflhisi konup, kontrol amac›yla poliklini¤imize
baflvuran, klinik olarak DVT teflhisi konan fakat doppler
ultrason (DUS), venografi gibi objektif tan› yöntemleri
ile tan›n›n desteklenmedi¤i hastalar ve dosya
kay›tlar›nda çal›flmaya ald›¤›m›z kriterlere ait bilgilerin
yeterli olmad›¤› hastalar çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. 
DVT’ de ekstremitelerde en s›k görülen semptomlardan
a¤r›, flifllik ve k›zar›kl›¤a ait veriler asemptomatik
olgular da dikkate al›narak topland›. Fizik muayenede
ekstremitelerde çevre fark›, ödem ve k›zar›kl›k d›fl›nda
Homans testine (aya¤›n dorsifleksiyonu ile a¤r›da art›fl)
de bak›ld›. Tedaviye yan›t› araflt›rmak amac›yla hastan›n
yat›fl gününden taburcu gününe kadar günlük olarak
ölçülüp kay›t alt›na al›nan ekstremiteler aras› uyluk ve
bald›r çevre farklar› incelendi. Ölçümler patellan›n 15
cm alt›ndan ve 20 cm üzerinden yap›ld›. DVT amac›yla
medikal veya cerrahi tedavi uygulanan tüm hastalar
klinik durumlar›na göre farkl› zamanlarda ça¤r›larak
kontrolleri yap›lm›flt›r.
Rutin olarak tüm hastalar için yat›r›ld›klar› gün akci¤er
grafisi, elektrokardiyografi, hemogram, biyokimyasal
analiz, tam idrar tetkiki, aktive protrombin zaman›
(aPTT), international normalized ratio (INR)
incelemeleri yap›ld›. Hastalar›m›z›n yat›fl an›nda
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Grafik 1. Olgular›n y›llara göre da¤›l›m›.



%12’sinde subfebril atefl, %23’ünde lökositoz ve
%22’sinde sedimentasyon art›fl› mevcuttu. 
Antitrombin III eksikli¤i, Faktör V Leiden mutasyonu
(aktive protein C direnci), protein-C ve S eksikli¤i ve
plazminojen bozukluklar› gibi genetik parametreleri
gösteren kan testleri hastanemizde çal›fl›lmad›¤›ndan
dolay› bak›lamam›flt›r. Ayr›ca mevcut D-dimer gibi
hematolojik parametrelerin tan›da yard›mc› olmas›na
ra¤men kesin tan› konulmas›nda etkili olmamas›ndan
dolay›, biz anamnez ve fizik muayeneye yard›mc› olarak
kesin tan› yöntemi olarak renkli DUS kulland›k. Çok az
olguda da venografi ve magnetic resonans imaging
(MRI) venografi yap›ld›. Yat›fl›n ilk gününde yap›lan
DUS incelemesi 7–10. günlerde tekrarlanarak tedaviye
yan›t takip edildi. Tan› amaçl› testler hastanemiz
radyoloji klini¤inde deneyimli radyologlar taraf›ndan
yap›ld› ve yorumland›. 
Hastalar›m›za antikoagülan tedavi amac›yla standart
heparin (SH), düflük molekül a¤›rl›kl› heparin (DMAH)
ve oral antikoagülan ajan olarak warfarin sodium
kullan›ld›. Hasta gruplar›m›za doppler USG ile derin ven
trombozu tan›s› konmufl hastalar dahil edilirken, son 14
gün içinde gastrointestinal sistem kanamas› geçirenler,
son 3 gün içerisinde anestezi gerektiren cerrahi
müdahale geçirenler, son 10 gün içinde serebrovaskuler
atak geçirenler, trombosit say›s› 100.000’ nin alt›nda
olanlar dahil edilmemifltir. Yat›fl süresince olgular›n
249’u (% 49.3) DMAH, 256’s› da (% 50.7) SH ile
tedavi edildi. SH (Liquemine®-Roche) tedavisine 5.000
IU intravenöz (IV) bolus ile baflland› ve aral›kl› IV
uygulama (6x5.000 IU veya 8x5.000 IU olarak
30.000–40.000 IU/gün) veya sürekli IV infüzyon
(1000–1500 IU/saat) fleklinde tedaviye devam edildi.
P›ht›laflma zaman› (PT)’na göre gerekli görülen olgulara
2500 IU ek doz yap›ld› (PT normal de¤erin 2–2.5 kat›
olacak flekilde). DMAH tedavisi için enoksaparin
(Clexane®-Aventis Pharma), 4 mg/kg günde iki defa
veya 1.5 mg/kg günde bir defa subkutan (SC)
enjeksiyon yoluyla uyguland›. DMAH alan hastalarda
laboratuar monitörizasyonu yap›lmad›. Olgular›m›zda
ilk y›llarda heparin (SH ve DMAH) tedavisine en az 7
gün devam edilmifl ve tedavinin 5. gününde oral
antikoagülan ajan olan warfarin sodium (Coumadin®-
Eczac›bafl›) tedaviye eklenmifltir. Ancak yaklafl›k son 3-
4 y›ldan beri bu uygulama terk edilerek heparin tedavisi

ile birlikte oral antikoagulan tedavi ayn› ayna bafllanarak
tedaviye devam edilmifltir. Heparin, warfarin sodium
tedavisi bafllang›c›ndan itibaren 5 gün ve INR’nin 2.0
düzeyinde olmas›na kadar geçecek olan yaklafl›k 2 gün
süre ile kullan›ld›. Olgular›n semptom ve klinik
bulgular›nda belirgin düzelme sa¤land›ktan sonra, idame
tedavi gayesiyle 464’ü (%91.9) ayarlanm›fl dozda (INR
2–3 seviyelerinde) warfarin sodium ile taburcu edildi.
‹dame tedaviye en az 3 ay süreyle devam önerilmifl,
ancak rekurrent DVT yada persistan ve irreversible risk
faktörlerinin varl›¤›nda (trombofilik durum gibi) 6 ay
veya ömür boyu antikoagulasyona devam önerilerek
hastalar taburcu edilmifltir. Son y›llarda, tedavi ve
profilakside DMAH’ ler daha fazla kullan›lm›flt›r
(Grafik 2). Aral›kl› poliklinik kontrolleri ile de INR
seviyeleri terapötik s›n›rlar içinde tutulmufltur. Warfarin
sodium tedavisinin sak›ncal› görüldü¤ü olgularda
DMAH ile idame tedavi uygulanm›flt›r. 

Akut yayg›n ileofemoral venöz trombozu klini¤i ile
baflvuran, doppler USG ile tan›s› desteklenen,
fibrinolitik tedaviye kondrendike (aktif kanama, son 2
ay içinde serebrovasküler kaza, intrakranial patoloji)
olmayan ve semptomlar›n›n bafllang›c› 7 günü
geçmeyen (ortalama 3.1±0.8) 21 (%4.2) olguda
trombolitik tedavi uygulanm›flt›r. Daha önce
bahsedildi¤i gibi heparin almas› için çal›flma d›fl›
b›rak›lan hastalar d›fl›nda; gebeler, kontrolsüz
hipertansiyonu olanlar, hepatik veya renal biopsi
uygulananlar, yafl› 70'in üzerinde olan olgular, son 6 ay
içinde trombolitik tedavi alanlar ve streptokok
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Grafik 2. Heparin kullan›m›n›n y›llara göre da¤›l›m›. 
(kesik çizgi; DMAH: Düflük Molekül A¤›rl›kl› Heparin,
devaml› çizgi; SH: Standart Heparin)



enfeksiyonu geçirmifl olanlar çal›flmada yer almam›flt›r.
Laboratuvar testlerine göre; derin anemisi,
trombositopenisi, hepatik disfonksiyonu, üremi ve
koagülasyon bozuklu¤u olan olgular da çal›flma d›fl›
b›rak›lm›flt›r. Tedavide 15 hastaya rekombinant doku
plazminojen aktivatörü (rt-PA), 5 hastaya ise
streptokinaz ve 1 hastaya da ürokinaz uyguland›.
Streptokinaz (Kabikinase®-Pharmacia) 30 dakikada
250.000 IU IV bolus dozu ile baflland› ve saatte 100.000
IU dozunda IV infüzyonla 3 gün sistemik olarak devam
edildi. Ürokinaz (Urokinase®-Koçsel), 100.000 IU IV
bolusu takiben 100.000 IU/saat dozunda devam edilerek
toplam 1.000.000 IU’ ye tamamland›. Lokorejyonel lizis
yöntemi ile rt-PA (Actilyse®-Boehringer Ingelheim)
uyguland›. Bu amaçla ayak s›rt› veya medial malleol
önünden safen vene branül yerlefltirildi. Bald›r ve uylu¤a
tedavi süresince bas›nçlar› s›ras›yla 40 ve 80 mmHg
olacak flekilde iki adet bas›nç manflonu ba¤land› ve rt-
PA 2 gün boyunca günlük 20 mg dozunda, 8 saatlik
infüzyonlarla tatbik edildi. Gerek görülen olgularda doz
40 mg’ a ç›k›larak 2 gün daha rt-PA uygulamas› yap›ld›.
Trombolitik tedavi süresince 1000–1500 IU/saat
dozunda, PT normal de¤erin 2–2.5 kat› olacak flekilde
düzenlenerek heparin infüzyonuna en az 10 gün, oral
antikoagulan tedaviye ise 3–6 ay süre ile devam edildi.  
DVT klini¤inin ortaya ç›k›fl›n›n ilk günlerinde hastaneye
baflvuran yayg›n iliofemoral ven trombozlu, phlegmasia
cerulea dolens tablosu olan ve yo¤un antikoagulasyon
veya trombolitik tedaviye kondrendike olan 4 olguya
valsalva manevras› ile femoral venden 4F ve 5F fogarty
embolektomi kateterleri ile venöz trombektomi
uyguland›. 
Tekrarlayan multiple PE hikayesi olan, uygun
antikoagulasyona ra¤men ilerleyici tromboembolizmi
devam eden, vena kava inferior ve/veya iliofemoral ven
trombozu sebat eden 12 olguya (%2.4) hemodinami
laboratuar›nda deneyimli kardiyologlar taraf›ndan skopi
eflli¤inde,  juguler ven yoluyla inferiyor vena kava’ya
kal›c› filtre (Titanium- Greenfield filtreler) yerlefltirildi. 
DVT’ nin erken ve geç dönem komplikasyonlar›ndan
PE, phlegmasia cerulea dolens, nüks ve
postromboflebitik sendromlu (iliofemoral tromboziste
en s›k gözlenen ve ödem, pigmentasyon, kafl›nt›, ciltte
trofik de¤ifliklikler ve venöz ülserlerin geliflti¤i tablo)
olgular ile ilgili veriler topland›. PE’ de tan› anamnez,

klinik bulgular, elektrokardiyografi, ekokardiyografi,
akci¤er ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, spiral
computed tomography (CT) anjio ve pulmoner
anjiografi ile konuldu. Pulmoner emboli tespit edilen 6
hastaya mediyan sternotomi ile ekstrakorporeal dolafl›m
alt›nda acil flartlarda pulmoner embolektomi uyguland›. 
Hospitalize edilen veya hospitalizasyon sonras›
antikoagulanla taburcu edilen, ayr›ca filtre veya cerrahi
müdahale uygulanan tüm hastalara sürekli kullan›lmak
üzere kompresyon çoraplar› (diz alt› 30 mm Hg bas›nç
olacak flekilde) önerilerek taburcu edimifllerdir.

‹statistiksel Analiz
Veriler ve istatistiksel analizler için "SPSS 10.0 for
Windows" program› kullan›ld›. Venöz tromboz
tedavisinde SH ile DMAH’in etkinliklerinin
karfl›laflt›r›lmas›nda "Fisher’s Exact Test", "Independent
Samples Test" ve "Pearson Chi-Square Test" kullan›ld›.
‹statistiksel olarak p de¤eri 0.05 alt›ndaki de¤erler
anlaml› olarak kabul edildi.

BULGULAR

Risk Faktörleri
DVT’ de teflhis, tedavi ve profilaksi üzerine klinik
deneyimlerimizi aktarmak üzere ele ald›¤›m›z bu
çal›flmada öncelikle venöz tromboz oluflumunda bilinen
risk faktörleri olan operasyon, immobilizasyon,
kardiyorespiratuar hastal›k (konjestif kalp yetmezli¤i,
kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› gibi), travma, varis,
malignite, gebelik, oral kontraseptif kullan›m› d›fl›nda,
efor trombozu ve vaskülite ait veriler belirlendi. 146
olguda (% 28.9) belirli bir risk faktörü tespit edilemedi.
Hastanemizde protein-C, protein-S ve antitrombin-III
düzeylerine bak›lamamas› nedeniyle risk faktörü tespit
edilemeyen bu 146 olguda muhtemel risk faktörü olarak
kal›t›msal etiyoloji olabilece¤i düflünüldü. Bu 146
olgunun 61’i kad›n (% 41.8), 79’u da 40 yafl üzerinde
(% 54.1) idi. Cerrahi müdahale, en s›k gözlenen (%
12.5) risk faktörü olarak dikkati çekmekteydi. Cerrahi
ifllem sonras› ortaya ç›kan 63 DVT olgusunun % 51’i
ortopedik (ço¤unlu¤u kalça ve diz protezi sonras›), %
27’si jinekolojik ve % 19’u genel cerrahi müdahaleleri
sonras› geliflmiflti. Cinsiyete göre risk faktörlerinin
da¤›l›m› Tablo 1’de görülmektedir.
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Semptom ve lokalizasyon
Semptomatik olan 483 olgu (% 95.6) a¤r›, flifllik ve
k›zar›kl›k flikayetlerinden en az birine sahipti. A¤r› 447
(% 88.5), k›zar›kl›k ise 94 (18.6) olguda flikayet olarak
dile getirildi. Olgular›n 22’si (% 4.4) asemptomatikti.
Homans testi hastalar›n % 57.3’ ünde (n=289) mevcuttu.
Lokalizasyon, en s›k olarak 291 olgu (% 57.6) ile sol alt
ekstremitede gözlendi (Tablo 2). Üst ekstremite
lokalizasyonu 9 (% 1.8) olguda mevcuttu (Resim 1).
Bunlardan 5’i (% 1) eforla iliflkili trombozdu (paget-
schroetter sendromu). 

Tablo 2. Olgular›m›zda DVT Lokalizasyonu.

Lokalizasyon Say› %
Sa¤ üst ekstremite 4 0,8
Sa¤ alt ekstremite 175 34,7
Sol üst ekstremite 5 1,0
Sol alt ekstremite 291 57,6
Bilateral alt ekstremite 30 5,9
Toplam 505 100

Tan›
Sadece yüksek riskli olgularda tan›ya yard›mc› olabilen
kan testi olan D-dimer (D-dimer de¤erinin > 500 ng/dl
olmas›) kesin tan› konulmada yard›mc› olmad›¤›ndan ve
çal›fl›lma aflamas› zaman ald›¤›ndan dolay› hastalar›m›za
bak›lmad›. Olgular›n tümünde DVT tan›s› renkli DUS

ile konuldu. Venografi 10 olguda (% 2), MRI venografi
(Resim 2) de 7 olguda (% 1.4) yap›ld›. DVT flüphesi ile
yat›r›lan 36 olguya DUS yap›ld›ktan sonra venöz
tromboz tan›s›ndan uzaklafl›ld›. Bu olgular›n 6’s› (%

Turkish J Vasc Surg
2006; 15 (3): 1-13

Dr. Bilgehan Erkut ve Arkadafllar› 

5

Tablo 1. Risk Faktörleri.
Erkek Kad›n

Risk Faktörleri n % n % Toplam %
Operasyon 42 66,7 21 33,3 63 12,5
‹mmobilizasyon 24 42,1 33 57,9 57 11,3
Kardiyorespiratuar Hastal›k 39 68,4 18 31,6 57 11,3
Direkt travma 30 75,0 10 25,0 40 7,9
Postpartum dönem - - 37 100 37 7,3
Varis 18 54,5 15 45,5 33 6,5
Malignite 14 70,0 6 30,0 20 4,0
Gebelik - - 20 100 20 4,0
Oral kontraseptif kullan›m› - - 17 100 17 3,4
Vaskülit 10 100 - - 10 2,0
Afl›r› Efor (Paget) 3 60,0 2 40,0 5 1,0
Belirlenemeyen 85 58,2 61 41,8 146 28,9
Toplam 265 52,5 240 47,5 505 100

Resim 1.  Sa¤ üst ekstremite lokalizasyonlu bir DVT
olgumuz.



16.7) Baker kisti, 5’i (% 13.9) lenfödem, 9’u (% 25.0)
selülit-yüzeyel tromboflebit,  4’ü (% 11.1) konjestif kalp
yetmezli¤i, 5’i (% 13.9) hematom ve 7’si (%19.4) venöz
reflü idi. 

Takip ve komplikasyonlar
Bafllang›ç tedavisinin 10. gününde tekrarlanan renkli
DUS incelemesinde olgular›n 184’ünde (% 36.5) k›smi
rekanalizasyon ile birlikte ak›m›n baflland›¤› gözlendi,
162’sinde (% 32.2) ak›m paterni gösteren venöz ak›m
vard›, ancak k›smi obstrüksiyon devam etmekteydi.
Olgular›n 7’sinde (% 1.3) tam rekanalizasyon ile birlikte
normal venöz ak›m sa¤lan›rken, 152’sinde (% 30) renkli
DUS görüntüsünde belirgin bir de¤ifliklik yoktu. Bu 10
günlük heparin ve oral antikoagulan tedavi sonucunda 7
tam rekanalizasyon saptanan olgulardan 4 (% 57) tanesi
DMAH, 3 (% 43) tanesi ise SH almaktayd› (p=0.288).
K›smi rekanalizasyon gösterenlerin % 59’u ve ak›m
paterni gösteren venöz ak›m olan hastalar›n da % 55’i
DMAH almaktayd›lar. Hastanede yat›fl süresince SH

alan 6 hastada ve DMAH alan 4 hastada rekurrens venöz
tromboz geliflti (p=0.363). SH alan 2 hastada tekrarlayan
pulmoner emboliler, 1 hastada da masif pulmoner
emboli geliflti. SH alan 3 ve DMAH alan 1 hasta
pulmoner emboli nedeniyle kaybedildi (p=0.112).
Hastalar›m›z›n hospitalize edilmelerinden itibaren
uygulanan heparin tedavilerine göre hastanede yat›fl
süresince ortaya ç›kan komplikasyon ve klinik durumlar
Tablo 3’te gösterilmifltir. Hastalar hastaneden taburcu
olduktan sonra ayl›k intervaller ile kontrole ça¤r›ld›lar.
K›smi rekanalizasyon, k›smi obstrüksiyon ve tam
rekanalizasyon gösteren hastalarda bacakta ödem-çap
fark›, a¤r›, ve k›zar›kl›k yönünden hastalar takip alt›na
al›nd›lar. Kontrol s›ras›nda gerekli görülürse veya en az 3
ayl›k periyodlarla doppler USG ile venöz trombozdaki
geliflim süreci takip edildi. Takip ve kontrollerine sad›k
kalarak zaman›nda baflvuran hastalar aras›nda 6 ay–1
y›ll›k periyod sonunda k›smi rekanalize hastalar›n say›s›
106’ya inerken, tam rekanalize hasta say›s› 196’ya
yükselmiflti. 64 hastada ise venöz ak›m paterni mevcuttu,
ancak k›smi obstrüksiyon devam ediyordu.
Rekanalizasyon gösteren hastalar›n ço¤u son y›llarda
uygulamakta oldu¤umuz heparin ile oral antikoagulan›
beraber bafllanan hastalard›. Ayr›ca bu hastalarda oral
antikoagulan etkinli¤ini gösteren INR de¤erinin daha
yüksek oldu¤u belirlendi. DUS’ta ilk 10 günde de¤ifliklik
görülmeyen hastalar›n 72’ sinde ise k›smi rekanalizasyon
bafllad›¤› belirlendi. SH ile yap›lan inisiyal tedavide 4
olguda (% 1.6) majör kanama (hematom, hematemez,
hematüri), 5 olguda (% 2.0) da minör kanama (epistaksis,
ciltte ekimoz, hematüri) gözlendi. DMAH ile tedavide ise
3 (% 1.2) minör kanama bulgusu tespit edildi. Ancak
aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k tespit
edilemedi (p=0.491). Bafllang›ç tedavisi DMAH ile
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Resim 2.  Sa¤ üst ekstremite lokalizasyonlu bir DVT
olgumuz.

Tablo 3. Hastalar›m›z›n hospitalize edilmelerinden itibaren uygulanan heparin tedavilerine göre hastanede yat›fl
süresince ortaya ç›kan komplikasyon ve klinik durumlar.
*p>0.05; istatistiksel olarak anlams›z (DMAH: Düflük molekül a¤›rl›kl› heparinler, SH: Standart heparin).

DMAH SH P de¤eri*
Tam rekanalizasyon 4 3 0.288
Rekurrens tromboz 4 6 0.363
Kanama 3 9 0.491
Tekrarlayan pulmoner emboli 2 4 0.254
Masif pulmoner emboli 1 1 0.133
Hastane mortalitesi 1 3 0.112



yap›lan hastalarda ortalama yat›fl süresi 9.15 ± 4.27
gündü. SH ile tedavi olanlarda 10.54 ± 5.21 gün olarak
hesapland›. Yat›fl süreleri aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› bir fark tespit edilmedi (p=0.321). Ancak son
y›llarda DMAH verdi¤imiz hastalar ço¤unlukla
hospitalize edilmeden ayaktan takip edildikleri için
DMAH grubunda yat›fl oranlar› giderek azalmaktad›r. 
Trombolitik tedavi alan 21 olgunun 17’sinde (% 81)
klinik ve renkli doppler görüntüleme bulgular›na göre
baflar› sa¤land›. Baflar› sa¤lanamayan olgular geç
uygulama yap›lan hastalard›. Trombolitik tedavi alan
hastalar ilk aylar 15 günde 1, daha sonra ise ayl›k
kontrollere ça¤r›ld›lar. Bu hastalarda fizik muayene,
DUS ile radyolojik takip yan›nda, nüks ve pulmoner
emboli yönünden tetkik edildiler. Bu hastalardan takip
edilebilenlerde ilk 6 ayl›k periyodta 12 olguda k›smi
rekanalizasyon saptand›. 1 y›ll›k takibe gelen hastalarda
ise 6 tanesinde derin venöz yetmezlik, 2 tanesinde ise
tam rekanalizasyon belirlendi.  Fibrinolitik tedavi alan
hastalar›n 4’ünde lokal kanama bulgular› gözlendi.
Kanama taze donmufl plazma ile kontrol alt›na al›nd›.
Trombolitik tedaviye ra¤men klinik iyileflme
gözlenmeyen genç ve masif iliofemoral ven trombozlu 3
ve heparin tedavisine yan›t vermeyen ve trombolitik
tedaviye kondrendike olan yafll› 1 olgu olmak üzere
toplam 4 olguya tedavileri s›ras›nda 3-10. günlerde
venöz trombektomi yap›ld›. Trombektomi 3 olguda
baflar›l› olurken, onuncu günde trombektomi denenen
yafll› olguda ise trombüs organize olmufl ve etrafa
yap›fl›k oldu¤u için baflar› sa¤lanamad›. Trombektomisi
baflar›l› olan ve oral antikoagulan alan hastalar›n
takiplerinde nüks veya pulmoner emboli gibi
komplikasyon gözlenmedi.  
Yeterli antikoagülan tedaviye ra¤men, birden fazla
geçirilmifl PE hikayesi olan ve vena kava inferior ve/veya
iliofemoral ven trombozu sebat eden 12 olguya (% 2.4)
skopi alt›nda vena kava inferior filtresi kondu. Hastalar
önceleri 15 gün, daha sonra ise ayl›k takip alt›na
al›nd›lar. Anamnez ve fizik muayeneye ek olarak DUS
ile derin venlerdeki trombüslerin durumuna bak›ld›.
Takip s›ras›nda hastalar›n 6’s›nde rekanalizasyon
belirlenemedi, 6 hastada ise k›smi rekanalizasyon
sa¤lanmas›na ra¤men antikoagulasyona 1 y›l sonunda da
devam edilmesine karar verildi. Bu olgular›n yaklafl›k 6
ay-1y›ll›k takiplerinde PE’ ye rastlan›lmad›. 

Taburcu sonras› ve yat›r›lmadan takip edilen hastalarda
izlem s›ras›nda phlegmasia cerulea dolens tablosu ile
baflvuran 15 (% 3.0)  olgunun 2’si DMAH, 13’ü SH ile
tedavi alt›na al›nd›. Heparin ile tedavide düzelme
sa¤lanamayan bu olgular›n 12’sine erken dönemde
trombolitik tedavi uyguland›. Çeflitli sürelerde idame
warfarin sodium tedavisi alt›nda iken 41 olgu (% 8.1)
nüks DVT, 29 olgu da (% 5.7) postflebitik sendrom
semptom ve bulgular›yla tekrar yat›r›ld›. Nüks DVT
olgular›n›n 21’inde inisiyal tedavide DMAH, 20’sinde
de SH kullan›lm›flt›. Kullan›lan heparin flekline göre
nüks DVT geliflmesi yönüyle SH ile DMAH aras›nda
anlaml› fark bulunamad› (p=0.463). Postflebitik
sendrom nedeniyle yat›r›lan 29 olgunun 12’sinde ilk
inisiyal tedavide DMAH, 17’sinde de SH kullan›lm›flt›.
Postflebitik sendrom geliflmesi yönüyle de fark anlaml›
de¤ildi (p=0.246). 
Pulmoner emboli 28 (% 5.6) olguda gözlendi (Resim 3).
Bu olgular›n 12’si DMAH, 16’s› da SH ile tedavi
görmekteydi (p=0.654). Masif PE geliflen 3 olgu
DMAH, 5 olgu da SH tedavisi al›yordu. Pulmoner
emboli geliflmesi yönüyle iki grup aras›nda anlaml› fark
tespit edilmedi (p=0.733). Pulmoner anjiografi 10 (%
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Resim 3. CT anjiografide sa¤ pulmoner arterde trombüs

görünümü. 



2.0) olguya yap›ld›. Bu olgulardan 8’inde masif PE
tespit edildi. Masif PE olgular›n›n 2’si kardiak
kateterizasyon esnas›nda kaybedildi, 6’s›na (2’si
trombolitik tedavi sonras›) acil flartlarda pulmoner
embolektomi uyguland›. Opere edilen olgular›n 3’ü
postoperatuar erken dönemde kardiyopulmoner
yetmezli¤e ba¤l› olarak yaflam›n› yitirken, 3 olgu ise flifa
ile taburcu edildi. Kompresyon çorab› ve oral
antikoagulan ile taburcu edilen bu hastalarda 3-6 ayl›k
periyod sonunda PE’ ye ait bulgulara rastlan›lmad›.
Kontrol DUS’ta subakut-kronik dönemde trombüs
gözlenen 162 (% 32.1) olguya aral›kl› pnömotik
kompresyon, on gün boyunca günde iki kez uyguland›.
Olgular›n tümü numaral› kompresyon çorab› (diz alt›
bas›nc›  ortalama 30 mm Hg) ile taburcu edildi.

TARTIfiMA
DVT, günümüzde gerek t›bbi gerekse cerrahi tedavi
imkânlar›n›n geliflmifl olmas›na ra¤men pulmoner
emboli, venöz gangren ve kronik venöz yetmezli¤e yol
açmas›yla ciddi bir sorun oluflturmaya devam etmektedir.
Baflka bir ifade ile DVT, yaln›zca kendi morbiditesi ile
de¤il, ayn› zamanda yol açt›¤› komplikasyonlar› ve yine
tedavisinin getirebilece¤i komplikasyonlar ile de
morbidite ve mortalitesi artabilen önemli bir hastal›k
grubudur(3). DVT tamamen asemptomatik veya sessiz
bulgulardan, hayat› tehdit eden pulmoner emboliye kadar
çok genifl bir aral›kta karfl›m›za ç›kar. Klinik olarak
sessiz DVT’ nin hangi oranda tan›nabildi¤i belirsizdir(4).
Asemptomatik olgular›n bulunmas› nedeniyle hastal›¤›n
gerçek insidans› tam olarak bilinmemektedir. Klinik
olarak belirti ve bulgu verenlerin bir k›sm›na tan›
konulamamaktad›r(5). Epidemiyolojik çal›flmalarda ise
ileri tan› yöntemlerini kullanmak zor olmaktad›r. 
Avrupa ve Amerika Birleflik Devletlerinde her 1000
yatan hastadan 1’ini etkileyen bir hastal›kt›r. Yap›lan bir
çal›flmada, hastanede yatan hastalarda DVT prevalans›
% 1.0, otopsilerde ise % 14.6 olarak bulunmufltur.
Yaflam›n erken dönemlerinde bu oran 1/100.000 iken
ileri yafllarda 1/100 s›kl›¤›na ulaflmaktad›r(2,6).
Çal›flmam›zda olgular›m›z›n ortalama yafllar› 46±17
olup, % 60 olgu 40 yafl ve üzerinde tespit edilmesi, ileri
yafl›n DVT için bir risk faktörü oldu¤u kanaati bizce de
kabul gören bir yaklafl›m haline getirmektedir. 
Venöz tromboz geliflmesi için Virchow taraf›ndan ileri

sürülen hiperkoagülabilite, venöz staz ve damar
intimas›nda hasar triad› günümüzde geçerlili¤ini
sürdürmektedir. Gerekli olan, zemindeki bu üç faktörü
ve bu faktörleri ortaya ç›karan provokatörleri bilip
tromboz olay›n› tan›makt›r. Sistemik p›ht›laflmaya afl›r›
e¤ilim kal›tsal veya kazan›lm›fl olabilir. Genelde bu
trombofilik durumlar ikinci bir risk faktörü veya zemin
haz›rlayan bir durum olmad›kça tek bafllar›na bir klinik
trombotik olaya yol açmazlar. Faktör V Leiden
mutasyonu (aktive protein C direnci), dolafl›mdaki
antikoagülanlar›n eksiklikleri (protein C, protein S,
Antitrombin-III), protrombin gen mutasyonu, fibrin
y›k›m›nda anomaliler, lupusla iliflkili antikoagülanlar›n
varl›¤›, artm›fl prokoagülan aktivite durumlar› (malign
hastal›klarda ve a¤›r yayg›n travma hallerinde oldu¤u
gibi) trombofilik durumlard›r(6–8). Trombofili genç
hastalarda özellikle 40 yafl alt›nda veya tekrarlayan
DVT’lerde, aile öyküsü olanlarda, risk faktörü
saptanamayanlarda, birden fazla düflük ve/veya ölü
do¤um yapanlarda, beklenmeyen alanlarda tromboz
geliflenlerde araflt›r›lmal›d›r(9). DVT etyolojisine yönelik
bu retrospektif incelemede 146 olgumuzda belirli bir
risk faktörünü tespit edemedik. Hastanemizde
trombofilik durumlar›n tespiti için antitrombin III
eksikli¤i, Faktör V Leiden mutasyonu (aktive protein C
direnci), protein-C ve S eksikli¤i ve plazminojen
bozukluklar› gibi genetik parametreler hastanemizde
çal›fl›lmad›¤›ndan dolay› risk faktörü tespit edilemeyen
bu 146 olguda muhtemel risk faktörü olarak kal›t›msal
etiyoloji düflünülmüfltür. 
Cerrahi müdahale DVT için en önemli edinsel risk
faktörüdür. Cerrahideki trombojenik faktörler;
immobilizasyona ba¤l› venöz staz oluflmas›, anestezik
ajanlar›n etkisi, doku travmas› ve endotel hasar› sonucu
sal›nan doku faktörlerinin p›ht›laflmaya e¤ilimi
art›rmas›d›r(10). DVT geliflme riski olan cerrahi hastalar
ise üç gruba ayr›l›r: (1) Düflük riskli hastalar; 40 yafl›n
alt›nda ve sistemik hastal›¤› bulunmayan olgulard›r.
Cerrahi 60 dakikadan daha az süre ve komplikasyonsuz
sonlanm›flt›r. DVT geliflme riski %2’den az ve
proksimal ilerleme olas›l›¤› %1’den azd›r(2). (2) Orta
derece riskli hastalar; 40 yafl›n üzerinde genel anestezi
alt›nda 60 dakikadan uzun süren ifllem gören olgulard›r.
Bunlar ayr›ca kanser, fliflmanl›k, genifllemifl venler, yatak
istirahati veya kalp yetmezli¤i gibi bir tak›m risk
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faktörlerini de tafl›rlar. E¤er profilaksi verilmemiflse bu
olgularda DVT geliflme riski %10–40 ve proksimal
yay›l›m %2–8 aras›ndad›r. Ölümcül pulmoner emboli
riski %1’dir(3). (3) Yüksek riskli olgular; DVT ve
pulmoner emboli hikâyesine sahip olanlard›r. Bunlar
baz› büyük patolojiler ve baz› ortopedik endikasyonlar
nedeni ile kar›n veya pelvis giriflimine maruz
kalanlard›r. Profilaksisiz bacak DVT geliflim riski
%40–80 aras›ndad›r. Proksimal yay›l›m %10–20
aras›nda olup pulmoner emboli riski %5’e kadar
ulaflabilir(11). K›l›ç ve ark. 50 DVT olgusuna yönelik
çal›flmas›nda risk faktörü olarak "postoperatuar dönem"i
s›kl›k aç›s›ndan ikinci s›rada göstermifltir(12). Demir ve
ark. 104 olguyu kapsayan retrospektif çal›flmalar›nda
DVT’ de muhtemel etyolojiden sorumlu olarak en fazla
tespit ettikleri risk faktörünü "postop immobilizasyon"
diye bildirmifltir(13). Bizim hastalar›m›z içinde de cerrahi
ifllem, etiyoloji belirlenemeyen hastalar d›fl›nda en s›k
karfl›lafl›lan etiyolojik risk faktörü olarak tespit edilmifltir
(%12.5). Bu hastalar ço¤unlukla orta derecede riskli
hasta grubundayd›lar ve ço¤unlukla ortopedik cerrahi
giriflim (özellikle pelvik, uyluk ve diz eklemine yönelik
uygulamalar) sonras› ortaya ç›km›fllard›r.
Hospitalizasyon sonras› pulmoner emboli geliflen 3
hastam›z cerrahi ifllem sonras› DVT geliflen hastalard›.
Östrojen içeren oral kontraseptifler (OKS) ve gebelik
(faktör V, VIII, XII düzeylerini art›rarak, antitrombin III
düzeyini azaltarak) venöz tromboza zemin
olufltururlar(14). OKS kullan›m› venöz tromboz riskini
yaklafl›k 3–7 kat art›rmaktad›r(10). Kad›n cinsiyet
aç›s›ndan risk faktörü yönüyle çal›flmam›z›
de¤erlendirdi¤imizde kad›n hasta say›m›z erkek
hastalardan daha az olmas›na ra¤men, kad›n hasta
grubunda DVT’ lerin % 75’inin 40 yafl›n alt›nda oldu¤u
belirlendi. Bu da postpartum dönem, gebelik ve OKS
kullan›m› gibi hormonal faktörlerin olgular›m›zda önde
gelen sorumlu etkenler oldu¤unu göstermektedir.
DVT s›kl›kla bald›r veninde (posterior tibial vende),
popliteal vende ve uyluktaki ana femoral vende oluflur.
Bald›r veni DVT’ nin en s›k görüldü¤ü yerken ancak
%15–20 olguda proksimal yay›l›m görülür(6,15,16). Sol alt
ekstremite sa¤dan daha s›k hastal›¤a yakalan›r(4,17). Demir
ve ark. takip ettikleri olgularda sol alt ekstremiteyi
DVT’ nin en s›k yerleflim yeri olarak (% 59.6) tespit
edilmifltir(13). DVT’ nin üst ekstremite yerlefliminde

santral venöz kateter, malignite, hiperkoagülabilite
durumlar›, radyasyon, torasik ç›k›fl sendromu,
intravenöz ilaç al›flkanl›¤› ve periferik venöz yol bafll›ca
risk faktörleridir(18). Primer subklaviyan ven
trombozunda ekstremite istirahati ve elevasyonu,
antikoagülan tedavi, fibrinolitik tedavi, trombektomi ve
eksternal dekompresyon gibi tedavi seçenekleri
uygulanmaktad›r. Fibrinolitik tedavi ve d›fltan venöz
bas› yapan oluflumlara yönelik cerrahi tedavi, etkili
tedavi yöntemleridir(19-21). Sekonder subklavian ven
trombozlar›nda santral venöz kateterler en fazla sorumlu
tutulan etkendir. Kateterin ç›kar›lmas› ve beraberinde
antikoagülan tedavi uygun bir tedavi seçene¤idir(22).
Çal›flmam›zda da literatür çal›flmalar›n› destekler
nitelikte olarak, sol alt ekstremite lokalizasyonu 291
olgu (% 57.6) ile ilk s›rada yer almaktad›r (Tablo 2). Üst
ekstremite yerleflimli 9 (% 1.8) olgunun 5’i (% 1) efor
trombozuydu. Di¤er 4 olgunun 2’sinde santral venöz
kateter, 1’inde konjestif kalp yetmezli¤i, 1’inde de direkt
travma etyolojik faktör olarak belirlendi. 
DVT, tan›s› güç olan hastal›klardan birisidir. Hikaye ve
fizik muayenenin % 50 oran›nda pozitif yanl›fl veya
pozitif do¤ru sonuç verdi¤i saptanm›flt›r(11,23,24). Kurto¤lu,
makalesinde "E¤er bir ekstremite k›sa bir sürede fliflmifl
ve a¤r› bafllam›flsa, bu büyük olas›l›kla DVT’dir", E¤er
yan a¤r›s› ve hemoptizi olmuflsa, PE ile birliktedir"
der(25). Baflka bir makalesinde de DVT’ de tan›n›n klinik
flüphe ile bafllad›¤›n› ve yard›mc› muayene
yöntemlerinden istifade etmeden bile, % 90 oran›nda
do¤ru tan› konulabildi¤ini ifade etmektedir(25,26). Tan›n›n
do¤rulanmas›nda genel olarak hematolojik testlere gerek
duyulmamas›na ra¤men fibrin y›k›m ürünü olan ve
proksimal ven trombozlar›nda %93’e varan duyarl›l›¤›
bulunan fakat özgüllü¤ü düflük olan D-dimer testi,
ELISA yöntemiyle bak›ld›¤›ndan ve zaman gerektiren
bir test oldu¤undan dolay› hastalar›m›za bak›lmam›flt›r.
Çal›flmam›zda esas tan› koydurucu metod olarak DUS
ön plana ç›km›flt›r. DUS, DVT’ nin varl›¤›n›n veya
yoklu¤unun ve tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde
temel inceleme yöntemi olmufltur. DUS’ta kollaps
oluflmamas› veya damar içi ekolar›n gösterilmesi DVT’
nin bulgular›ndand›r. Genellikle proksimal DVT için
%89–98 duyarl›l›¤› vard›r. Kontrast venografi bütün
non-invaziv tekniklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda alt›n
standartt›r. Çal›flmam›zda, anamnez ve fizik muayene
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bulgular›na dayanarak DVT tan›s› koydu¤umuz
olgular›n tümünde tan› DUS ile desteklendi. Anamnez
ve fizik muayenenin Kurto¤lu’nun düflüncesi
paralelli¤inde, tan› koymada yüksek de¤eri oldu¤unu
düflünmemize ra¤men, non-invaziv ve eskiye göre
güvenilirli¤i artm›fl olan DUS’ unda ilk planda tercih
edilmesi gerekti¤ini söyleyebiliriz. 
DVT ile benzer semptom ve bulgulara sahip pek çok
hastal›k bulunur. Özellikle bald›r venlerindeki
trombozlarda ay›r›c› tan› önem arzeder. Hoflgör ve Sar›,
rüptüre Baker kistinin DVT semptomlar›n› taklit etti¤ini
bildirmifllerdir(27). Langsfeld ve ark. DVT ön tan›s› ile
izlem alt›na ald›klar› olgular›n % 3.1’inde venöz DUS
ile Baker kisti tespit etmifllerdir(28). Klini¤imizde
1993–2003 y›llar› aras›nda DVT ön tan›s›yla
yat›rd›¤›m›z 36 olguda, DUS ve di¤er tan› yöntemleriyle
yap›lan incelemede DVT ekarte edilmifl ve yüzeyel
tromboflebit, venöz reflü, Baker kisti, lenfödem,
hematom ve konjestif kalp yetmezli¤i tespit edilerek
tedavileri yeniden düzenlenmifltir. 
DVT, tan›s› konduktan sonra do¤al gidifline bak›l›rsa
ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde
morbiditesi son derece yüksek olan postromboflebitik
sendrom gibi komplikasyonlar› nedeni ile hemen tedaviye
bafllan›lmal›d›r(25). Sistemik antikoagülasyon, DVT’ nin
mortalite ve mobiditesini azaltmaktad›r(29). Proksimal
DVT vakalar›nda, postromboflebitik sendrom ve PE riski
daha fazlad›r ve bu risk antikoagülasyonla ilgili risklerden
daha a¤›r basmaktad›r. Bald›r DVT’ sinde ciddi PE
olas›l›¤› nispeten azd›r ve sistemik antikoagülasyon
gereksinimini daha azd›r. ‹zole bald›r DVT’sinin, sistemik
antikoagülasyonlarla m›, yoksa analjezi ve lokal önlemler
yoluyla m› tedavi edilece¤i, günümüzde halen tart›flma
konusudur(15). Kurto¤lu, bald›r venlerinde tespit edilen
semptomatik DVT’lerin antikoagülasyonla tedavi
edilmesi gerekti¤i yönünde görüfl bildirmektedir(25). Hull
ve Lohr, semptomatik bald›r DVT olanlarda, e¤er tedavi
edilmezse trombozun proksimale do¤ru yay›lma riskinin
%20–30 oldu¤unu bildirmifllerdir(30,31). Bizim
çal›flmam›zda vakalar›n ço¤unlu¤unu proksimal DVT
olgular› oluflturmaktayd› (%83.5). Trombolitik tedavi,
trombektomi ve pulmoner embolektomi uygulanan
hastalar›n tümü proksimal DVT olgular›yd›. Nüks geliflen
ve PE nedeniyle kaybedilen hastalarda yine iliak veya
vena kavaya ait tromboza sahip hastalard›. 

Antikoagülan ilaçlar olan SH, DMAH ve warfarin
sodium DVT tedavisinin esas unsurlar›d›r. Heparinin
1940’lardan sonra kullan›ma girmesinden sonra, son 10
y›lda da DMAH’ler daha s›k olarak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. DVT olgular› sürekli IV infüzyon veya SC
enjeksiyon yoluyla verilen heparin ile etkin olarak tedavi
edilebilmektedir(32). DVT inisiyal tedavisinde SH ve
DMAH kullan›m› ile ilgili birçok çal›flma yap›lm›fl ve de
yap›lmaya devam edilmektedir (33–35). Birçok ülkede de
DVT tedavi ve korunmas›nda SH’in yerini DMAH’ler
alm›flt›r. Harenberg ve ark. Proksimal DVT’ nin
bafllang›ç tedavisinde klasik heparinin öncelikle tercih
edilmesi gerekti¤ini vurgulam›fllard›r(36). Buna karfl›l›k
enoksaparin ile yap›lan baflka bir çal›flmada DVT
tedavisinde DMAH’ lar›n günlük laboratuar takibi
gerekmeden güvenle kullan›labilece¤i, kolay
uygulanabilen ve etkili bir yöntem olduklar›
belirtilmifltir(37). Venöz tromboz tan›s› konmufl
hastalarda, tedavinin etkili olmas› ve hastal›¤›n
yinelenmesini önlemek için uzun süreli antikoagülan
kullan›lmal›d›r. Özellikle atipik lokalizasyonlu
trombofilik hastalarda ömür boyu tedavi
düflünülmelidir(25,32). Proksimal DVT tedavisinde DMAH
(tinzaparin sodyum) ile sürekli IV heparinin
karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, DMAH ile tedavi edilen
hastalarda hayatta kalma süresi ve majör kanama
aç›s›ndan SH alanlara göre daha iyi sonuçlar elde
edilmifl ve DMAH’ lerin en az klasik heparinler kadar
etkili ve güvenilir oldu¤u, kullan›m›n›n kolay oldu¤u,
komplike olmayan proksimal DVT’ li hastalar için
ayakta tedavi olana¤› sa¤layaca¤› ifade edilmifltir(38).
Gonzalez-Fajardo ve ark. çal›flmalar›nda warfarin
sodium ile enoksaparini karfl›laflt›rm›fllar ve enoksaparin
alan olgularda semptomatik DVT rekürrens oran› ve
kanama insidans›n› daha düflük saptam›fllard›r(39).
Çal›flmam›zda olgular›m›z›n % 50.7’ si SH, % 49.3’ü de
DMAH ile tedavi edildi ve özellikle son y›llarda olmak
üzere DMAH daha s›k olarak kullan›lm›flt›r.
Çal›flmam›zda DMAH ve SH aras›nda rekurrens
tromboz, kanama, yat›fl süreleri, tekrarlayan ve massif
PE geliflme aç›s›ndan istatistiksel olarak fark tespit
edilememifltir. Son dönemlerde DMAH ile tedavi
edilenler hospitalize edilmeden ayaktan takip
edildiklerinden dolay› yat›fl süreleri DMAH gruplar›nda
belirgin azalma göstermektedir. Bu tespitlerimiz
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do¤rultusunda DMAH’ lerin daha pahal› ilaçlar
olmalar›na ra¤men, t›bbi personele ihtiyaç
göstermemeleri, hastanede yat›fl sürelerini k›saltmalar›,
kullan›m kolayl›¤›n›n bulunmas›, laboratuar takibinin
gerekmemesi, güvenilir ve yeterli etkinli¤e sahip
olmalar› nedeniyle uygun flartlarda tedavi maliyetini
düflürücü etkileri nedeniyle DVT tedavisi ve
proflaksisinde ilk tercih edilmesi gerekti¤i yönündeki
düflünceleri paylaflmaktay›z.
Fibrinolitik tedavi ile özellikle ileofemoral ven
trombozunun h›zl› ve tam temizlenmesi sonucu k›sa ve
uzun dönemde venöz fonksiyonlar›n daha iyi korundu¤u
bildirilmifltir(40). Bu yüzden çal›flmam›zda
kontrendikasyonun olmad›¤›, hasta onay› al›narak ve
fibrinolitik ilac›n temin edilebildi¤i vakalarda fibrinolitik
tedavi uygulamas›n› tercih ettik. Fibrinolitik tedavi
uygulanan 13 hastada VCI veya ileofemoral ven
trombozu, 8 hastada phlegmacia cerulea dolens gibi
ciddi tromboz tablosu mevcut idi. Fibrinolitik uygulanan
21 olgunun 17’sinde (% 81) klinik ve renkli doppler
görüntüleme bulgular›na göre baflar› sa¤lanm›fl, baflar›
sa¤lanamayan olgular ise 5-9. günlerde tedavi
uygulanan hastalard›. Akut derin ven trombozlar›nda
fibrinolitik tedavinin baflar›s›nda süre önem
tafl›maktad›r. Tedavide baflar› 5-7. gün uygulanm›flsa
%60-75 olurken, 7-21. gün içinde bu oran %0-33’e
kadar düflmektedir(41). Takip alt›na al›nan ve kontrole
gelen hastalarda de¤iflik derecelerde subakut-kronik evre
DVT saptanm›flt›. K›smi rekanalizasyondan tam
rekanalizasyona kadar hasta profili de¤iflmekteydi.
Rekanalizasyon gözlenen hastalarda oral
antikoagulasyon dozunun istenen seviyede tutuldu¤u
(INR: 2-3) tespit edilmiflti. Fibrinolitik tedavi s›ras›nda
baflta kanama olmak üzere, hafif atefl, pulmoner emboli-
ödem ve distal emboli gibi komplikasyonlara
rastlanabilir. Boysen ve ark. rt-PA alan 19 hastas›n›n
10’unda (%53) hemorajik komplikasyonlar rapor
etmifllerdir(42). Bizim streptokinaz uygulad›¤›m›z yaln›z 4
hastada lokal kanama görülmüfltür. 
Trombolitik tedaviye ra¤men klinik iyileflme
gözlenmeyen genç ve masif iliofemoral ven trombozlu
ve trombolitik tedavinin kondrendike oldu¤u 4 olguda
venöz trombektomi yap›ld›. Trombektomi 3 olguda
baflar›l› olurken, onuncu günde trombektomi denenen
yafll› bir olguda ise trombüs organize olmufl ve etrafa

yap›fl›k oldu¤u için baflar› sa¤lanamad›. Trombektomisi
baflar›l› olan ve oral antikoagulan alan hastalar›n
takiplerinde nüks veya pulmoner emboli gibi
komplikasyon gözlenmedi.  
Decousus ve ark. proksimal DVT’ li hastalarda PE’ nin
önlenmesinde vena kava filtrelerinin etkinli¤i ve
güvenilirli¤i yönünde yapm›fl olduklar› 400 olgudan
oluflan çal›flmalar›nda, kal›c› vena kava filtresi
kullan›m›n›n majör komplikasyon olmaks›z›n
asemptomatik veya semptomatik PE geliflimini
azaltt›¤›n› bildirmifllerdir(43). Bizim çal›flmam›zda yeterli
antikoagülan tedaviye ra¤men, birden fazla geçirilmifl
PE hikayesi olan, antikoagülan tedavinin kontrendike
veya baflar›s›z oldu¤u, yüksek riskli hastalarda ve vena
kava inferior ve/veya iliofemoral ven trombozu sebat
eden 12 olguya (% 2.4) skopi alt›nda vena kava inferior
filtresi kondu. Takip s›ras›nda hastalar›n 6’s›nde
rekanalizasyon belirlenemedi, 6 hastada ise k›smi
rekanalizasyon sa¤lanmas›na ra¤men antikoagulasyona
1 y›l sonunda da devam edilmesine karar verildi. Bu
olgular›n yaklafl›k 6 ay-1y›ll›k takiplerinde PE’ ye
rastlan›lmad›. 
Alt ekstremitelerin DVT’sinin önemli bir
komplikasyonu PE’ dir. Hastalar›n % 90 kadar›nda
trombüs alt ekstremitelerin proksimal venlerinden, geri
kalanlar da bafll›ca pelvik venlerden geliflir. PE
tedavisinde heparin antikoagülasyonu ço¤u olguda
tercih edilen yöntemdir. Hemodinamik bozulman›n
görülmedi¤i akut PE vakalar›nda, DMAH’ lerin klasik
heparin kadar etkili olduklar› gösterilmifltir(44). Özellikle
sa¤ ventrikül fonksiyonlar›n›n bozuldu¤u PE
vakalar›nda trombolitik tedavi önemli yer tutar. Bunun
yan›nda pulmoner arterin anatomik olarak %50 veya
daha fazla t›kand›¤› durumlar yani majör pulmoner
emboli veya kardiyak arrest veya ciddi arteriyel
hipotansiyonlu durumlar yani masif PE de ise hasta çok
k›sa sürede kaybedilebildi¤inden dolay› (%50’sinin 30
dk, %70’inin 60 dk, %85’nin ise 6 saat içinde) tedavi de
pulmoner embolektomi endikasyonu mevcut
olabilmektedir(45). Bir çok makalede kardiyopulmoner
bypass kullan›larak yap›lan pulmoner embolektomilerde
mortalite oranlar› %11-60 aras›nda bildirilmektedir(45,46).
Meyer ve ark. ise kontrendikasyonu yoksa massif PE’de
önce trombolitik tedaviyi denemeyi e¤er
kontrendikasyonu var ise medikal tedavi için zaman›n
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olmad›¤› veya yo¤un medikal tedaviye ra¤men
durumunda düzelme olmayan hastalara cerrahi giriflimi
önermektedir(47). Düzeltilemeyen flokla birlikte massif
PE’li kritik hastalar ile akut veya kronik pulmoner
emboliye ba¤l› pulmoner hipertansiyonlu hastalarda
giderilemeyen dispnenin tedavisi için cerrahi endikasyon
konulmas› ço¤u cerrahlar taraf›ndan kabul
görmektedir(48). Klini¤imizde massif PE geliflen 8
olgunun 6’s›na aç›k teknikle pulmoner embolektomi
uygulanm›fl, 3’ü postoperatuar erken dönemde
kardiyopulmoner yetmezli¤e ba¤l› olarak yaflam›n›
yitirken, 3 olgu ise flifa ile taburcu edilmifltir.
Mortalitemiz %50 oran›nda gerçekleflmifltir. 
Sonuç olarak, literatür ve kiflisel tecrübelerimize göre
derin ven trombozu tan›s› konan hastalarda etiyoloji
mutlaka sorgulanmal› ve doppler ultrason ile tan›
desteklenmelidir. Klinik tablonun seyri ve
komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan erken tan›, h›zl›
ve etkin tedavi önem arz etmektedir. Ayr›ca düflük
molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m› derin ven
trombozunun bafllang›ç tedavisinde intravenöz standart
heparin infüzyonu ile eflde¤er etkinliktedir. Ancak
endikasyonu durumunda fibrinolitik ajanlar pulmoner
emboli için heparinden daha faydal›d›r. Pulmoner
embolili hastalarda operasyona gidecek olanlar›n oran›n›
azaltmak için medikal tedavi h›zl› ve yeterli bir flekilde
uygulanmal›d›r. Venöz trombektomi ve fibrinolitik
tedavide baflar› tedavinin zamanlamas› ile yak›ndan
iliflkilidir. Risk alt›ndaki hastalarda pulmoner emboliyi
önlemek için vena cava filtreleri güvenle
kullan›labilmektedir. Uzun dönemde derin ven
trombozuna ba¤l› komplikasyonlar›n önlenmesi
amac›yla oral antikoagülan tedaviye heparin ile birlikte
bafllan›lmas› ve etkili INR dozuna ulafl›lmas› büyük
önem tafl›maktad›r.
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DER‹N VEN TROMBOZUNDA, GÜNDE ‹K‹ KEZ UYGULANAN VE GÜNDE
TEK DOZ UYGULANAN DÜfiÜK MOLEKÜL A⁄IRLIKLI HEPAR‹N
TEDAV‹LER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI

COMPARISON OF TWICE DAILY LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN
VERSUS ONCE DAILY REGIMEN FOR THE TREATMENT OF DEEP VEIN
THROMBOSIS

Hakan UNCU 
Ankara Güven Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i

Özet
Amaç: Derin ven trombozu (DVT) tedavisinde, günde iki kez uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl› heparinlerin etkili ve
güvenilir oldu¤u gösterilmifltir. Bu prospektif çal›flman›n amac› ise, akut derin ven trombozunda, günde iki kez uygulanan ve
günde tek doz uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl› heparin tedavilerinin karfl›laflt›r›lmas›d›r. 
Yöntem: Duplex-Doppler ultrasonografi  ile  alt  ekstremite  akut  derin    ven trombozu  tan›s›  konan  hastalar randomize
olarak iki gruba ayr›ld›. Birinci gruptaki hastalar günde iki kez yap›lan 9500 IU Axa/ml nadroparin ile, ikinci gruptaki hastalar
ise günde bir kez yap›lan  19000 IU Axa/ml nadroparin ile 10 gün boyunca tedavi edildiler. Oral antikoagulana 3 ay boyunca
devam edildi. Hastalar 3 ay süreyle kontrol edildi.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalar›n semptomlar› düzeldi ve günlük yaflamlar›na döndüler. Günde iki kez uygulanan gruptaki
bir hastada DVT tekrarlad›. ‹ki grupta da ölüm, büyük kanama, pulmoner emboli görülmedi.
Sonuç: DVT tedavisinde günde tek doz uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl› heparin, günde iki kez yap›lan tedavi kadar etkili
ve güvenilirdir. ‹yi tolere edilen, maliyeti düflüren ve daha kolay bir uygulama olarak, tedavide ilk tercih olabilir. (Damar Cer
Der 2006;15(3):15-19).

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, düflük molekül a¤›rl›kl› heparin

Abstract
Background: Low-molecular-weight heparin twice daily have been shown to be safe and effective for the treatment of deep
vein thrombosis (DVT). The aim of this study is to compare a once daily with twice daily regimen of low-molecular-weight
heparin for the treatment of  acute deep vein thrombosis.
Methods: The patients with acute DVT in the lower extremity who were diagnosed using duplex Doppler ultrasonogaphy were
randomly divided into two groups. The patients in the first group were treated with nadroparin ( 9500 IU Axa / ml ) twice
daily and the patients in the second group were treated with nadroparin ( 19000 IU Axa/ml ) once daily for 10 days. Oral
anticoagulant continued for 3 months. The patients were followed-up for 3 months.
Results: The symptoms of the patients in two groups were relieved and they returned to their own daily life. Recurrent DVT
occured only in one patient in twice daily group. Death, major bleeding or pulmonary embolism was not seen in the both once
and twice daily groups.
Conclusion: Once daily low-molecular-weight heparin is as safe and effective as twice daily regimen for the treatment of
DVT. This well tolerated, cost saving and easier regimen may be the first choice for the treatment. (Turkish J Vasc Surg
2006;15(3):15-19).  

Keywords: Deep vein thrombosis, low molecular weight heparin 
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‹R‹fi

Ölümcül olan veya olmayan pulmoner embolilere
sebep olabilen, ya da kronik venöz yetmezlikle
sonlanabilen derin ven trombozu  (DVT), s›k
karfl›lafl›lan ve önemli bir sa¤l›k problemidir. Baz›
toplumlarda her 100.000 kiflide y›ll›k 160 yeni vaka
görülmektedir.(1) DVT tedavisinde amaç; tromboz
nüksünü ve pulmoner emboli oluflumunu önlemek,
bunu yaparken de kanamaya sebep olmamakt›r. Son 30
y›ld›r yap›lan  klasik uygulama ; en az 5 gün süreyle
intravenöz standard heparin tedavisi ve oral
antikoagulan ile en az 3 ay devam edilmesidir. Bu
tedavi baflar›l› olmakla birlikte, hastan›n hastanede
yatmas›n› gerektirmekte ve tedavi s›ras›nda sürekli
olarak aktive parsiyel tromboplastin zaman›  (aPTT)
bak›lmas› zorlu¤u bulunmaktad›r. Daha sonra
gelifltirilen düflük molekül a¤›rl›kl› heparinlerin
(DMAH), klasik heparin kadar etkili olduklar›
anlafl›lm›flt›r. Subkutan uygulanan ve günlük aPTT
takibi gerektirmeyen düflük molekül a¤›rl›kl› heparinler
ile yap›lan tedavide, hastanede yatmak mecburiyeti
olmad›¤›  için, maliyet de  düflmektedir. Daha iyi
biyoyararlan›m ve daha uzun yar›lanma ömrü olan
DMAH’ lerin di¤er avantaj› da, major kanama
komplikasyonunun az olmas› ve daha düflük oranda
trombositopeni görülmesidir. (4,5)

Gelifltirilen DMAH’ler hastan›n kilosuna göre günde iki
kez yap›lmakta idi. Halbuki ayn› etkiyi yapan ve daha
fazla riski olmayacak tek doz subkutan uygulanabilen
DMAH ile tedavi daha kolaylaflacakt›r. Etkisi 24 saat
devam eden tek doz DMAH, hasta için daha konforlu
ve daha ucuz olup, uygulama kolayl›¤› vard›r.(6,7)

Bu prospektif randomize çal›flman›n amac› da,
pulmoner emboli bulgusu olmayan akut semptomatik
derin ven trombozlu hastalarda günde tek doz
uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl› heparinin, günde iki
kez uygulanan DMAH kadar etkili ve güvenli olup
olamad›¤› sorusuna cevap aramakt›r.

HASTALAR VE YÖNTEM
Fizik muayene ve renkli duplex  Doppler ultrasonografi
incelemesi ile, alt ekstremitede popliteal ven veya daha
yukar› bölgeye uzanan akut derin ven trombozu tan›s›

konan yirmi hasta randomize olarak iki gruba ayr›ld›.
V.cava inferior trombozu olan, son 6 ayda DVT
geçiren, son 48 saatte antikoagulan uygulanan, son 15
gün içinde ameliyat geçiren hastalar ve hamileler bu
çal›flmaya al›nmad›. Aktif hemoraji veya kanama
diyatezi bulunan hasta yoktu.  
Hastaneye kabul edildikten sonra, tüm hastalar›n alt
ekstremitelerinde  üç ayr› bölgeden karfl›l›kl› olarak
ölçümleri yap›ld› ve elevasyona baflland›. Tam kan
say›m›, aPTT, protrombin zaman›, böbrek ve karaci¤er
fonksiyon testlerine bak›ld›. Hiçbir hastan›n bu
laboratuvar sonuçlar›nda patolojik bulgu yoktu.  Üç gün
hastanede yat›r›lan ve bu süre içinde bacak
elevasyonuna devam edilen hastalar, ikinci günden
itibaren 30/40 mm Hg bas›nçl› külotlu kompresyon
çoraplar› ile mobilize edildiler.
Birinci gruptaki on hastaya, 9500 IU AXa /ml
nadroparin 12 saat arayla günde iki kez subkutan
uyguland›. ‹kinci gruptaki hastalara ise 19.000 IU
AXa/ml nadroparin formülasyonundaki DMAH günde
tek doz olarak uyguland›. Her iki gruptaki hastalarda
uygulama dozu  0.01ml/kg  nadroparin idi. DMAH
tedavisine iki gruptaki hastalarda da 10 gün süreyle
devam edildi. Hastalara ilk üç gün 500 ml dextran 40
i.v infüzyon verildi. Üçüncü günden sonra oral warfarin
baflland›. Dördüncü, 7.nci  ve 10.ncu günlerde PTZ,
aPTT, hemoglobin, hematokrit ve trombosit say›mlar›
yap›ld›. Yirmi gün 
aral›klarla protrombin zaman› bak›larak , INR
(Uluslararas› norm oran›)  2-3 aras›nda tutulacak
flekilde, 3 ay süreyle kullan›lan warfarin dozu ayarland›.
‹ki gruptaki hastalar›n özellikleri ve risk faktörleri tablo
1 ve tablo 2’ de gösterilmifltir. Gruplar aras›nda farkl›l›k
olmad›¤› belirlenmifltir. 

Tablo 1. Hastalar›n özellikleri

Grup I (n=10) Grup II (n=10)
Günde iki doz Günde tek doz

Yafl 51.4    (30-80) 51.1   (24-89)
A¤›rl›k (kg) 83.0    (60-90) 83.2   (70-106)
Erkek/Kad›n 5/5 5/5
DVT* düzeyi

‹liak 3 3
Femoral 6 5
Popliteal 1 2

DVT* Derin ven trombozu
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Tablo 2. Risk Faktörleri

Grup I (n=10) Grup II (n=10)

Günde iki doz Günde tek doz

Aile hikayesi 2 3

OKS*/ Hormon - -

Malignite 2 -

Obezite 1 2

Varis 2 2

Geçirilmifl DVT** 2 2

Son 3 ayda immobilizasyon 1 1

Son 3 ayda travma 2 2

Son 1 y›lda ameliyat 3 2

Kalp yetmezli¤i 1 1

Hipertansiyon 4 4

Diabet 2 1

Pulmoner hastal›k 1 -

Nefrolitiazis+Üriner enfeksiyon 2 1

OKS*   Oral Kontraseptif
DVT** Derin ven trombozu

Birinci gruptaki bir hastada kolon karsinomu, bir
hastada ise kolanjiokarsinoma tan›s› vard›. Travma
anamnezi, birinci gruptaki iki hastada vard›. Bunlar
patella fraktürü ve menisküs lezyonu olarak kaydedildi.
‹kinci grupta ise, bir hastada trafik kazas› sonras›
vertebra fraktürü oldu¤u belirlendi.
‹lk gruptaki hastalarda, son bir y›l içinde ameliyat
edilen üç hasta bulunuyordu. Yap›lan ameliyatlar; kalça
protezi, kolon rezeksiyonu ve sezeryan idi. ‹kinci
grupta, vertebra fraktürü ve femoral vasküler yaralanma
sebebi ile ameliyat edilen iki hasta vard›.

BULGULAR
Semptomlar›n ç›kmas› ile bize baflvurular› aras›ndaki
geçen süre, birinci gruptaki hastalarda ortalama 12 gün
(1-30 gün), ikinci gruptaki hastalarda ise 15.2 gün (1-45
gün) idi. Baflvuru ile birlikte tedaviye baflland›. Hastalar
3 ayl›k tedavi süresince izlendi. Sonuçlar tablo 3‘de
gösterilmektedir.
‹ki grupta yer alan hiçbir hastada ölüm olmad›.
Gruplarda yer alan hiçbir hastada pulmoner emboliyi
düflünderecek gö¤üs a¤r›s›,dispne gibi herhangi bir
semptoma rastlanmad›¤› için gö¤üs sintigrafisine gerek
görülmedi. ‹kinci gruptaki hiçbir hastada DVT nüksü
görülmezken , birinci gruptaki bir hastada günde iki kez

yap›lan DMAH tedavisi s›ras›nda DVT tekrarlam›fl, tan›
Doppler USG ile do¤rulanm›fl, tedavi protokolüne
devam edilmifltir.

Tablo 3. Tedavi sonuçlar›

Grup I (n=10) Grup II (n=10)

Günde iki doz Günde tek doz

Mortalite - -

Pulmoner emboli - -

DVT* tekrar› 1 -

Majör kanama - -

Minör kanama 1 1

Trombositopeni - -

Semptomlarda düzelme 10 10

DVT* Derin ven trombozu

Gruplardaki hiçbir hastan›n hemoglobin düzeyinde 2
gr/dl  den daha fazla bir düflme kaydedilmemifltir. Kan
transfüzyonu ihtiyac› olan, tedaviyi kesmeyi ya da
müdahaleyi gerektiren bir kanama olmad›. Birinci ve
ikinci gruptaki birer hastada (%10) belirgin cilt
kanamalar› fleklinde ortaya ç›kan minor kanama tesbit
edildi. Hiçbir hastada tedaviye ba¤l› olarak
trombositopeni geliflmedi, trombosit say›s›
100.000/mm3 alt›na düflen hasta olmad›. Baz›
hastalarda tedavi sonras›nda trombosit say›lar›nda
yükselme oldu¤u dikkati çekti .
Her iki grupta yer alan hastalarda 10.ncu günde
semptomlar›n düzeldi¤i belirlendi. A¤›rl›k hissi ve a¤r›
flikayetleri kalmad›. Sürdürmekte olduklar› hayat
kalitesi yeniden sa¤land› ve normal hayatlar›na
dönebildiler. Onuncu gün ölçümlerinde, gruplardaki
sekizer hastada karfl›l›kl› çap ölçümleri eflitlendi. ‹kifler
hastada ise, trombozlu ekstremitede çap fark› azalmakla
birlikte, birer cm.lik fark kald›¤› kaydedildi. Oral
warfarin tedavisi s›ras›nda bu hastalarda da çaplar›n
eflitlendi¤i belirlendi. Yap›lan kontrol renkli doplex
Doppler  USG ile, tüm hastalarda trombuslarda
küçülme ve rekanalize ak›mlar belirlendi.

TARTIfiMA
DMAH’ler 1970’li y›llarda gelifltirilmifl ve riskli
ameliyat hastalar›nda oluflabilecek tromboemboliyi
önlemede standard heparinlerden daha baflar›l› oldu¤u
çok k›sa sürede belirlenmifltir. (4, 8) Daha sonraki
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araflt›rmalar›n konusu, yar›lanma ömrü daha uzun olan
DMAH’lerin derin ven trombozu tedavisindeki yeri
olmufltur. DVT tedavisinde baflar›s› ortaya konmufl olan
standard klasik heparin tedavisine karfl›, DMAH’lerin
bir alternatif olup olamayaca¤› araflt›r›lm›flt›r. Doksanl›
y›llarda yap›lan çal›flmalar; subkutan günde iki kez
uygulanan DMAH’lerin  intravenöz standard heparinin
yerini alabilece¤ini göstermifltir.(9,10) De¤iflik DMAH’ler
ile yap›lan önemli karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›n
sonuçlar›n› de¤erlendiren Lensing, tromboz nüksünün
daha az oldu¤unu, trombus boyutlar›nda daha anlaml›
küçülme belirlendi¤ini, mortalitenin % 47 oran›nda,
major kanama riskinin de % 68 oran›nda azald›¤›n›,
dolay›s› ile DMAH’lerin standard heparinden daha
güvenli ve etkili oldu¤unu bildirmifltir.(4) DMAH lerin
baflar›s›n› de¤erlendirmedeki önemli kriterler; ölüm,
pulmoner emboli, tromboz riski  ve major kanama
görülme oranlar›n›n düflüklü¤ü, minor kanama ve
trombositopeni oluflmamas›, hastalarda semptomatik ve
radyolojik olarak düzelme belirlenmesidir. Levine’nin
enoxiparin ile yapt›¤› çal›flmada major kanama oran›  %
2, tromboz nüksü % 5.3,(12) Koopman’›n  nadroparin
çal›flmas›nda  ayn›  oranlar  s›ras›yla   % 0.5,  % 6.9
olarak belirlenmifltir.(2) Bu sonuçlar da, DMAH’lerin
endifleye gerek duyulmadan etkin olarak
kullan›labilece¤ini göstermifltir.
Evde DVT tedavisi; pulmoner emboli flüphesi ve
kanama ihtimali yüksek olan hastalarda mümkün
olamayaca¤› gibi, hastanede tedavi edilenlere oranla
riski daha fazlad›r(3). Fakat hastalar›n % 91’i evde
yap›lacak  tedaviyi tercih etmektedir(11). Bu da
DMAH’lerin tercih edilmesinin en önemli
sebeplerinden birisidir. DMAH ile tedavi edilen
hastalar›n % 75’i erken taburcu edilmekte ve
tedavilerine  ayaktan devam edilmektedir. Bu flekilde
yap›lan tedavi, kiflilerin aktiviteleri ve sosyal hayatlar›
aç›s›ndan olumlu olmaktad›r. Öte yandan, DMAH
tedavisi klasik heparin tedavisine oranla % 34.5 daha
ucuzdur. Hastaneye yat›r›lmadan yap›lan  DMAH
tedavisinde ise maliyet % 57.4 oran›nda azalmaktad›r.(6)

Etkinlik ve güvenilirli¤i belirlenen DMAH’lerin günde
iki kez uygulanan dozun toplam›n›n tek bir
enjeksiyonla uygulanmas›n›n olabilirli¤i konusu
ak›llara gelmifltir. Bir kerede verilen toplam dozun
kanda ulaflaca¤› yüksek düzey sebebi ile kanama riskini

art›rabilece¤i ve kandaki düzeyinin 24 saat etkili
düzeyde kalamayaca¤› için tromboz nüksünü
önleyemeyece¤inden endifle edilmifltir. Fakat gönüllü
sa¤l›kl› insanlarda nadroparin ile yap›lan çal›flmada;
renal yetmezlik yok ise, anti Xa aktivitesinin vücuttan
uzaklaflt›r›labildi¤i, birikmedi¤i gösterilmifltir.(7) Günde
tek doz DMAH uygulamas›nda Hull’›n tinzaparin ile ve
Lindmarker’in deltaparin ile yapt›¤› ilk çal›flmalardan
olumlu sonuçlar al›nm›flt›r.(9,13) ‹ki y›l sonra yine
deltaparin ile yap›lan bir çal›flmada, ciddi kanama oran›
% 0.9, tromboz nüksü % 1.6 olarak bulunmufl, bu
sonuçlar›n günde iki   kez  DMAH  uygulamalar›ndan
hiç  farkl› olmad›¤›  belirlenmifltir.(6) Tek doz deltaparin
ile yap›lan uygulamalar›n,standard heparin ve günde iki
kez DMAH tedavisi kadar baflar›l› olduklar›n›n
gösterilmesinden sonra, günde tek doz nadroparin ile ,
651 hastal›k çok genifl, randomize ve klinik sonuçlar
ile de¤erlendirilen bir çal›flma yap›lm›flt›r. Bu
çal›flmada; DVT nüksü tek doz uygulanan %2.5, iki kez
uygulanan grupta % 3.9, major kanama oranlar› ise
gruplarda s›ras› ile %1.3  ve  % 1.2 olarak bulunmufltur.
Tek doz uygulaman›n di¤eri kadar güvenli oldu¤u,
etkinli¤inin ise  daha fazla oldu¤u anlafl›lm›flt›r.(16)

Tek doz DMAH’in etkinlik ve güvenilirli¤ini araflt›ran
çal›flmam›z›n sonuçlar› da, bu çal›flmalar ile paralel
ç›km›flt›r. Bu tedaviyi uygulad›¤›m›z hastalar›m›zda,
DVT nüksü ve major kanama , mortalite görülmemifltir.
Hasta say›s› olarak büyük olmayan bir çal›flma olsa da ;
klinik özellikler aç›s›ndan aralar›nda farkl›l›k olmayan
iki hasta grubunda ayn› ilac›n iki farkl› uygulamas›n›
karfl›laflt›ran ülkemizdeki ilk çal›flmalardan bir tanesidir.
Etkinlik ve güvenilirli¤i klinik ve radyolojik sonuçlar
ile de¤erlendirilmifl, sonuçlar›m›z günde tek doz
DMAH uygulamas›n› desteklemifltir.  
Halen DMAH ile yap›lan DVT tedavilerinde; hastalar›n
yar›dan fazlas› hastaneye uzakl›k,yafll›l›k veya efllik
eden hastal›klar› sebebi ile ya da ikna edilememelerinin
sonucu olarak hastaneye yat›r›lmakta ise de, bu yönde
çal›flmalar artt›kça, daha fazla DVT hastas› hastaneye
yat›r›lmadan, daha konforlu, daha ucuz ve daha kolay
bir yöntem olarak günde tek doz DMAH ile tedavi
edilebilecektir.
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KAROT‹S ENDARTEREKTOM‹S‹NDE ALTERNAT‹F B‹R OTOLOG
YAMA MATERYAL‹ EKSTERNAL JUGULER VEN;  ‘SLEEVEPATCH’ 

EXTERNAL JUGULAR VEIN "SLEEVEPATCH" AS AN ALTERNAT‹VE
AUTOLOGOUS PATCH MATERIAL IN CAROT‹D ENDARTERECTOMY 

Erdal ASLIM, Hakk› Tankut AKAY, Süleyman ÖZKAN, Bahad›r GÜLTEK‹N, Salih ÖZÇOBANO⁄ LU, Sait AfiLAMACI
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara

Özet
Amaç: Karotid arter cerrahisinde patchplasti uygulanmas›n›n perioperatif ve geç dönem restenozlar› ve dolay›s› ile de   ipsilateral
stroke riskini azaltt›¤› düflünülmektedir. Yama materyali olarak sentetik (PTFE, Dacron) ve otolog (Safen ven, juguler ven)
materyaller kullan›lmaktad›r. Rutinde otolog materyal olarak kullan›lan Safen venine iyi bir alternatif olaca¤›n› düflündü¤ümüz çift
kat everte edilmis eksternal juguler ven (sleevepatch) in kullan›labilirlik, morbidite ve mortaliteye etkisini araflt›rd›k.
Yöntem: Servikal blok anestezisi eflli¤inde Karotid endarterektomi + patchplasti uygulanm›fl hastalarda yama materyali olarak
external juguler ven kullan›lm›flt›r. Juguler ven ç›kar›ld›ktan sonra dilate edilip everte edilmifl ve patchplasti uygulanm›flt›r.
Bulgular: Klini¤imizde 06/04 – 03/05 tarihleri aras›nda Servikal blok anestezisi ile karotid endarterektomisi uygulanan hastalar›n
11`inde  yama materyali olarak external juguler ven Sleevepatch kullan›lm›flt›r. Karotis klemp süresi ortalama 30.5 (27- 36)dk,
operasyon süresi ortalama 113.6 (90- 120)dk olarak tespid edilmifltir.  Postoperatif hiçbir hastada hematom, ödem, kanama,
enfeksiyon görülmemifltir. Hastalar›n postoperatif yo¤un bak›m kal›fl süresi ortalama 1.0 (0-11) gün hastanede kal›fl süreleri ise
ortalama 3.1 (2-11) gün idi. Stroke hiçbir hastada görülmemifl, 1 hastada ise postoperatif  KOAH akut ata¤› ve akabinde
postoperatif  5. günde miyokard infarktüsü ve ventriküler fibrilasyon geliflmifl 11.gün de exitus oluflmufltur.
Sonuç: Postoperatif restenoz ve ipsilateral stroke oran›n› azaltaca¤›n› düflünerek patchplasti planlanan yüksek risk gurubu
hastalarda rejyonel anestezi eflli¤inde kullan›lan Sleevepatch en az safen ven yamas› kadar güvenle kullan›labilmektedir. Juguler
ven duvar›n›n inceli¤inden dolay› yama everte edilip çift kat olarak kullan›lmaktad›r. Otolog materyal kullan›ld›¤›ndan sentetik
yamalarda karfl›lafl›lan enfeksiyon, hematom, kanama gibi lokal komplikasyonlar ile oldukça nadiren karfl›lafl›lmaktad›r. Safen
yamas›nda gereken ekstra ikinci bir insizyona ihtiyac bulunmay›p  zaman zaman safen yama kullan›m›nda karfl›lafl›lan dilate
anevrizmatik görünüm ile de karfl›lafl›lmamaktad›r. Sonuçta external juguler venin everte edilerek kullan›ld›¤› Sleevepatch
komplikasyon oran› düflük, ucuz ve güvenli bir yama materyali olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. (Damar Cer Der 2006;15(3):21-24).

Anahtar Kelimeler: Karotis Endarterektomi, Sleevepatch,Eksternal Juguler ven

Abstract
Background: In carotid artery surgery it is accepted that patchplasty prevents perioperative and postoperative restenosis and as a
result of this it reduces the incidence of ipsilateral stroke. In the present time synthetic patch materials (PTFE, Dacron) and
autologous patch materials (Saphenous and juguler veins) are used.  In this study we tried to investigate the feasibility of double-
layered everted external jugular vein as an alternative autologous patch material in carotid endarterectomy and patch plasty
operations. We also searched the impact of this patch on mortality and morbidity.
Methods: Between June 2004 and March 2005 external jugular vein was used as a patch material in 11 patients undergoing
carotid artery endarterectomy with cervical block anesthesia. External jugular veins were dilated and everted after harvesting.The
mean carotid clamp and total operation times were 30.5(27-36) minutes and 113.6(90-120) minutes respectively.  
Results: There was not any edema, hematoma, hemorraghia and infection. The mean intensive care and total hospital stay times
were 1.0 (0-11) and 3.1 (2-11) days respectively. There was not any stroke in any patients. There was an acute respiratory failure
in a patient with chronic obstructive lung disease which was followed by a myocardial infarction abd ventricular fibrillation in the
fifth postoperative day.
Conclusion: We believe that double-layered everted external jugular vein is safe as saphenous vein graft in high-risk patients
undergoing carotis endarterectomy with regional anesthesia for preventing posoperative restenosis and ipsilateral stroke. The
incidences of local complications (edema, hematoma, hemorraghia and infection) are significantly low when compared with
synthetic patch materials. There is no need for a second incision for graft harvesting when compared with operations by
saphenous vein grafts. The incidence of aneurymatic dilatation of the external jugular vein grafts is also lower when compared
with saphenous grafts. As a result we conclude that external jugular vein graft is a safe, cheap graft with low incidence of
complications. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):21-24).

Keywords: Carotid Endarterectomy, Sleevepatch, Jugular vein

Dr. Erdal Asl›m
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dal›
Fevzi Çakmak Bulvar› 10. sokak no:45
06490 Bahçelievler ANKARA
e-mail: erdalaslim@hotmail.com



‹R‹fi

‹lk kez 1954 y›l›nda Londra St Marry´s Hospital`de
uygulanan Karotid endarterektomisi (KAE) operasyonu
halen  dünyada uygulanan non kardiyak vasküler
operasyonlar aras›nda s›kl›k olarak ilk s›rada yer
almaktad›r(1). KAE semptomatik ve asemptomatik
hastalardaki hemodinamik de¤iflikli¤e sebep olan
stenozlarda oluflan trombotik ve ya embolik kaynakl›
inme oran›n› azaltmaya yönelik uygulanan düflük riskli
bir operasyondur(2). ‹nmenin en s›k nedeni olarak
bilinen ‹nternal karotid arter stenozlar›n›n tedavisinde,
serebrovasküler hastal›klar›n önlenmesinde ve yaflam
kalitesinin artt›r›lmas›nda cerrahi tedavinin medikal
tedavilere göre üstünlü¤ü Avrupa(3-4) ve Amerikada(5)

yürütülen çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir. Ancak
cerrahi tedavi de belli oranlarda mortalite ve
morbiditeye sahiptir. Uluslararas› alanda perioperatif
risk oran› % 5’in alt› kabul edilebilir seviye olarak
belirlenmifltir. Operasyon endikasyonlar› semptomatik
ve asemptomatik hastalarda uluslararas› standartlara
kavuflmufl durumdad›r(6). Karotid arter cerrahisinde
patchplasti uygulanmas›n›n peri operatif ve geç dönem
restenozlar› ve dolay›s› ile de  ipsilateral stroke riskini
azaltt›¤› düflünülmektedir. Bir çok prospektif
araflt›rmada cerrahi sonras› ortalama 2 y›l sonra ortaya
ç›kan restenozlara rastlanm›flt›r(7). Rutin yama
uygulamas›n›n bir tak›m riskleri oldu¤u
düflünülmektedir. Bunlar; uzun karotis klemp zaman›, 2
sütür hatt›, Yama materyaline ba¤l› komplikasyonlar ,
rüptür, kanama, infeksiyon tromboz olarak
gösterilmifllerdir(8). Seçilecek en uygun yama
materyalini bulma konusunda bir çok çal›flma
yürütülmektedir. Yama materyali olarak sentetik
(PTFE, Dacron) ve otolog (Safen ven, juguler ven)
materyaller kullan›lmaktad›r. Otolog ven kullan›m›n›n
sentetik yama materyallerine karfl› bir tak›m avantajlar›
oldu¤u bildirilmektedir bunlar kolay ç›kar›labilmeleri,
kolay manüpülasyon, enfeksiyon rezistans› ve ucuz
olmalar› olarak say›lmaktad›r. Sentetiklerde ise rüptür
riskinin düflüklü¤ü bir avantaj olarak  gösterilmektedir(9-

11).  2900 hastal›k bir çal›flmada otolog (safen+juguler
ven) yama materyalinde pseudoanevrizma oran› 0.17
olarak görülmüfltür(12). Bunun yan›nda  sentetik yama

materyallerinde hematom (özellikle PTFE), enfeksiyon,
trombojenik yüzey özelli¤i nedeni ile tromboz
oranlar›n›n otolog materyallere göre daha yüksek
oldu¤u görülmüstür.  Rutin yama materyali olarak bir
çok klinikte sefen ven kullan›lmaktad›r. Rutinde otolog
yama materyali olarak kullan›lan Safen venine iyi bir
alternatif olaca¤›n› düflündü¤ümüz çift kat everte
edilmis juguler ven (sleevepatch) in kullan›labilirlik,
morbidite ve mortaliteye etkisini araflt›rd›k.

HASTALAR VE YÖNTEM  
Servikal blok anestezisi eflli¤inde Karotid
endarterektomi + patchplasti uygulanm›fl hastalarda
yama materyali olarak external juguler ven
kullan›lm›flt›r (Resim 1).  Karotis endarterektomi ifllemi
klasik endarterektomi tekni¤i ile yap›lm›flt›r.
Endaterektomi sonras› arteriotomi ipsilateral v.
Jugularis eksterna kullan›larak yamanm›flt›r. Juguler
ven ç›kar›ld›ktan sonra dilate edilip everte edilmifl ve
patchplasti uygulanm›flt›r (Resim 2-4).

Dr. Erdal Asl›m ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2006; 15 (3): 21-24

22

G

Resim 1. Patch olarak kullan›lmaya uygun olarak görülen
eksternal juguler ven

Resim 2. Juguler ven ç›kar›l›p dilate edilmifl durumda.



BULGULAR
Klini¤imizde 06/04 - 03/05 tarihleri aras›nda Servikal
blok anestezisi ile karotid endarterektomisi uygulanan
hastalar›n 11`inde  yama materyali olarak external
juguler ven Sleevepatch kullan›lm›flt›r. Karotis klemp
süresi ortalama 30.5 (27- 36)dk, operasyon süresi
ortalama 113.6 (90- 120)dk olarak tespid edilmifltir.
Postoperatif hiçbir hastada hematom, ödem,
kanama,enfeksiyon görülmemifltir. Hastalar›n
postoperatif yo¤unbak›m kal›fl süresi ortalama 1.0 (0-
11) gün hastanede kal›fl süreleri ise ortalama 3.1(2-11)
gün idi. Stroke hiçbir hastada görülmemifl, 1 hastada ise
post operatif  KOAH krizi ve akabinde po5. günde MI
+ VF geliflmifl  po11.gün de exitus oluflmufltur.

TARTIfiMA
KAE vasküler cerrahide en s›kl›kla ve bir çok tarzda
uygulanmaktad›r. Anestezinin çeflitlili¤i, patchplasti
uygulan›p uygulanmamas›n›n yan›nda kullan›lacak
yama materyalinin seçimi konusunda da bir çok
araflt›rma yürütülmektedir. Son y›llarda yap›lan
çal›flmalarda patchplastinin  primer kapamaya oranla
daha düflük post operatif restenoz dolay›s› ile de daha
düflük  ipsilateral iskemik inme oran›na sahip oldu¤u
gösterilmifltir(8,10,13,14). Patchplasti`nin getirisi olarak arter
lümeninde bir geniflleme, karotid bifurkasyonda daha
önceden intimal hiperplazi ve atherom pla¤›na yol açan
ak›m daki de¤isiklikler olarak gösterilmektedir(15,16).
Yama kullan›m›na ba¤l› komplikasyonlar nedeni ile 6
mm`nin üzerinde bir çapa sahip olan internal karotid
arterlerde primer kapama, 6mm`nin alt›nda bir çapa
sahip olanlarda ise yama uygulanmas›n›n do¤ru bir
seçim oldu¤u düflünülmektedir(17).
Literatüre bak›ld›¤›nda kullan›lan yama materyalleri
aras›nda k›sa dönemde morbidite ve mortalite aç›s›ndan
belirgin farkl›l›klar gözükmemekle birlikte otolog
materyal kullan›lan hastalarda hematom, enfeksiyon ve
kanama aç›s›ndan bir avantaj oldu¤u görülmektedir(18).
Uzun dönem sonuçlar› olarak stroke riski ve restenoz
oranlar› ana belirteç olarak kullan›lmaktad›r. Son
y›llarda çeflitli yama materyellerinin birbirleri ile
randomize ve non randomize olarak karfl›laflt›r›ld›¤›
çal›flmalarda farkl› sonuçlara rastlanm›flt›r.Aburahma ve
arkadafllar› PTFE ve ven yamas›n› karfl›laflt›rd›klar›nda
PTFE lehine %50 oran›nda daha az, O’Hara ve
arkadafllar› ven ile dacron yamalar› karfl›laflt›rd›klar›nda
ven lehine %60 oran›nda bir restenoz oran›
göstermifllerdir(19,20). Naylor ve arkadafllar› ise geç
dönem stroke ve restenozlarda venin dacron yamaya
üstünlü¤ünü göstermifllerdir(11). Greko ve arkadafllar›
prospektif randomize bir çal›flmada eksternal juguler
ven ve PTFE yama materyallerini karfl›laflt›rm›fllar, k›sa
ve uzun dönemde stroke ve restenoz oranlar›nda bir
farkl›l›k gösterememifllerdir(21).
Safen ven yamas› karotis cerrahisinde en s›k kullan›lan
otolog yama materyali olarak bilinmektedir ancak safen
ven ayn› zamanda koroner bypass cerrahisinde ve alt
ekstremite revaskülerizasyonlar›nda da
kullan›lmaktad›r. Safen venin bütünlü¤ünü koruma
amaçl› olarak di¤er ven kaynaklar› (eksternal juguler
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Resim 3. Dilate edilen venin everte edilip endotelize yüz
lümene do¤ru gelecek flekilde patch olarak kullan›lmaya haz›r
hali.

Resim 4. Eksternal juguler venin kullan›ld›¤› Patchplastinin
tamamlanm›fl hali.



ven, internal juguler ven ve di¤er servikal venler)
karotis cerrahisinde yama olarak kullan›lm›flt›r(19,22).
Eksternal juguler venin kullan›ld›¤› nonrandomize ve
randomize çal›flmalarda k›sa ve uzun dönemde di¤er
yama materyallerinden belirgin farkl›l›klar›n olmad›¤›
gösterilmifltir. Postoperatif restenoz ve ipsilateral stroke
oran›n› azaltaca¤›n› düflünerek patchplasti planlanan
yüksek risk gurubu hastalarda rejyonel anestezi
eflli¤inde kullan›lan Sleevepatch en az safen ven kadar
güvenle kullan›labilmektedir(19-23). Juguler ven duvar›n›n
inceli¤inden dolay› yama everte edilip çift kat olarak
kullan›lmaktad›r(19-22). Yama maliyeti bulunmamakta,
otolog materyal kullan›ld›¤›ndan sentetik yamalarda
karfl›lafl›lan enfeksiyon, hematom, kanama gibi lokal
komplikasyonlar ile oldukça nadiren karfl›lafl›lmakta,
endotelize yüzey nedeni ile trombojenik özelli¤i
düflüktür. Safen ven  yamas›nda gereken ekstra ikinci
bir insizyona ihtiyac bulunmamaktad›r. Hastalar›n
büyük bir ço¤unlu¤unda efllik eden koroner kalp
hastal›¤› ve periferik arter hastal›¤› nedeni ile ilerleyen
zamanlarda bypass operasyonlar› için kullan›lmas›
muhtemel safen venin bütünlü¤ü bozulmamaktad›r.
Zaman zaman safen yama kullan›m›nda karfl›lafl›lan
dilate anevrizmatik görünüm ile de
karfl›lafl›lmamaktad›r (resim IV). Sonuçta external
juguler venin everte edilerek kullan›ld›¤› Sleevepatch
komplikasyon oran› düflük, ucuz ve güvenli bir yama
materyali olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r
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TAK‹P

SURGICAL RESULTS OF THE AORTOILIOFEMORAL OCCLUSIVE DISEASE,
RISK FACTORS AND MID TERM FOLLOW-UP

Kaz›m ERGÜNEfi, K›vanç BAYATLI, Banu LAFÇI, Gökhan ‹LHAN, Tayfun GÖKTO⁄ AN, Nagahan KARAHAN*, 
Cengiz ÖZBEK, Ali GÜRBÜZ
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Klini¤i, *Anestezi Klini¤i, ‹zmir

Özet
Amaç: Çal›flmam›zda aterosklerotik aortoilifemoral t›kay›c› hastal›klarda risk faktörleri ve cerrahi tedavi sonuçlar›m›z› retrospektif
olarak de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem: Mart 2001 ve aral›k 2005 tarihleri aras›nda 133 elektif hasta aterosklerotik aortoilifemoral t›kay›c› hastal›k nedeniyle
klini¤imizde ameliyat edildi. Hastalar›n 128’i erkek 5’i kad›n ve yafl ortalamas› 59.78±9.47 y›l (36-85 yafl aras›) idi. Tüm hastalar
hasta anamnezi, fizik muayene, karotis ve alt ekstremite arteriyel sisteminin Doppler ultrason incelemesi, koroner anjiografi ve
aortoiliak ve alt ekstremite arteriografisi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Efllik eden hastal›k ve risk faktörü olarak 97 hastada (%72.9) s›gara içme al›flkanl›¤›, 78 hastada (%58.6) koroner arter
hastal›¤›, 33 hastada (%24.8) hipertansiyon, 17 hastada (%12.7) hiperlipidemi, 15 hastada (%11.2) diyabet, 13 hastada (%9.8)
kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› ve 7 hastada (%5) renal hastal›k vard›. Koroner arter hastal›¤›na sahip 78 hastan›n 35’inde (%26)
aortoilifemoral t›kay›c› hastal›¤›n cerrahi tedavisinden önce 27 hastada (%20) koroner arter bypass greft ve 8 hastada (%6)
perkütan transluminal koroner anjioplasti yap›ld›. Hastalar›n 69’una (%51.8) aortobifemoral baypas greft, 34’üne (%25.5)
aortofemoral baypas greft, 17’sine (%12.7) iliofemoral baypas greft, 9’una (%6.7) ekstraanatomik baypas greft ve 2’sine (%1.5)
aortobiiliak baypas greft ve 2’sine (%1.5)  aortoiliak baypas greft ameliyat› yap›ld›. Hastalar›n 19’una (%14.2) eflzamanl› olarak
femoropopliteal baypas greft ameliyat› yap›ld›. Ortalama takip süresi 13.8 ay (3-58 ay) idi. Toplam ölüm oran› 2.2 idi. Tüm
olgularda greft aç›kl›k ve ekstremite kurtarma oran› %99.3 idi.
Sonuç: Aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›klarda cerrahi tedavi orta dönem iyi greft aç›kl›k ve ekstremite kurtarma oranlar›  ile
güvenli bir metottur ve iyi seçilmifl hastalarda düflük riske sahiptir. (Damar Cer Der 2006;15(3):25-29).

Anahtar Kelimeler: Aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›k, cerrahi tedavi, orta dönem sonuçlar

Abstract
Background: In this study, we aimed to evaluate our retrospective risk factors and surgical treatment results in the
aortoiliofemoral occlusive disease.
Methods: Between March 2001 and December 2005, 133 elective patients were operated in our clinic owing to aortoiliofemoral
occlusive disease. There were 128 men and 5 women. The mean age of the patients were 59.78±9.47 years (range,36 to 85 years).
All patients were evaluated with history and physical examination of the patients, Doppler ultrasound examination of the carotis
and lower extremity arteries, coronary angiography, and aortoiliac and lower extremity arteriography.
Results: The comorbid diseases and risk factors were smoking (n=97;72.9%), coronary artery disease (n=78;58.6%),
hypertension (n=33;24.8%), hyperlipidemia (n=17;12.7%), diabetes mellitus (n=15; 11.2%), chronic obstructive pulmonary
disease (n=13;9.8%), and renal disease (n=7;5%). A total of 35 patients (26%) underwent coronary artery bypass grafting
(n=27;20%) or percutaneous transluminal coronary angioplasty (n=8;6%) before being performed surgical treatment of the
aortoiliofemoral occlusive disease. Sixty-nine patients (51.8%)  underwent to aortobifemoral bypass graft, 34 patients (25.5%) to
aortofemoral bypass graft, 17 patients (12.7%) to iliofemoral bypass graft, 9 patients (6.7%) to extraanatomic bypass graft,  2
patients (1.5%) to aortobiiliac bypass graft, end 2 patients (1.5%) to aortoiliac bypass graft. Nineteen patients (14.2%)  were also
performed simultaneous femoropopliteal bypass graft. Mean follow-up was 13.8 months (range, 3 to 58 monts). The overall
mortality rate was 2.2%. Overall patency and limb salvage rates was 99.3%.
Conclusion: Surgical reconstruction of aortoiliofemoral occlusive disease is a safe method with good middle-term results in
patency and limb salvage rates and has low risk in the selected patients. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):25-29).

Keywords: Aortoiliofemoral occlusive disease, surgical treatment, mid-term results
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‹R‹fi

Alt ekstremite iskemisinde kronik aterosklerotik
aortoiliak t›kay›c› hastal›k önemli bir rol oynar ve
s›kl›kla infraingüinal t›kay›c› hastal›klarla birliktedir.
Aortoiliak ve aortofemoral bypass ilk defa 1953 de
DeBakey taraf›ndan yap›ld› (1). Greft materyali, cerrahi
teknik, ameliyat yöntemi ve ameliyat sonu bak›mdaki
ilerlemeler ameliyat s›ras›nda ve ameliyat sonu
dönemde morbidite ve ölümün  azalmas›na önemli
katk›da bulundu. Biz bu çal›flmada aortoiliofemoral
t›kay›c› hastal›klarda retrospektif olarak risk faktörleri
ve orta dönem cerrahi tedavi sonuçlar›m›z›
de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

HASTALAR VE YÖNTEM  
Mart 2001 ve Aral›k 2005  tarihleri aras›nda
aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤› olan 133 hastay›
ameliyat ettik. Veriler, ameliyat öncesi efllik eden
hastal›klar, ameliyat detaylar›, ameliyat sonu sonuçlar
hastalar›n dosyalar›n›n incelenmesinden elde edildi.
Hasta takipleri hastalar›n kontrole ça¤r›lmas› ve
telefonla bilgi edinilerek elde edildi. Hastalar›n 128’i
erkek, 5’i kad›n olup yafl ortalamas› 59.78±9.47 y›l (36-
85 y›l) idi. Tüm hastalar hasta anamnezi, fizik muayene,
karotis ve alt ekstremite arteriyel sisteminin Doppler
ultrason incelemesi, koroner anjiografi ve aortoiliak ve
alt ekstremite anjiografisi ile de¤erlendirildi. Risk
faktörü olarak 97 hastada (%72.9) s›gara içme
al›flkanl›¤›, 78 hasta (%58.6) koroner arter hastal›¤›
(KAH), 33 hastada (%24.8) hipertansiyon, 17 hastada
(12.7) hiperlipidemi, 15 hastada (%11.2) diyabet 13
hastada (%9.8)  obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), 7
hastada (%5) böbrek hastal›¤› (kretinin
düzeyi≥2mg/dL) vard›. Hastalar›n 80’i (%60.1)
klaudikasyo, 41’i (%30.8) istirahat a¤r›s› ve 12’si (%9)
iyileflmeyen ayak ülserine sahipti (Tablo 1).
Arteriografide yüzeyel femoral arterde %50 veya daha
büyük darl›k efllik ediyorsa zay›f run-off olarak
de¤erlendirildi. Hastalar›n 19’unda (%14.2) run-off
zay›ft›. Koroner anjiografi ameliyat öncesi tüm
hastalarda yap›ld›. Koroner anjiografide koroner
arterlerde %50 nin üzerinde çap daralmas› belirgin
lezyon olarak düflünüldü ve bu hastalarda

aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n cerrahi tedavisinden
önce Koroner arter baypas (KABG) veya perkütan
transluminal koroner anjioplasti (PTCA) yap›ld›. KAH
olan 78 hastan›n 27’sinde KABG ve 8’›nde PTCA
aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n cerrahi tedavisinden
önce yap›ld›. Koroner lezyonu kritik olmayan hastalar›n
medikal tedavisi düzenlenerek hastalar ameliyata al›nd›.
Ameliyat öncesi iki hastada karotis endarterektomi, bir
hastada her iki renal artere stent anjioplasti, bir hastada
ayak parmak amputasyonu, iki hastada di¤er alt
ekstremite diz üstü amputasyonu, yap›lm›flt›. Diz üstü
amputasyon yap›lm›fl olan iki hastan›n di¤er
ekstremitesinde kritik iskemi ve istirahat a¤r›s›
oldu¤undan ameliyat edildi. Sistemik heparin aortik
kross-klemp’ den önce 100 Ü/kg ‹V verildi. Antibiyotik
olarak sefazolin 2gr/gün dozunda  ameliyattan önce
baflland› ve ameliyattan sonra 5 gün devam edildi.
Ameliyattan sonra kontrendikasyon olmad›kça tüm
hastalara asetilsalisilik asit (300 mg) verildi.
Ameliyatlar genel anestezi alt›nda yap›ld›. Hastalar›n
71’inde (%53.3) transperitoneal, 53’ünde (%39.8)
retroperitoneal, 9’unda (%6.4) ekstraanatomik yaklafl›m
tercih edildi. Hastalar›n 69’una (%51.8) aortobifemoral,
34’üne (%25.5) aortofemoral, 17’sine (%12.7)
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G Tablo 1. Hasta özellikleri ve risk faktörleri.

Hasta say›s› (%)
Erkek 128
Kad›n 5
Ortalama yafl 60.9 y›l
S›gara içme al›flkanl›¤› 97 (%72.9)
Koroner arter hastal›¤› 78 (%58.6)
Hipertansiyon 33 (%24.8)
Hiperlipidemi                                   17 (%12.7)
Diyabet                                            15 (%11.2)
KOAH                                              13 (%9.8)
Renal hastal›k                                     7 (%5)
Opere KABG                                    27 (%20)
Önceki PTCA                                     8 (%6)
Amputasyon                                       2 (%1.5)
Serebrovasküler atak                          1 
Karotis endarterektomi                       2 (%1.5)
Bilateral renal stent anjioplasti           2 (1.5)



iliofemoral, 9’una (%6.7) ekstraanatomik, 2’sine
(%1.5) aortobiiliak, 2’sine (%1.5) aortoiliak baypas
greft yap›ld›. Hastalar›n 19’una (%14.2) efl zamanl›
olarak femoro-popliteal baypas greft giriflimi uyguland›.
Hastalarda knitted gelatine  coated double-velour
Dacron greft (Uni-Graft DV; Braun Melsungen AG,
Melsungen, Germany) veya  knitted collagene  coated
double-velour greft (Hemashield Microvel; Meadox
Medical Inc) kullan›ld› (Tablo 2).

Tablo 2. Uygulanan greft anastomoz yöntemleri.

Toplam hasta say›s›                            133

Aortobifemoral bypass greft                69 (%51.8)
Aortofemoral bypass greft                   34 (%25.5)
‹liofemoral bypass greft                       17 (%12.7)
Ekstraanatomik bypass greft                 9 (%6.7)
Aortobiiliak bypass greft                       2 (%1.5)
Aortoiliak bypass greft                          2 (%1.5)

Preoperatif risk faktörlerinin morbidite ve ölümde etkili
olup olmad›¤›n› saptamak için istatistiksel analiz olarak
Fisher’s exact testi kullan›ld›. P degeri<0.05 istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR 
Hastalar›n ameliyattan sonraki ortalama takip süresi
18.6 ay (3-58 ay aras›) idi. Takip süresince ölüm
olmad›. Toplam ölüm oran› %2.2 idi. Hastane içi ölüm
ameliyat sonras› dönemde 3 hastada oldu. Ameliyat
öncesi efllik eden hastal›k olarak bu hastalar›n birincisi
KAH ve renal yetmezli¤e, ikincisi KAH, renal
yetmezlik ve KOAH’a sahipti. Bunlarda ameliyat
öncesi KABG veya PTCA endikasyonu ve hemodiyaliz
ihtiyac› yoktu. Aritmi ve renal yetmezlik nedeniyle
öldüler. Üçüncü hasta ameliyat öncesi KAH, KOAH ve
distal arter hastal›¤›na sahipti. Bu hastadada KABG
veya PTCA endikasyonu yoktu. Bu hastan›n ölümü
aritmi ve solunum yetmezli¤iyle ilgiliydi. KAH’a sahip
olan 78 hastada hastane içi ölüm oran› %3.8 idi. Ölüm
ameliyat öncesi KAH’a sahip olan ve KABG ve PTCA
endikasyonu olmayan 43 hastan›n 3’ünde (%7) görüldü.
KAH ve renal hastal›¤a sahip 4 hastan›n 2’si öldü ve bu
hastalarda ölüm oran› %50 idi (p<0.05). Renal hastal›¤a
sahip olan 7 hastan›n 2’si öldü ve renal hastal›¤a sahip

hastalar aras›nda ölüm oran› %28.6 idi (p<0.05).
KOAH’a sahip olan 13 hastan›n 2’si öldü ve KOAH’a
sahip hastalar aras›nda ölüm oran› %15.4 idi (p<0.05).
Distal arter hastal›¤›na sahip olan 19 hastan›n biri öldü
ve distal arter hastal›¤›na sahip hastalar aras›nda ölüm
oran› %5.3 idi (p<0.05). KAH+renal hastal›k+KOAH’a
sahip hastalar ve KAH+KOAH+distal arter hastal›¤›na
sahip hastalar›n say›s› istatistiksel olarak anlaml›
olmad›¤›ndan bu hastalarda istatistiksel analiz
yap›lamad›.
Tüm olgularda patensi ve ektremite kurtarma oran›
%99.3 idi. Erken (ilk 30 gün) greft oklüzyonu bir
hastada meydana geldi ve trombektomi yap›larak greft
patensi sa¤land›. Takipte 4 hastada geç greft trombozu
geliflti. Bu hastalar›n birinde aorto-sol femoral ve sol
femoro-popliteal baypas yap›lm›flt› ve greft oklüzyonu
altta yatan hastal›¤›n ilerlemesi nedeniyleydi. Bu
hastada greft oklüzyonuna trombektomi uyguland›,
daha sonraki dönemde diz üstü amputasyon gerekti.
Di¤er 3 hastada greft kollar›ndan birinin geç oklüzyonu
zay›f run-off nedeniyleydi. Bu hastalarda femoro-
femoral ve femoro-popliteal baypas uyguland›.
Seroma bir hastada görüldü ve cerrahi olarak tedavi
edildi. Geç dönemde bir hastada aterosklerozun
ilerlemesi nedeniyle sa¤ alt ekstremiteye femoro-
popliteal baypas greft ameliyat› uyguland›. Kas›kta
SVS’ye (Society for Vascular Surgery) göre 1.derece
yara yeri enfeksiyonu bir hastada görüldü ve antibiyotik
tedavisi ile iyileflti.  Ameliyat öncesi 7 hasta böbrek
hastal›¤›na sahipti ve bu hastalar›n 5’inde diürez
ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› dönemde volüm
replasman›, diüretik ve mannitol ile sa¤land›. Ameliyat
sonras› dönemde hastalar›n kreatinin düzeyleri azald› ve
hemodiyaliz gerekmedi. 7 hastan›n ikisi renal hastal›¤a
ilave olarak KABG veya PTCA gerektirmeyen KAH’na
sahipti ve postoperatif dönemde öldüler.
Bir hastada intraabdominal hematom ve kanama
kontrolü için reoperasyon gerekti. Tüm olgularda
ameliyat sonu komplikasyon oran› %17.2 idi. Ameliyat
sonu  komplikasyonlar en s›k kardiyak (%9.1, 12 hasta)
nedenlerle ilgiliydi (tablo 3). Kardiyak komplikasyon
olarak aritmiler görüldü ve medikal tedaviye cevap
verdi. Akci¤er komplikasyonu olarak respiratuvar
distres sendromu 7 (% 5.2) hastada görüldü ve medikal
tedavi ile düzeldi. Takipte kontrole ça¤›r›lan hastalarda
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fizik muayene, rutin biyokimyasal tetkikler, EKG,
akci¤er grafisi ve alt ekstremitelerin arteriyel Doppler
ultrason incelemesi yap›ld›. Tüm olgularda yaflam oran›
%97.8 idi. Tüm olgularda greft aç›kl›k oran› ve
ekstremite kurtarma oran› %99.3 idi.

Tablo 3. Ameliyat sonu komplikasyonlar.

Toplam hasta say›s› 133

Aritmi 12 (%9.1)
Respiratuar distres sendromu 7 (%5.2)
Tromboz 1
Kas›k enfeksiyonu 1
Retroperitoneal hematom ve kanama 1
Amputasyon 1

TARTIfiMA
Aterosklerotik aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›klar›n
cerrahi tedavisi %3 den az ameliyat esnas›nda ölüm ile
baflar›l› flekilde yap›labilmektedir(2). Morbidite ve ölüm
oran›ndaki azalma erken tan›, aortoiliofemoral t›kay›c›
hastal›¤›n cerrahi tedavisinden önce efllik eden
hastal›klar›n tedavi edilmesi, cerrahi teknik ve
tecrübede geliflme, kullan›lan greft materyalinin
kalitesinde artma, anestezi yöntemindeki ilerlemeler ve
ameliyat sonu bak›mdaki düzelmeler ile ilgilidir. Bizim
hastalar›m›zda ameliyat esnas›nda ölüm olmad›.
Multidüzeyde periferik arter hastal›¤›   olanlarda KAH
n›n görülme oran› s›kt›r ve bu hastalarda ölümün en
büyük nedenidir(2). Literatür eflli¤inde bizim
aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n cerrahi tedavisindeki
düflük mortalite ve morbidite oran›na bakarak,
aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›k ve ciddi KAH olan
hastalarda aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n  cerrahi
tedavisinden önce koroner revaskülarizasyonun
ameliyat esnas›nda iskemik komplikasyonlar› ve buna
ba¤l› olarak morbidite ve ölüm oran›n› azaltt›¤›
söylenebilir. KAH olup KABG veya PTCA yap›lan
hastalar aras›nda hastane içi ölüm görülmedi, fakat
KAH olup revaskülarizasyon veya PTCA endikasyonu
olmayan 3 olguda ameliyat sonras› ölüm görüldü.
Ameliyat öncesi ilerlemifl yafl, s›gara içme, diyabet,
renal hastal›k (kreatinin düzeyi≥2 mg/dl), KOAH
aortoiliofemoral oklusif hastal›k nedeniyle opere edilen
hastalarda morbidite ve ölüm oran›n› art›rd›¤›

gösterilmifltir(2,3,4,5,6,13). S›gara içen hastalarda ameliyat
sonu akci¤er komplikasyonlar› daha s›k görülür ve
ameliyat sonu dönemde ve takipte  s›gara içmeye
devam eden hastalarda yaflam süresi azal›r(7). Ameliyat
öncesi akci¤er bak›m› ve medikal tedavi, ameliyat
sonras› erken ekstübasyon, yürüme ve solunum
egzersizi yapt›rma KOAH olan hastalarda akci¤er
fonksiyon bozuklu¤u riskini azalt›r. Biz KAH ve renal
hastal›¤›n ameliyat sonu ölümün önemli bir belirleyicisi
oldu¤unu saptad›k (p<0.05). Ameliyat öncesi
hastalar›m›z›n %72.9’u s›gara içiyordu ve ameliyat
sonu dönemde görülen akci¤er komplikasyonlar› s›gara
içen hastalarda görüldü. Biz aortofemoral, aortoiliak ve
iliofemoral baypas greft ameliyatlar›nda abdominal
a¤r›, atelektazi, pnömoni, paralitik ileus ve yara
dehisensinin daha az görülmesi, ameliyat sonu iyileflme
periodunun daha k›sa olmas› ve ölüm oran›n›n düflük
olmas› nedeniyle retroperitoneal yaklafl›m› tercih ettik.
Retroperitoneal yaklafl›m hastalar›m›z›n 53
(%39.8)’inde uyguland›. 
Ameliyat yöntemi olarak otörler eksternal iliak arter,
ana femoral arter ve profunda arterinin hastal›¤a kat›l›p
kat›lmamas›na,  aortofemoral baypas prosedürlerinden
sonra kas›k enfeksiyonu, femoral psödoanevrizma,
kalça fleksiyonu ile greftin kink olmas›na sekonder
tromboz riski gibi komplikasyonlar› de¤erlendirerek
aortoiliak veya aorto-femoral baypas yöntemlerinden
birini  tercih etmifllerdir(1,8,9,10). Chilvers ve arkadafllar›
aortoiliak baypas prosedürlerinden sonra ilk vasküler
duruma, hastal›¤›n ilerlemesine ve gözlem süresine
ba¤l› olarak iliak arterlerde obstrüksiyonun ilerledi¤ini
ifade etmifllerdir(11). Bizim hastalar›m›z›n ço¤unda
aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n multisegmenter veya
uzun olmas› dolay›s›yla aortofemoral baypas
prosedürlerini tercih ettik.Tüm hastalar›m›zda
proksimal anastomoz end-to-side olarak oluflturuldu.
Otörlerin ço¤u proksimal anastomozun konfigürasyonu
ile ilgili olarak greft aç›kl›k oran›nda de¤ifliklik
bulmad›(12,13).
Hastalar›m›zda takip süresince greft aç›kl›k ve
ekstremite kurtarma oran› %99.3 idi. Bizim
sonuçlar›m›z di¤er araflt›rmac›lar›n bulgular› ile
karfl›laflt›r›labilir düzeydeydi(3,14). 
Sonuç olarak, Aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›k ve efllik
eden KAH’n›n aortoiliofemoral t›kay›c› hastal›¤›n
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cerrahi tedavisinden önce revaskülarizasyonu ve
KOAH, renal hastal›k, diyabet gibi risk faktörlerinin
ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› uygun tedavisi
morbidite ve ölüm oran›n› azaltmada gerklidir.
Aortoiliofemoral t›kay›c› lezyonun özelliklerine göre
seçilmifl aortofemoral prosedürlerle hastalar kabul
edilebilir risk ve ölüm oranlar›yla tedavi edilebilir. 
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YÜKSEK RAD‹AL ARTER‹OVENÖZ F‹STÜL OLUfiTURULMASINDA ÜÇ
YILLIK  DENEY‹M: CERRAH‹ TEKN‹K, F‹STÜLÜN FONKS‹YONELL‹⁄‹,
LOKAL‹ZASYONUNA BA⁄LI GEL‹fiEN KOMPL‹KASYONLAR

THREE YEARS EXPERIENCE IN HIGH RADIOCEPHALIC ARTERIOVENOUS
FISTULA CREATION: SURGICAL TECHNIQUE, ITS FUNCTIONALITY AND
COMPLICATIONS RELATED TO LOCALIZATION

Nezihi KÜÇÜKARSLAN, Ertu¤rul ÖZAL, ‹zzet YAVUZ *, Mustafa KÜRKLÜO⁄ LU, Mehmet ARSLAN, Harun TATAR
GATA Askeri T›p Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerr. ABD., *Nefroloji Klini¤i, Etlik,  Ankara

Özet
Amaç: Diyaliz, kronik renal yetmezlikli hastalarda yaflam süre ve kalitesini uzatmaktad›r. Bu hastalar›n uzun süreli diyaliz tedavisi
görebilmeleri için, vasküler girifl prosedürleri gereklidir. Biz 2001 y›l›ndan bu yana, diyaliz tedavisi için Yüksek Radial
Arteriovenöz Fistül (YRAVF) yolunu oluflturmaktay›z. Yüksek radial fistül oluflturulmas›ndaki cerrahi teknik, fistülün
oluflturulmas›ndaki zorluklar ve fistüle ba¤l› geliflen komplikasyonlar de¤erlendirilmektedir.
Yöntem: Ocak 2002-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda YRAVF 95 hastaya uyguland›. Hastalar 21-78 yafl aral›¤›nda, %70’ i 45 yafl
üzeri idi. Ortalama takip süresi 32.8 ay olarak belirlendi. Tüm hastalar›n üst ekstremite venöz ve arteryel sistemi cerrahi öncesi
muayene edildi. Arteryel sistemin de¤erlendirilmesinde modifiye Allen test, venöz sistemin de¤erlendirilmesinde venöz doppler
ultrasonografi kullan›ld›. Fistül aç›kl›¤› tril palpasyonu, stetoskopla üfürüm duyulmas› veya doppler ultrasonografi ile
de¤erlendirildi. 
Bulgular: YRAVF oluflturulan dört hastan›n (%4.21) fistülü spontan tromboz nedeniyle kapand›. ‹ki YRAVF’ e (%2.10) takip
periyodu esnas›nda venöz hipertansiyon geliflmesi nedeniyle ligasyon uyguland›. ‹ki hastada (%2.10) fistül aç›lan bölgede
hematom geliflti. Enfeksiyon veya lenf s›z›nt›s›na hiçbir hastada rastlanmad›. 87 hastada (91.57%) oluflturulan YRAVF de takip
periyodu içerisinde  kullan›m aç›s›ndan herhangi bir sorun ile karfl›lafl›lmad›.  
Sonuç: YRAVF,  hemodiyaliz için güvenli ve uygun bir giriflim yolu oluflturmaktad›r,  takip sonuçlar› di¤er bölge arteriovenöz
fistül yaklafl›mlar›na üstündür. Enfeksiyon problemi yoktur. Geliflebilecek komplikasyonlar›n büyük bir oran›, fistülü kaybetmeden
tedavi edilebilir. (Damar Cer Der 2006;15(3):31-36).

Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz fistül, Yüksek radial arter, Hemodiyaliz.

Abstract
Background: The introduction of hemodialiysis has prolonged the lives of patients with chronic renal insufficiency. To maintain
them on long-term dialysis, vascular access procedures are required. We have been using high radial arteriovenous fistula
(HRAVF) technique since 2001. The high radial surgical technique, technical difficulties, and complications are evaluated. In
addition the effect of concurrent disease on patency is also examined.
Methods: We performed 95 HRAVF s between January 2002 and December 2004, in patients with an age range of (21-78) years
and 70% were older than 45 years. Mean follow-up time was 32.8 months. All patients were clinically examined by the surgeon to
evaluate the venous and arterial system of the upper extremities. The arterial system was examined with modified Allen’s test; the
venous system was examined with venous Doppler ultrasonography. The patency was usually assessed either by palpation for
thrill, auscultation for a bruit or by using Doppler ultrasonography.
Results: Four HRAVF (4.21%) failed because of spontaneous thrombosis. Two HRAVF s (2.10%) required ligation procedures
during follow-up period because of venous hypertension. Haematoma was found in two patients (2.10%). No infections or lymph
leakage were seen. In 87 patients (91.57%), HRAVF s matured sufficiently for cannulation and no complications were seen during
follow-up period.
Conclusion: The HRAVF provides a safe and useful access for hemodialiysis. The results of HRAVF studies are superior to the
other arteriovenous fistula approaches. There is no infection problem. Most of the complications can be treated easily without
loosing the fistula. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):31-36).

Keywords: Arteriovenous fistula; high radial artery; hemodialiysis.
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‹R‹fi

Hemodiyaliz için radiosefalik arteriovenöz fistül
aç›lmas› ilk defa Bresica ve arkadafllar› taraf›ndan
tan›mlanm›fl (1966), bu tarihten itibaren pek çok say›da
kronik renal yetmezlik hastas› bu giriflim yolu ile uzun
dönem diyaliz tedavisine al›nm›fllard›r(1). Düzgün
çal›flan bir arteriovenöz fistül için yeterli miktarda
vasküler sahaya ihtiyaç vard›r. ‹deal bir fistül; diyaliz
için yeterli kan ak›m› geçifline olanak sa¤lamal›, uzun
ömürlü, düflük komplikasyon oranl› olmal›d›r.
Geliflebilecek komplikasyonlar tromboz, çalma
fenomeni, ekstremite iskemisi, konjestif kalp
yetmezli¤i, venöz hipertansiyon, yalanc› anevrizmad›r.
Hemodiyaliz hastalar›nda arteriovenöz fistül
komplikasyonlar› morbidite art›fl› ve hastanede kal›fl
süresi uzamas›n›n önemli nedenlerindendir. Bu
komplikasyonlar›n en önemlilerinden birisi venöz
hipertansiyondur. Santral venöz sistemi etkileyen
oklüzyon ve stenoz sonucu oluflur, kan ak›m›n›n
periferal venöz sisteme yüklenmesiyle periferal venöz
hipertansiyon fleklinde sonuçlan›r. Periferal venöz
hipertansiyon el ve parmaklarda ödem, hareket
k›s›tl›l›¤› ile kendisini belli eder. ‹leri evrelerinde mor
ve flifl parmaklarlar, hatta venöz gangrene kadar giden
tablolar oluflturabilir(2). Fistül için  dominant olmayan
kolda bulunan enfiye çukuru (snuffbox) veya distal
radiosefalik saha ilk tercihtir. E¤er bu fistüller çal›flmaz
ise o zaman daha proksimale gidilmelidir.  Ancak tüm
bu yaklafl›mla baflar›l› olunamaz veya ven bu prosedür
için uygun de¤il ise baflka çözümlerde bulunabilir.
S›kça kullan›lan bir seçenek bu amaç için
politetrafloretilen greft kullan›lmas›d›r. Ancak bu
sentetik greftlerin kullan›lmas›, bir tak›m ek
komplikasyonlar› da beraberinde getirir(3,4)

HASTALAR VE YÖNTEM 
Hastalar›n haz›rlanmas›
Tüm YRAVF’ ler kronik renal yetmezlikli hemodiyaliz
hastalar› için oluflturuldular.  Tüm hastalar›n, üst
ekstremite arteryel ve venöz sistemi cerrah taraf›ndan
muayene edildi. Muayeneler normal oda ›s›s›nda,
supine pozisyonunda, hastan›n rahatlamas› sa¤land›ktan
sonra gerçeklefltirildi. Arteryel sistemin

de¤erlendirilmesinde modifiye Allen test, venöz
sistemin de¤erlendirilmesinde venöz doppler
ultrasonografi kullan›ld›. Modifiye Allen test, radial
artere bir dakika uygulanan bas› eflli¤inde, pulse
oksimetre ile ölçülen parmak oksijen saturasyonunun
de¤iflip de¤iflmedi¤i kontrolünün yap›lmas› fleklinde
uyguland›. 

Cerrahi Teknik
Prilokain hidroklorür (%2) ile yap›lan lokal anesteziyi
takiben, antekubital bölge katlant› çizgisi 3 cm alt›ndan
bafllayan, pronator teres ve brakioradialis kaslar› aras›na
girilebilecek, longitudinal 4 cm lik bir insizyon yap›l›r
(Resim 1). Öncelikle sefalik ven subkutan ya¤ dokusu
içinde serbestlefltirilir, tüm dallar› ba¤lan›r. Subkutan
ya¤ dokusu alt›ndaki antebrakial aponöroz ortaya
konarak insize edilir. Radial arter,  veni ve superfisial
radial sinir ile birlikte seyretti¤i yatakta
serbestlefltirilerek lastik fleritlerle  dönülür. Sefalik ven
distal ucundan kesilir ve serbestlefltirilir. Ven
mobilizasyonu  s›ras›nda lümende daralma ve
t›kanmaya yol açabilecek venin zorlanma ve
k›vr›lmalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. Stenozdan ve
t›kanmalardan kaç›nmak için ince duvar ve endotelial
dokuya sahip olan bu vene klemp konulmamal›d›r.
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Resim 1. YRAVF cerrahi yaklafl›m›. 
(A: 4cm; B: Brakioradialis kas›; C: Pronator teres kas›)



Oluflturulacak olan fistülün gelecekteki
fonksiyonelli¤ini tahmin etmek mümkün de¤ildir. Daha
sonraki operasyonlarda venöz dokuya çok ihtiyaç
olabilir. Ven yüzeyi ve içi heparinli solüsyon ile iyice
y›kan›r. Radial arter yumuflak bir klemple distal ve
proksimalinden klempe edilir. Arteriotomi nin uzunlu¤u
veni artere a¤›zlaflt›r›rken oluflacak aç›ya göre ayarlan›r.
Haz›rlanan sefalik ven radial artere 7(0) polipropilen
sütür ile uç yan anastomoz  edilir. ‹fllem sonras›
oluflturulan arteriovenöz fistül ve organlar› papaverin
solüsyonu ile y›kan›r. 

Takip
Bu retrospektif çal›flmada, YRAVF oluflturulan
hastalarda fistülün fonksiyonelli¤i, aç›kl›k oranlar› ve
geliflen  komplikasyonlar›  de¤erlendirilmifltir.
Arteriovenöz fistülde geliflen komplikasyonlar ile ilgili
bilgiler, nefroloji klini¤indeki rutin muayenelerde
tutulan kay›tlardan, ilgili nefrologlardan ve bu
hastalarla yap›lan telefon konuflmalar›ndan elde
edilmifltir. Fistül aç›kl›¤› tril palpasyonu, stetoskopla
üfürüm duyulmas› veya doppler ultrasonografi ile
de¤erlendirildi.  Hasta özellikleri tablo 1 de
sunulmufltur. 

Tablo 1. YRAVF oluflturulan hastalar›n klinik
özellikleri (*Y›l).

Hasta karakteristikleri n: 95

Cinsiyet (erkek/kad›n) 55/40
Yafl aral›¤› (21-78) *
Kardiyovaskülar hastal›k 52 (54.73%)
Hipertansiyon 41 (43.15%)
Sistemik lupus eritomatosus 2 (2.10%)
Diyabetes mellitus 28 (29.47%)
(oral antidiyabetiklerle regüle)
Diyabetes mellitus (insülin ile regüle) 9 (9.47%)
Perifer damar hastal›¤› 8 (8.42%)
Sigara içicili¤i 32 (33.68%)
Anti platellet ajan kullanma 59 (62.10%)
Obezite (BMI:23 veya üzeri) 40 (42.10%)

BULGULAR
Ocak 2002-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda YRAVF 95
hastaya uyguland›. Hastalar (21-78) yafl aral›¤›nda,
%70’i 45 yafl üzeri idi. Bu hastalar›n 55’i (%57.89)
erkek  ve 40’›  (%42.10) kad›n olarak belirlendi.
Hastalar›n 78’inde (%82.10) sol  proksimal ön kol
kullan›ld›. Ayn› tarihler aras›nda klini¤imizde
oluflturulan fistüllerin dört farkl› uygulama bölgesine ait
post operatif komplikasyonlar› tablo 2 de sunulmufltur.
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Tablo 2. Oluflturulan arteriovenöz fistüllerin komplikasyonlar›. 

Komplikasyonlar Snuffbox Radiosefalik Radiosefalik Brakiobazilik
n:75 (Bilek) n: 50 (Yüksek) n: 95 n: 15

Tromboz 28 (37.33%) 4 (4.21%) -
Arteryel çalma - - - 2(13.33%)
Venöz hipertansiyon 3 (4%) 12 (24%) 2 (2.10%) 8(53.33%)
Hematom - 2 (4%) 2 (2.10%) 4 (26.66%)
Lenf göllenmesi - - - 1 (6.66%)
Psödo anevrizma - - - -
Anevrizma - 1 (2%) - 2 (13.33%)
Enfeksiyon 8 (10.66%) 1 (2%) - -
Zay›f olgunlaflma 20 (26.66%) 6 (12%) - -
Konjestif kalp yetmezli¤i - - - 2 (13.33%)
Reoperasyon 55 (73.33%) 20 (40%) 8 (8.42%) 10 (66.66%)



Brakiobazilik ve el bilek bölgesinde oluflturulan
arteriovenöz fistüllerde postoperatif  komplikasyonlar
belirgin olarak yüksekti. Ortalama takip süresi 32.8 ay
olarak belirlendi (4 ile 36 aras›). Operasyonu takip eden
ilk hafta içerisinde spontan tromboz nedeniyle 4
(%4.21) YRAVF kapand›. ‹ki YRAVF olgusunda (%
2.10) takip süresi içinde geliflen venöz hipertansiyon
nedeniyle ligasyon  uyguland›. Arteriovenöz fistül
oluflturulan ‹ki hastada (% 2.10) fistül bölgesinde
hematom görüldü. Dirsek bölgesi fistüllerinde
enfeksiyon s›k görülmesine ra¤men YRAVF uygulanan
hastalarda  enfeksiyon ya da lenf s›z›nt›s›
komplikasyonu ile karfl›lafl›lmad›. Fistül aç›kl›¤›
hemodiyaliz uygulanabilirli¤iyle de¤erlendirildi.
Seksen yedi hastada (%91.57) oluflturulan YRAVF
kanülasyon için yeterli olgunlu¤a ulaflt› ve takip süresi
içerisinde herhangi bir komplikasyonla karfl›lafl›lmad›.
Kronik böbrek yetmezli¤ine efllik eden komorbid
patolojiler oral antidiyabetiklerle regüle edilen
diyabetes mellitus (%29.47), insülin ile regüle edilen
diyabetes mellitus (%9.47), hipertansiyon % (43.15),
sistemik lupus eritomatosus (% 2.10) olarak belirlendi.
Baz› hastalarda birden çok komorbid patoloji mevcut
idi. YRAVF oluflturulan hastalar›n hemen hemen yar›s›
obez idi. Perioperatif ölüm (<30 gün) gözlenmedi.
Ancak fonksiyonel YRAVF’ ü olan bir hasta,
arteriovenöz fistül oluflturulmas›ndan iki y›l sonra,
hemodiyaliz program› esnas›nda kapt›¤› dissemine viral
hepatit–C  enfeksiyonu nedeniyle kaybedildi.  

TARTIfiMA
K›sa dönem diyaliz gerektiren hastalar için santral
olarak yerlefltirilen venöz diyaliz kateterleri
kullan›lmaktad›r. Ancak bu kateterler, enfeksiyon için
odak oluflturur ve venöz tromboz aç›s›ndan risk tafl›rlar.
Literatürdeki de¤iflik serilerde enfeksiyon oranlar›
1000 hasta gününde 1.3 ila 2.5 aras›nda
bildirilmektedir(5). 1966 y›l›ndan bu yana, do¤al
arteriovenöz fistüllerin kullan›lmas› ile beraber,
hemodiyaliz daha güvenli bir ifllem haline gelmifltir (1,6). 
‹lk arteriovenöz anastomoz, iyi kalite arter ve venler
kullan›larak olabildi¤ince uç lokalizasyonlarda
aç›lmal›d›r. Dikkatli olarak yap›lan preoperatif
de¤erlendirme ile, ilk ameliyat için en uygun
lokalizasyon kolayl›kla belirlenebilir. Radial arter

seçimi, hastan›n post operatif konforu için çok
önemlidir. Enfiye çukuru (snuffbox) ya da radiosefalik
arteriovenöz fistül kaliteli de¤il ise distal brakiobazilik
fistül aç›lmas› ya da politetrafloretilen greft
kullan›lmas› önerilir. Ancak bu son iki seçenekte
komplikasyon oranlar› oldukça fazlad›r. Bu gibi
durumda bizim önerimiz YRAVF aç›lmas›d›r.  Baflar›l›
olarak çal›flan arteriovenöz fistüllerin tan›nmas›n›n
önemi ve bu durumun hemodiyaliz hastalar›nda önemli
bir komorbidite nedeni olmas› dolay›s› ile, arteriovenöz
fistüllerin uzun dönem aç›kl›k sonuçlar›n›
de¤erlendirebilecek testlere ihtiyaç duyulmufltur. Klinik
olarak fistülün aç›kl›¤› oskültasyon ve palpasyon ile
de¤erlendirilebilirken, baz› merkezler Doppler
ultrasonografi ve anjiyografi gibi daha geliflmifl
yöntemleri tercih etmektedirler(2). Duplex sonografi, B-
mod ve Doppler ultrasonografi kullanarak, damar
anatomisi ve kan ak›m› hakk›nda ayn› görüntüde
bilgiler sunan güvenli bir tan› yöntemidir(7). Biz bu
yöntemi kullanarak damarlar›n fonksiyonel
karakteristikleri hakk›nda daha fazla bilgi
edinmekteyiz. Preoperatif olarak tüm hastalara,
postoperatif dönemde ise kontrol amaçl› bize müracaat
eden, stetoskopla yeterli sonuç al›namayan 32 hastaya
(%33.68) doppler ultrasonografi uyguland›. Literatüre
göre, damar çap› ve kan ak›m› arteriovenöz fistül
sonuçlar›n› belirleyen en önemli faktörlerdir (6,7). Küçük
arter veya ven ile oluflturulan arteriovenöz fistüller
(<1.5-2.0 mm) çabuk t›kanma riski tafl›rlar. Bu
hastalarda ilk arteriovenöz fistül, ön kol üst k›sm›nda
oluflturmal›d›r (6). Arteriovenöz fistül açmak için
zamanlama çok önemlidir. ‹lk fistül beklenen
hemodiyaliz tarihinden en az 12 hafta önce
oluflturulmal›d›r. Bu konuda Dragos P. Ve arkadafllar›
flu genel prensipleri belirlediler: A)  ‹lk arteriovenöz
fistül beklenen hemodiyaliz tarihinden önce aç›lmal›d›r.
B) Operasyon üç hafta öncesine kadar hasta herhangi
bir travma, enfeksiyon ya da bu kolun delinmesini
gerektiren herhangi bir iflleme tabii tutulmamal›d›r. C)
Geçici venöz yol için subklavien yol kesinlikle
kullan›lmamal›d›r(8). Bunlar oluflturulacak tüm
arteriovenöz fistüllerin fonksiyonelli¤i için alt›n
standartlard›r.  Hemodiyaliz hastalar› için iyi çal›flan bir
arteriovenöz fistül aç›lmas› hayati önem tafl›r. Cerrahi
sonras› pek çok komplikasyon geliflebilir, venöz
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hipertansiyon bunlar içerisinde en önemlilerinden
birisidir(2). Bu genellikle alt radiosefalik ya da
brakiobazilik alanda anastomoz aç›l›rken yap›lan teknik
bir hatadan kaynaklan›r(2). Bizim YRAVF  açma ile
ilgili tecrübelerimiz gösterdi ki bu bölge arteriovenöz
fistül oluflturmak için en uygun bölgedir. Bu alanda
komplikasyon olarak venöz hipertansiyon oluflma riski
çok azd›r. Çünkü, kolun di¤er bölgelerine k›yasla, bu
bölgede daha çok say›da venöz kapakç›k
bulunmaktad›r. Obezite YRAVF açmak için bir
kontrendikasyon teflkil etmez. Matüre olmufl,
hemodinamisi iyi YRAVF iyi yap›lm›fl bir
anastomozun sonucudur. YRAVF’ ün geliflebilmesi için
sa¤l›kl› ve uygun çaptaki ven d›fl›nda di¤er bir
zorunluluk, yüksek kan ak›m›d›r, venöz dilatasyon için
flartt›r. Yeterli arteryel kan ak›m› olmadan venöz
dilatasyon olamaz. Yüksek radial arter bu üç özelli¤e de
sahiptir. Post operatif hematom oluflumundan
kaç›n›lmal›d›r. Oluflan hematom, hem yapt›¤› bas› ile
hem de trombüsün erimesi ve rezorpsiyonu s›ras›ndaki
oluflan enflamasyon ve geliflebilecek enfeksiyon
dolay›s›yla fistülün hemodinamisini çabucak bozar. Bu
komplikasyon, anastomoz damarlar›n›n temiz bir
biçimde haz›rlanmas› ile önlenebilir. Bu bölge damar
çaplar›n›n büyüklü¤ü kanama odaklar›n›n kolayca
belirlenmesine ve müdahalesine olanak sa¤lar. Yüksek
radial arter seviyesinde radial arter sefalik venin alt›nda
seyreder ve ulafl›labilmesi için genifl cerrahi
disseksiyonlara gerek yoktur. Bu  bölge damarlar›n›n
çaplar› daha genifl olup, distal radial alana göre daha az
arteryel kalsifikasyon gözlenir. Bu bölgenin di¤er bir
avantaj›, kanülasyon için daha uzun ven segmentine
sahip olmas›d›r. Bu uzunluk, YRAVF’ ün  t›kanmas›
durumunda ayn› koldan baflka bir segmentin
kullan›labilmesine de olanak sa¤lamaktad›r. Bu bölge
fistülünün akut t›kanmalar›na veya diyaliz s›ras›nda
geliflen fistülün çal›flmas›n› bozan cerrahi olarak
düzeltilebilecek hadiselerine daha kolay müdahale
edilebilmektedir. Bu alanda uygulanan fistül onar›m›
cerrahisi sonuçlar›, küçük çapl› damarlarda
uygulananlara nazaran daha iyidir. Bazen, tüm iyi
özelliklerinin varl›¤›na ra¤men fonksiyonellik için
yeterli kan ak›m› sa¤lanamamaktad›r. Bu durumda
erken post operatif dönemde farmakolojik ajanlar
kullan›lmaktad›r. ‹ntra venöz nikardipin(9),

prostoglandin E1(10) ve fenoksibenzamin(11) uygulamas›
bunlardan baz›lar›d›r. Baz› cerrahlar bölgesel veya
brakial blokaj› tercih etmektedirler(7). Bizim klini¤imiz
bu amaç için, erken post operatif dönemde, iyi çal›fls›n
veya çal›flmas›n tüm fistüllere topikal olarak papaverin
uygulamas›n› tercih etmektedir. Cilt kapat›rken
özellikle diyabetik hastalarda yüksek enfeksiyon
riskinin oldu¤u unutulmamal›d›r. Biz rutin olarak
perioperatif tek doz antibiyotik  kullan›m›n›
önermekteyiz (sefazolin 1000mg iv). Diyabetik ve
diyabetik olmayan hastalarda arteriovenöz fistül
sonuçlar›n› karfl›laflt›rd›k, pek çok literatürlerin aksine
ikisi aras›nda bir fark tespit edemedik. Anti platellet
ajanlar›n vasküler giriflim yerindeki trombozu
önledi¤ine dair baz› yaz›lar olmas›na ra¤men, vasküler
giriflimin  baflar›s›zl›¤› ve platellet aktivasyonu
aras›ndaki iliflki tamamen belirlenmifl de¤ildir(12). Bu
retrospektif çal›flma ile, greft aç›kl›k oranlar›m›z›,
herhangi bir anti platellet ajan›n koruyucu etkisi
sonucuna ba¤lamak zordur. Ancak flunu rahatça
söyleyebiliriz: tüm YRAVF lerdeki  trombotik ataklar
erken embolektomi ile kolayca tedavi edilebilir.
Sonuç olarak; bizim klinik tecrübemiz ve literatürlerde
belirtildi¤i üzere, YRAVF kal›c› diyaliz giriflimi için
hemen hemen tüm hastalar da kolayca oluflturulabilir.
Diyaliz için kullan›fll› ve güvenli bir giriflim yolu sunar.
Sonuçlar› di¤er arteriovenöz fistül giriflimlerine göre
daha üstün ve komplikasyon oran› daha azd›r.
Arteriovenöz fistül oluflturulmas› basit bir cerrahi ifllem
de¤ildir. ‹yi sonuçlar ancak bu konuda deneyimli, iyi
cerrahlar taraf›ndan al›n›r.      
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GERÇEK FEMORAL ARTER ANEVR‹ZMALARI

TRUE FEMORAL ARTERY ANEURYSMS

‹brahim Özsöyler, Banu Lafc›, Haydar Yafla, Serdar Bayrak, Gökhan ‹lhan, Mert Kestelli, Ali Gürbüz
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ‹zmir

Özet
Amaç: Femoral arter anevrizmalar› nispeten nadir görülen patolojilerdir. Prognozunun iyi oldu¤u bilinmekle beraber tedavileri ve
postoperatif seyirleri hakk›nda çok fazla  çal›flma yoktur. Biz bu yaz›m›zda, klini¤imizde Ocak 2000 - Eylül 2006 y›llar› aras›nda
nadir görülen bir patoloji olan gerçek FAA tan›s› konan ve ameliyat edilen 7 olgumuzu bildirmekteyiz. 
Yöntem: Cutler ve Darling’in yapt›klar› s›n›flamaya göre hastalardan üçünde sadece Tip I femoral arter anevrizmas›, birisinde
sadece Tip II femoral arter anevrizmas›, birisinde bilateral yüzeyel femoral arter anevrizmas›, birisinde sa¤ tarafta Tip I ve sol
tarafta Tip II femoral arter anevrizmas›, birisinde ise solda Tip I femoral arter anevrizmas› ve sa¤da izole derin femoral arter
anevrizmas› vard›. Bir hastada distal mikroembolizasyon varken üç hastada hiç semptom yoktu.
Bulgular: Tüm hastalar genel anestezi alt›nda ameliyat edildiler. Tedavi için sentetik greft interpozisyonu uyguland›. Derin
femoral arter anevrizmas› olan bir hastada ligasyon uyguland›. Bilateral yüzeyel femoral arter anevrizmas› olan bir hastada ise tek
tarafl› müdahale uyguland› ve di¤er taraftaki anevrizmas› çok büyük olmad›¤›ndan t›bbi takibe al›nd›. Hiçbir hastada mortalite ve
morbidite geliflmedi. Ekstremite kayb› olmad›. 
Sonuç: Femoral arterin gerçek anevrizmas› nadiren komplikasyon gelifltirmesine ra¤men kolayca tedavi edilebilen bir patoloji
oldu¤undan ve anevrizma boyutu büyüdü¤ünde rüptüre ve trombüs geliflimine ba¤l› olarak komplikasyon oranlar› artabilece¤inden
cerrahi tedavi ertelenmemelidir. (Damar Cer Der 2006;15(3):37-40).

Anahtar Kelimeler: anevrizma, femoral arter.

Abstract
Background: True aneurysm of the femoral artery is a rare pathology. However some authors reported that the outcome of the
patients with femoral aneurysm are relatively benign, there are limited study about treatment strategies and postoperative course.
In this report, we describe seven case of true atherosclerotic aneurysm of femoral artery and evaluate surgical results. 
Methods: Data were collected on a total of 7 consecutive patients undergoing surgical repair of femoral true aneurysm between 1
January 2000 and 1 September 2006 in our clinic. According to Cutler and Darling Classification there was type I femoral artery
aneurysm in tree patients, type II in one patient, bilateral superficial femoral artery aneurysm in one, type I on right extremity and
type II on left extremity in one patient. The last patient had left type I femoral artery aneurysm and right isolated deep femoral
artery aneurysm. One patient had symptoms related to microembolization. There was no symptom in tree patients. 
Result: All patients were operated under general anesthesia and endotracheal intubation. We performed deep femoral artery
ligation in one patient and synthetic graft interposition in others. Surgical intervention was performed on only one extremity in-
patient with bilateral superficial femoral artery aneurysm. The other aneurysm was too small; surgical intervention was not
performed. There was no mortality, morbidity, and amputation.
Conclusion: Although complications related to true femoral artery aneurysms are rare, but surgical intervention is simple and
safe. Considering the risk of limb-threatening complications like as rupture or distal embolization early diagnosis and surgical
intervention are recommended. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):37-40).

Keywords: aneurysm, femoral artery
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‹R‹fi

Aortadan sonra anevrizmal tutulumun en s›k oldu¤u
bölge alt ekstremite arterleridir. Femoral ve popliteal
arter anevrizmalar› en s›k karfl›lafl›lan periferik arter
anevrizmalar›d›r. Femoral arter anevrizmalar› (FAA)
popliteal arter anevrizmalar›na göre daha nadir bir
formasyondur ve popliteal arter anevrizmas›ndan sonra
en s›k görülen periferik arter anevrizmas›d›r(1).
Psödoanevrizmalardan farkl› olarak arterin üç tabakas›n›
(intima, media, adventisya) içerdiklerinden gerçek
anevrizmalar olarak adland›r›l›rlar. Biz bu yaz›m›zda,
klini¤imizde Ocak 2000 – Eylül 2006 y›llar› aras›nda
nadir görülen bir patoloji olan gerçek FAA tan›s› konan
ve ameliyat edilen 7 olgumuzu bildirmekteyiz.

HASTALAR VE YÖNTEM 
Yöntem
Klini¤imizde FAA tan›s› konulan 7 hasta ameliyat edildi.
Johnston ve arkadafllar› taraf›ndan ortak femoral arterin
normal çap› kad›nlarda 0.78 cm-0.85 cm ve erkeklerde
0.78 cm- 1.12 cm aras›nda olarak bildirilmifltir

(1)

. Fakat
ortak femoral arterin çap› a¤›rl›k boy yafl ve erkek
cinsiyetle artmaktad›r(2). Kesin bir de¤er olmamakla
beraber femoral arterin çap›n›n %50 artmas› veya çap›n›n
1.5-2 cm yi geçmesi femoral arter anevrizmas› olarak
adland›r›lmaktad›r(1). Biz bu çal›flmam›zda tüm

hastalar›m›z›n anevrizma boyutlar›n›n ölçümünde duplex
ultrasound ölçümlerini kriter olarak ald›k. Ayr›ca iki
hastam›za da anjiografi yapt›rd›k. Çünkü  bu olgularda
abdominal aort anevrizmas› vard› ve endovasküler aort
onar›m› planlad›¤›m›zdan dolay› anatomik detaylar›
belirlemek maksad›yla anjiografi uyguland›. Cutler ve
Darling(3), femoral arter anevrizmalar›n› cerrahi tedavi
stratejisi aç›s›ndan ortak femoral arter bifurkasyonunu
tutup tutmamas›na ba¤l› olarak Tip I ve Tip II diye ikiye
ay›rm›fllard›r. Derin femoral artere ulaflmayan, ortak
femoral arterde s›n›rl› olanlar Tip I ve femoral arter
bifurkasyonunu tutanlar Tip II olarak
s›n›fland›r›lm›fllard›r. Biz de çal›flmam›zda bu
s›n›fland›rmay› kulland›k.

Hastalar
FAA nedeniyle ameliyat etti¤imiz hastalar›m›z›n tamam›
erkekti. En genç hastam›z 69 ve en yafll› hastam›z 80
yafl›ndayd›. Hiçbir hastada rüptür yada ekstravazasyon
yoktu. Tüm hastalar elektif flartlarda ameliyat edildiler.
Hastalardan üçünde sadece Tip I FAA, birisinde sadece
Tip II FAA, birisinde bilateral yüzeyel femoral arter
anevrizmas› (YFAA), birisinde sa¤ tarafta Tip I ve sol
tarafta Tip II FAA, birisinde ise solda Tip I FAA ve
sa¤da izole derin femoral arter anevrizmas› (DFAA)
vard›. Hastalara ait özellikler Tablo 1’de görülmektedir.

Dr. ‹brahim Özsöyler ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2006; 15 (3): 37-40

38

G

Tablo 1. Femoral arter anevrizmas› nedeniyle ameliyat edilen hastalar›n preoperatif özellikleri.

Olgu yafl cinsiyet Semptom Tip Tan› Anevrizma ‹lave bilateral Cerrahi Ek
çap› (cm) anevrizma yaklafl›m cerrahi

1 72 E Bacakta ödem I USG 4.5 - - Greft -
(venöz bas›) interpozisyonu

2 80 E Yok II Anjiyografi 3.5 AAA - Y greft (sol) EVAR-
+ USG AAA

3 77 E Distal Sadece Fizik 5 (sa¤)
embolizasyon yüzeyel Muayene 2.5 (sol) - + Greft -

femoral + USG interpozisyonu
arter (sa¤)
tutulumu T›bbi takip
(bilateral) (sol)

4 69 E A¤r› I (sa¤) USG 4 - + Greft -
II (sol) interpozisyonu

(sa¤)
Y greft (sol)

5 74 E Yok I USG 3.5 - - Greft -
interpozisyonu

6 70 E Bacakta ödem I (sol) USG 4.5 Derin + Greft -
(venöz bas›) ‹zole femoral arter interpozisyonu

DFAA (sol)
(sa¤) Profunda 

ligasyonu (sa¤)

7 73 E Yok I Anjiyografi 3.5 AAA - Greft EVAR
+USG interpozisyonu -AAA



Cerrahi yaklafl›m
Tüm hastalar genel anestezi alt›nda ameliyat edildiler.
E¤er gerekiyorsa bilateral lezyonlara ayn› seansta
müdahale edildi. ‹nsizyon olarak vertikal kas›k kesisi
kullan›ld›. Proksimal kontrol için gerekiyorsa insizyon
yukar›ya do¤ru uzat›ld›. Separe retroperiton insizyonu
hiçbir hastada gerekmedi. Tüm hastalarda sentetik greft
ile replasman yap›ld› (resim 1). Tip 2 FAA olan
vakalarada derin femoral arter ayr› bir greft yard›m›yla,
ortak femoral arter ile yüzeyel femoral arter aras›na
interpoze edilen grefte anastomoz edildi (Y greft).

BULGULAR 
Hastalar›n beflinde tek tarafl› müdahale yap›ld›. Dört
hastada ortak femoral artere greft interpozisyonu
yap›ld›. Bir olguda ise Tip II FAA nedeniyle derin
femoral arter tutulumu vard› ve derin femoral arter Y
greft oluflturacak flekilde ortak femoral arterle yüzeyel

femoral arter aras›na interpoze edilen grefte ayr›ca
anastomoze edildi. YFAA olan olguda di¤er bacaktaki
anevrizman›n boyu 2.5 cm oldu¤u ve distal
embolizasyon flikayetleri olmad›¤›ndan bu lezyona
cerrahi müdahale uygulanmad› ve t›bbi takibe al›nd›.
Bilateral cerrahi müdahale iki olguya uyguland›.
Bunlardan birisine sa¤ tarafa greft interpozisyonu
uygulan›rken sol tarafta Y greft tekni¤i kullan›ld›. Di¤er
hastada ise sol tarafa greft interpozisyonu ve sa¤
tarafada anevrizmatik derin femoral arterin ligasyonu
uyguland›. Abdominal aort anevrizmas›n›n
endovasküler yöntemle onar›ld›¤› iki hastada FAA
müdahalesi eflzamanl› olarak gerçeklefltirildi.
Tüm hastalar sorunsuz olarak taburcu edildiler. Hiçbir
hastada erken postoperatif dönemde yada geç dönemde
müdahale edilen FAA nedeniyle yeni giriflim
gerekmedi, ekstremite kayb› olmad›. Hastalara
uygulanan cerrahi prosedürler tabloda görülmektedir.

TARTIfiMA
Femoral arter anevrizmalar› patogenez bilinmemekle
birlikte genel olarak dejeneratif veya aterosklerotik
anevrizma olarak adland›r›l›rlar. Femoral arter
anevrizmas› yayg›n bir arteriyomegalinin bir parças›
fleklinde görülebilece¤i gibi, abdominal aort
anevrizmas›na yada baflka periferik arter
anevrizmalar›na efllik edebilir(4). Periferik arter
anevrizmalar› 55 yafl alt›nda nadiren görülürler.
Genellikle sigara içen 55 yafl üstü erkeklerde s›k
görülürler(5). Hastalar›n %28-%85 inde beraber
abdominal aort anevrizmas› da mevcuttur. Genel olarak
yafll› popülasyonun hastal›¤›d›r. Bizim vaka serimizde
yer alan hastalar›n da sadece bir tanesi 70 yafl›n›n
alt›ndad›r. Ço¤unlukla, femoral arter anevrizmas›n›n
teflhisi esnas›nda yafl ortalama 65’dir(1). Bizim
serimizdeki olgular›n yafl ortalamas› da oldukça
yüksektir ve hastalar›m›z›n hepsi erkektir. Bizim
bulgular›m›zla uyumlu olarak erkeklerde 28 kat daha
s›k görüldü¤ü bildirilmektedir ve pek çok çal›flmada
hastalar›n %11-44’ünde birlikte popliteal arter
anevrizmas› bulundu¤u ve FAA olgular›n yar›s›nda
patolojinin bilateral oldu¤u daha önceki çal›flmalarda
yay›nlanm›flt›r(6). Bizim serimizdeki yedi olgudan
üçünde bilateral anevrizma vard›. Bunlardan sadece
ikisine cerrahi müdahale yapt›k. Bir hastada kotrlateral
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Resim 1. Yüzeyel femoral arter anevrizmas›n›n perioperatif
görünümü (a) ve greft interpozisyonu uygulamas› (b).

a
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anevrizma çap› büyük olmad›¤› için bu hasta t›bbi
takibe al›nm›flt›r. Asl›nda net olarak cevaplanamam›fl
sorulardan biri de FAA olan bir hastan›n ne zaman
ameliyat edilece¤idir. FAA’lar›n›n seyri genel olarak
beni¤ndir ve komplikasyon geliflimi nadirdir. Pek çok
hasta asemptomatiktir ve tek flikayet kas›k fliflli¤idir(7).
Levi ve Schroder’in(7) raporlar›na göre 5 cm’nin
alt›ndaki anevrizmalar›n rüptür ihtimali azd›r. Ancak
trombüs oluflumu ve distal embolizasyon her zaman
olabilmektedir. Graham ve ark, FAA’l› hastalara
yapt›klar› 28 ayl›k takiplerinde komplikasyon oranlar›n›
%3 olarak bildirmifllerdir(1). Bu nedenle cerrahi
endikasyonlar bu gün için tart›flmal›d›r. Pek çok cerrah
cerrahi giriflim için s›n›r› 2.5-3 cm olarak kabul etmekle
beraber yafll› ve komorbiditesi olan hastalarda cerrahi
için biraz daha beklenebilece¤i bildirilmektedir. Bu
hastalarda yak›n takip ve seri ultrasonografi kontrolleri
önerilmektedir(1). H›zl› büyüme ve distal
embolizasyonlar cerrahi için neden teflkil ederler. FAA
genlikle asemptomatik olmas›na karfl›n  büyük
anevrizmalar femoral ven, sinir yada her ikisini birden
komprese ederek semptom verebilirler. FAA’lar›n›n
potansiyel komplikasyonlar› olarak adland›r›lan kese
içinde trombüs oluflumu ve distal embolizasyona göre
akut tromboz ve iskemi nadirdir. Distal embolizasyona
ba¤l› "blue toe sendromu" görülebilir(1). Distal
mikroembolizasyonun daha s›k bir semptom oldu¤unu
bildiren çal›flmalar(3,5) olmas›na ra¤men bizim serimizde
sadece bir hastada distal embolizasyon izlenmifltir. ‹zole
yüzeyel femoral arter anevrizmalar›, FAA’lar› içinde
%1 gibi küçük bir grup olufltururlar. Bugüne kadar ço¤u
erkek olmak üzere 21 vaka bildirilmifltir. Komplikasyon
gelifltirme ihtimalleri popliteal arter anevrizmalar›na
göre daha düflük olmakla beraber rüptür ve distal
embolizasyonlar görülebilmektedir(1). Bizim yedi
FAA’l› olgumuzdan sadece birisinde yüzeyel femoral
arter anevrizmas› vard›. Bu olgumuzda anevrizma çap›
yaklafl›k 5 cm olarak ölçülmüfltür. Bu olgumuzda distal
mikroembolizasyonlara ba¤l› olarak ‘blue toe’
sendromu vard›. Yüzeyel femoral arter
anevrizmalar›n›n cerrahisi nispeten daha kolay ve distal
embolizasyon daha s›k görülen bir kompliksyon
oldu¤undan cerrahi tedavi çok ertelenmemelidir.
Anevrizma çap›n›n büyümesi trombüs geliflimi ve distal
embolizasyonu art›rmaktad›r.

Derin femoral arter anevrizmalar› ise son derece nadir
görülen anevrizmalard›r ve tüm periferik arter
anevrizmalar›n›n %0.5’ini olufltururlar. Literatürde
bugüne kadar bildirilmifl toplam 24 derin femoral arter
anevrizmas› olgusu vard›r ve rüptür oranlar›n›n yüksek
olmas› nedeniyle genel kanaat tüm olgulara cerrahi
uygulanmas› yönündedir. Cerrahi yöntem olarak da zor
anatomi nedeniyle ligasyon uygulanabilmektedir(1).
Bizde bir olgumuzda ligasyon yöntemini uygulad›k.
FAA’dan fizik muayenede flüphelenilebilir ancak pek
çok vaka sadece fizik muayene yap›ld›¤›nda
atlanabilmektedir. Dupleks ultrasonografi ile
anevrizman›n varl›¤›, çap›, içinde trombüsün var olup
olmad›¤› ve anevrizman›n tam olarak lokalizasyonu
belirlenir. MR anjiyografi, CT anjiyografi de teflhiste
önemli tetkiklerdir. Ancak pahal›d›rlar. DSA ise invaziv
bir yöntemdir. Bizim hiçbir vakam›zda FAA için
anjiyografi yapt›r›lmam›flt›r. Ancak baflka bir patoloji
nedeniyle anjiyografi yap›lan hastalarda FAA’n›n
görüntülemesi yap›lm›flt›r. Biz FAA’n›n cerrahi
tedavisinde anjiyografinin rutin uygulamas›na gerek
olmad›¤› kanaatindeyiz.
Sonuç olarak femoral arter anevrizmalar› oldukça nadir
görülmelerine ra¤men cerrahi olarak kolayca tamir
edilebilmektedirler. Tamir sonucunda erken dönem
sonuçlar› iyidir. Anevrizma boyutu büyüdü¤ünde
rüptüre ve trombüs geliflimine ba¤l› olarak
komplikasyon oranlar› artabilece¤inden cerrahi tedavi
ertelenmemelidir.
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KAROT‹S ARTER ANEVR‹ZMALI SEMPTOMAT‹K B‹R HASTADA
KAROT‹S ‹NNOM‹NAT ARTER GREFT ‹NTERPOZ‹SYONU

CAROTID TO INNOMINATE ARTERY GREFT INTERPOSITION IN A
SYMPTOMATIC PATIENT WITH CAROTID ARTERY ANEURYSM

Hikmet ‹YEM, Mine TAVL‹, Suat BÜKET
Kent Hastanesi  Kalp ve Damar  Cerrahi Bölümü Çi¤li, ‹zmir

Özet
Amac›m›z semptomatik,  ana karotis arteri anevrizmatik ve tama yak›n t›kal› olan ve karotis endarterektomisi yap›lamayacak ya da
stent uygulanamayacak bir hastada karotis innominat arter interpozisyonunun  güvenle yap›labilece¤ini vurgulamak. Sol kolunda
uyuflukluk,  hissizlik ve k›sa süreli bay›lma flikayeti nedeniyle klini¤imize baflvuran 54 yafl›ndaki erkek hastaya sol karotis arter
lojuna uygun olarak yap›lan insizyon median sternotomi insizyonu ile birlefltirilerek perikard aç›lmadan innominate arter ile ana
karotis arter bifürkasyonu aras›nda greft interpozisyonu yap›ld›. (Damar Cer Der 2006;15(3):41-44).

Anahtar Kelimeler: Karotis Arter Hastal›¤›; Ana Karotis Arter Stenozu, Geçici ‹skemik Atak

Abstract
Our aim is to show that carotid to innominate artery bypass can be done safely in a symptomatic patient with aneursymatic and
nearly totally occluded common carotid artery to whom endarterectomy or stent grefting can’t be done. Innominate artery to
common carotid artery interpozition with a greft was done to a 54 years old male patient with a complain of dizziness on left arm
and a history of syncope, without opening the pericard . Incision was made to the carotid arterial side and combined by the median
sternotomy incision. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):41-44).

Keywords: Carotid Artery Diseases, Common Carotid Arterial Stenosis, Transient Ischemic Attack.
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‹R‹fi

Karotis arter stenozu, serebral infarkt risk faktörleri
aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r ve arterden artere
olan aterotromboembolik infarktlar›n ilk nedenidir.
Yap›lan çal›flmalar inmeye ba¤l› ölümlerin, tüm ölüm
nedenleri aras›nda kalp krizi ve maligniteden sonra
üçüncü s›ray› ald›¤›n› göstermektedir(1). ‹nmede,
aterosklerotik karotid arter hastal›¤› en önemli etyolojik
faktördür. Karotis arter endarterektomisi (KAE) ile ilgili
yap›lan iki büyük çal›flma da; NASCET (North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)
ve ECST (European Carotid Surgery Trial), %70’in
üzerindeki semptomatik internal karotid arter (‹KA)
stenozlu hastalar›n KAE’ den büyük fayda gördü¤ünü
göstermifltir(1-4). Di¤er bir çal›flma olan ACAS
(Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study) ise
%60’›n üzerindeki asemptomatik ‹KA stenozlu
hastalar›n endarterektomiden anlaml› fayda sa¤lad›¤›n›
göstermifltir(5). NASCET çal›flmas›nda % 50-69 ICA
stenozu olan semptomatik hastalarda hayat beklentisinin
fazla, operatif mortalite ve morbiditenin az oldu¤u
durumlarda inme azalt›c› faydas› oldu¤u da
gösterilmifltir (4). Bu çal›flmada amac›m›z semptomatik,
ana karotis arteri anevrizmatik ve karotis bifükasyonu
tama yak›n t›kal› olan ve karotis endarterektomisi
yap›lamayacak yada stent uygulanamayacak  hastada
karotis innominat arter interpozisyonun güvenle
yap›labilece¤ini vurgulamakt›r.

OLGU SUNUMU
Elli dört yafl›nda erkek hasta sol kolunda uyuflukluk,
hissizlik ve k›sa süreli bay›lma flikayeti ile acil
servisimize baflvurmufl ve hastan›n yap›lan fizik
muayenesinde sol kolda his kayb› ve güç kayb› oldu¤u
tespit edilmifl. Çekilen karotis arter dopler
ultrasonografisinde sa¤ karotis arter normal ve sol ana
karotis arter ç›k›fl›nda % 85-90 darl›k saptanmas› üzerine
hasta klini¤imize ileri tetkik amac›yla yat›r›ld›. Çekilen
karotis arter anjiografisinde ana karotis arter
anevrizmatik ve ç›k›fl›ndan bifürkasyona yak›n bir
bölgeye   kadar ülsere ciddi darl›klar (% 80-90)
saptanmas› üzerine hastaya operasyon önerildi (Resim
1). Hastan›n çekilen koroner anjiografisi ve kan
biyokimyas› normaldi. Hastaya ameliyat öncesi hastal›¤›
ile ilgili yap›lacak cerrahi ifllem hak›nda detayl› bilgi
verildi ve gerekli r›za belgesi al›nd›.

Operatif teknik
Hastaya genel anestezi alt›nda sol karotis arter lojuna
uygun olarak yap›lan insizyonla anevrizmatik ana,
internal ve eksternal karotis arterler disseke edilerek
ask›ya al›nd›. Cilt insizyonu ayn› taraf supraklavikular
insizyon ile subklaviyan arter bulundu ancak çap yetersiz
oldu¤undan insizyon median sternotomi insizyonu ile
birlefltirilerek hastaya median sternotomi yap›ld› ve
perikard aç›lmadan innominate arter bulunarak ask›ya
al›nd›.  2 cc heparinizasyon sonras›nda innominat artere
side klemp konularak 8 mm ringli greftin proksimal ucu
uç yan olarak innominat artere anastomoz edildi. Greft
sternokleidomastoid kas›n alt›ndan geçirilerek greftin
distali ana karotis arter bifurkasyonun hemen alt
k›sm›nda uç uca anastomoz edildi (Resim 2 ve 3). 
Anevrizmatik ana karotis arter proksimalde ba¤lanarak
ç›kar›ld›.  Mediastene bir adet 32 no dren ve karotis
lojuna bir adet barovak dren yerlefltirildi. Hemodinamisi
stabil olarak yo¤un bak›ma ç›kan hasta dört saat sonra
ekstübe edildi. Bir gün yo¤un bak›mda kalan hasta
postoperatif beflinci gün flifa ile taburcu edildi. Taburcu
olduktan bir ay sonra çekilen karotis MR anjigrafisinde
greftin aç›k oldu¤u gözlendi (Resim 4).
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Resim 1. Hastan›n preoperatif anjiografik görüntüsü.



TARTIfiMA
Günümüzde inme tüm ölüm nedenleri aras›nda üçüncü
s›kl›kla görülmektedir. Kranioservikal ateroskleroz
s›kl›kla karotis bifurkasyonunda görülür ve tüm inme

olgular›n›n %20-30’nun nedenidir. Olgular›n %75’inde
lezyon ‹KA bifürkasyonundad›r. Karotis arter stenozu
s›kl›kla embolik nadiren de hemodinamik olarak
beyinde iskemi oluflturur (6). Karotis arter lezyonlar›na
ba¤l› inmelerin önlenmesi amac›yla karotis arter
stentleme (KAS) veya KAE yap›lmaktad›r. Her iki ifllem
de intrakraniyal emboli ve buna ba¤l› iskemi riski
tafl›maktad›r. Stentle tedavi en az cerrahi tedavi kadar
etkili, morbidite-mortalitesi düflük bir ifllemdir. Ancak
ilk bafllang›çta daha belirgin olmak üzere emboli ve
buna ba¤l› iskemi s›kl›¤› KAE’ye göre daha yüksektir(7). 
Yap›lan pek çok randomize, prospektif kontrollü
çal›flman›n sonuçlar›na dayan›larak karotid
endarterektomisi semptomatik ve asemptomatik karotis
darl›klar›n›n tedavisinde gold standard olarak kabul
edilmifltir(2,8). Ancak bizim hastam›zda oldu¤u gibi
endarterektomi yap›lamayacak hastalarda karotis-karotis
bay pass yada karotis subkalviyan by pass gibi cerrahi
tedavilere bir seçenek olarak da, median sternotomi
yap›larak innominat arter karotis interpozisyonu güvenle
yap›labilece¤ini gördük.
Cerrahi tedavi uygulanan hastalara yönelik bir meta-
analizde ortalama inme ve ölüm riski %5.6 olarak
saptanm›fl olup cerrah taraf›ndan de¤erlendirme yap›lan
hastalarda bu oran %2.3, nörolog taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmede ise ayn› oran %7.7 olarak
bulunmufltur(9). Hastam›zda ana karotis arter  ç›k›fl›ndan
itibaren darl›klar› bafllamakta ve bifürkasyondan hemen
önce darl›k sona ermekteydi. Bifürkasyondan hemen
önce ana karotis arterde anevrizma ve  ülsere lezyon
olmas› nedeniyle hastam›za KAS ya da KAE
tedavilerinden hiçbiri uygulanamazd›. Bu nedenle
karotis subklaviyan by pass yap›lmaya karar verildi
ancak subklaviyan arter çap› yetersiz oldu¤undan
median sternotomi yap›larak karotis innominat arter
interpozisyon yap›ld›. Hasta için parsiyel yada tam
sternotomi yapman›n hastaya bir fley kazand›rmayaca¤›
inanc›nda oldu¤umuzdan tam sternotomi yapt›k ve
perikard› koruduk.
Karotis arter endarterektomisi ile ilgili yap›lan iki büyük
çal›flma olan NASCET ve ECST semptomatik %70 in
üzerinde karotis  stenozlu hastalar›n medikal tedaviye
göre cerrahi giriflimden anlaml› derecede
faydaland›klar›n› göstermifltir (2,3). Di¤er bir çal›flma olan
ACAS ise asemptomatik %60’›n üzerindeki karotis arter
stenozlu hastalar›n cerrahi tedaviden faydaland›klar›n›
göstermifltir (5). Bizim hastam›zda bir defa geçici iskemik
atak ve bir defa da sa¤ kolda uyuflma ve güçsüzlük
flikayeti vard› ve bunun üzerine hasta opere edildi.
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Resim 2. Anevrizmatik ve içi t›kal› ana karotis.

Resim 3. Ameliyat›n tamamlanm›fl son halinde ringli greftin
görüntüsü.

Resim 4. Ameliyattan bir ay sonraki Manyetik Rezonans da
yap›lan greft by pass’›n  görüntüsü.



Hastan›n son alt› ayl›k takibinde hiçbir sorunu olmad›. 
Semptomatik ya da asemptomatik (stenoz >%70) olan
hastalarda ya da ana karotisi hastal›kl› (tam t›kal› yada
anevrizmatik) ancak distalde ak›m› olan hastalarda stent
yada endarterektomi ile tedavi yap›lam›yorsa ve
subklaviyan arter çap›da yeterli çapta de¤ilse median
sternotomi ile perikard aç›lmadan innominat artere greft
interpozisyonunun güvenle yap›labilece¤i kanaatindeyiz.
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T‹P-2 TAKAYASU HASTALI⁄INDA TORAKOABDOM‹NAL BAYPAS ‹LE
RE-OPERASYON: OLGU SUNUMU

RE-OPERATION OF TYPE-2 TAKAYASU DISEASE WITH
THORACOABDOMINAL BYPASS: CASE REPORT   

A.Ali KORKMAZ, Burak ONAN, Ünal AYDIN*, Burak TAMTEK‹N, Kerem ORAL, Cihat BAKAY, Murat KAYABALI
Florence Nightingale Hastanesi, *S.B. Vak›f Gureba Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Klinikleri, ‹stanbul

Özet
Takayasu hastal›¤› aorta ve ana damarlar› etkileyen, tedavisinde farkl› cerrahi yaklafl›mlar›n bulundu¤u ciddi bir sistemik
hastal›kt›r. 39 yafl›nda erkek hasta, 3 y›l önce  asendan aorta- bi-iliyak tüp greft interpozisyonu operasyonu geçirmifl ancak
semptomlar›n›n tekrarlamas› üzerine yap›lan incelemelerinde, greft oklüzyonu saptanarak, hastaya torakoabdominal bypass
yap›lm›flt›r. Daha iyi bir inflow kan ak›m› ve patensi sa¤lamak amac›yla tercih etti¤imiz  bu alternatif yöntemi ve sonuçlar›n›
tart›flmak amac›yla sunmaktay›z. (Damar Cer Der 2006;15(3):45-48).

Anahtar Kelimeler: Takayasu hastal›¤›, greft oklüzyonu, torakoabdominal bypass.

Abstract
Takayasu’s disease is a systemic vascular disease involving aorta and its major branches. Clinical pictures of Takayasu’s disease
is extremely variable because of distribution of arterial lesions. 39 years old, male patient had undergone ascending
aortobifemoral  graft interposition 3 years ago .Patient’s symptoms recurred after that time and graft occlusion was diagnosed.
Thoracoabdominal bypass operation was planned and performed successfully. We preferred this technique for better inflow
pattern and patency. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):45-48).

Keywords: Takayasu’s disease, greft occlusion, thoracoabdominal bypass.
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‹R‹fi

Takayasu hastal›¤› etyolojisi henüz tam olarak kesinlik
kazanmayan, aorta ve ana dallar›n› tutan, genelde 40
yafl›ndan genç kad›nlarda görülen ciddi bir sistemik
hastal›kt›r. Kronik  dönemde orta ve büyük çapl›
arterlerde oklüzyon yada nadiren anevrizmal
dejenarasyon yapabilen, nonspesifik granülomatöz
enflamatuvar arteriyopati söz konusudur. Hastalar›n
klini¤i tutulan organa göre  farkl›l›k göstermektedir.
Renal tutulumla hipertansiyon, alt abdominal aort
tutulumu ile kladukasyo, serebral damar tutulumu ile
inme, koroner tutulum ile ¤ö¤üs a¤r›s› ve enfarktüs
görülebilmektedir. Aterosklerozdan farkl› olarak genç
ama daha a¤›r bir klinikle baflvuran hastalar söz
konusudur.
Hastal›¤›n akut faz›nda cerrahi giriflimden kaç›n›lmas›
önerilmektedir. Tedavi seçenekleri medikal ve cerrahi
olup, iskemiye ba¤l› komplikasyonlar›n azalt›lmas› ve
önlenmesi amac›yla tutulumun oldu¤u bölgeye göre
farkl› cerrahi seçenekler bulunmaktad›r. Öncelikle
aksillobifemoral bypass yap›lmas› düflünüldü,  fakat
teknik olarak daha kolay, hasta için postoperatif a¤r›
kontrolü aç›s›ndan daha uygun ve daha iyi bir inflow
sa¤layarak uzun dönem aç›k kalma oran›n›n yüksek
olaca¤› düflüncesiyle asendan aorta-biiliak baypas
uyguland›, ancak  3. y›lda greft oklüzyonu geliflen
hastaya torakoabdominal bypass yap›ld›. Sunumumuzda
bu olgumuz nedeniyle Tip-2 Takayasu hastalar›nda en
uygun cerrahi yöntem ne olmal›d›r? Sorusuna yan›t
aramak istedik. 

OLGU SUNUMU
39 yafl›nda erkek hasta  halsizlik, basa¤r›s›, boyun a¤r›s›
ve sol kolda uyuflma flikayeti ile baflvurdu¤u bir sa¤l›k
kurumunda hipertansiyon tan›s› konularak medikal
tedavi alt›na al›nm›fl. Hasta ayr›ca yaklafl›k 10 senedir
süren ve eforla iliflkili bilateral alt ekstremite a¤r›s› ve
sigara kullan›m› tariflemekte idi. Yap›lan anjiyografik
incelemesinde suprarenal T-11 vertebra seviyesinde
abdominal aorta oklüzyonu tespit edilerek operasyon
önerildi, ancak hasta operasyonu kabul etmedi.
Hipertansiyonunun kontrol alt›na al›namamas› ve
mevcut flikayetlerinin artmas› üzerine klini¤imize
baflvuran hastan›n muayenesinde bilateral alt
ekstremitede  distal nab›zlar› zay›f olarak izlendi.
Hipertansiyonu için medikal tedavisi (ACE inhibitörü ve

Beta-bloker ile) düzenlendi.Yap›lan torakoabdominal
MR-anjiyografik incelemesinde desendan aorta T-11
seviyesinde total okluzyon, suprarenal abdominal
aortada oklüzyon ve yayg›n kollateral vaskülerite art›fl›
saptand›. Yap›lan kardiyak, karotis ve periferik arter
görüntülemelerinde özellik gözlenmedi. Bu bilgiler
do¤rultusunda, hastan›n 40 yafl›n alt›nda olmas›,
Takayasu arteritindeki 4 minör kriterle uyumlu bulgular
(Hipertansiyon, inen ve abdominal aort lezyonu, daha
önceki tahlillerde sedimentasyon yüksekli¤i) ve tutulum
bölgesine göre Tip-2 Takayasu Arteriti ön tan›s›
konuldu. Yap›lan romatoloji konsültasyonunda, hastan›n
aktif enflamatuar dönemde olmad›¤› (ESR: 20 mm/h,
Lökosit say›m›. 9700/mm3, CRP: 5 IU/ml)  belirtilen
ancak acil giriflim düflünülmüyorsa sedimentasyon
h›z›n›n üst s›n›rda olmas› nedeniyle 1ay kadar 1mg/kg
Prednisolon verilmesi ve operasyon sonras› 10 mg/gün
ile idame tedavisine geçilmesi önerildi. Bir ay sonra
hastaya  dakron greft (14x7 mm Vascutec) ile asendan
aortabiiliyak baypas operasyonu uyguland›. Yap›lan
kontrol MR anjiyografisinde greft patent olarak
gözlendi. Bu operasyondan yaklafl›k 3 y›l sonra
kladukasyo  art›fl› ,s›rt a¤r›s› ve hipertansiyon flikayeti ile
tekrar klini¤imize baflvurdu .Yap›lan kontrol MR-
anjiyografisinde asendan aortabiiliyak greft oklüzyonu
ve greft proksimalinde 2 cm uzunlu¤unda güdük tespit
edildi (Resim1). Hastaya sol posterolateral
torakoabdominal insizyon ile torakoabdominal dakron
tüp greft (Vascutec dacron graft, 16mm)  interpozisyonu
uyguland›. Greft ile proksimalde desendan aorta T-6,7
seviyesinde uç yan, distalde ise infrarenal seviyede de uç
yan anastomoz yap›ld›. Post operatif dönemde hastan›n
distal nab›zlar› bilateral pulsatil olarak izlendi .Yo¤un
bak›m dönemi sorunsuz seyretti. Hastan›n postoperatif
kladukasyosu olmad› tansiyonu medikal tedavi alt›nda
stabil seyretti. Hasta antikoagülan tedavi alt›nda
postoperatif 10. günde Romatoloji klini¤inde takibi
yap›lmak üzere taburcu edildi Postoperatif 3. ay  yap›lan
kontrol MR anjiyografisinde torakoabdominal tüp greft
patent olarak izlendi (Resim2). Ayr›ca hastan›n
hipertansiyonu, preop dozuna göre daha düflük dozdaki
ACE‹ ile tek ilaç kullanarak kontrol alt›ndayd›.

TARTIfiMA
Takayasu hastal›¤›  çok s›k görülmeyen, aorta ve ana
dallar›n› tutan  sistemik bir hastal›kt›r.Tüm yafl
gruplar›nda görülebilmesine ra¤men s›kl›kla 20-30 yafl
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aral›¤›nda ve kad›nlarda erkeklere oranla daha fazla
görülmektedir. Otoimmün oldu¤u düflünülen ancak
etiyolojisi kesinlik kazanmayan enflamatuar bir
hastal›kt›r. Hastal›¤›n erken dönemlerinde enflamatuar
cevaba ba¤l› olarak kas a¤r›lar›, halsizlik atefl gibi
sistemik semptomlar yayg›nd›r, bu bulgular genelde
silik oldu¤undan tan› konmas› bazen çok
gecikebilmektedir. Kronik dönemde ise arteriyel
anevrizma, tromboz, stenoz veya oklüzyonlar sonucu
iskemik semptomlar ortaya ç›kabilir, olgular›n %90’›
tan› konuldu¤unda bu aflamadad›r. Bizim olgumuzda
bafllang›ç semptomlar› ile baflvurdu¤u kliniklerde
oldukça zaman kaybetmifltir. Ana arterlerde segmental
tutuluma ba¤l› olarak hastalarda serebral, mezenterik,
periferik ya da kardiyak iskemi tablosu görülmektedir.
Hastal›¤›n tan›s› klinik bulgular ve radyolojik
görüntüleme yap›larak konulur. Arteriyel anjiyografi ve
MR anjiyografik görüntüleme tan› konulmas›nda
özellikle de¤erlidir. Damar tutulumuna göre Takayasu
Hastal›¤› flu flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r;
Tip I: Arkus aorta tutulumu (%20-40)
Tip II: Desc. Aorta ve/veya abd. aorta tutulumu (%5-10)
Tip III: Kar›fl›k tutulum ( I+II ) (%50-%65 )
Tip IV: ‹lave pulmoner arter tutulumu (oklüzyon veya
anevrizma ) (%10-45)
Bu s›n›flamaya göre hastam›z Tip-2 Takayasu Hastal›¤›
grubunda yer almaktad›r.
Takayasu Hastal›¤›n›n tan› kriterleri olarak, hastan›n
mutlaka 40 yafl veya alt›nda olmas› yan›nda;
Majör kriterler: Sol yada sa¤ subklavian arter lezyonu.
Minör kriterler: Sedimentasyon yüksekli¤i,
hipertansiyon, aort yetmezli¤i-aort ektazisi, karotis arter
hassasiyeti, sol common karotis lezyonu, distal
brakiyosefalik arter lezyonu, pulmoner lezyon, inen
aorta lezyonu, abdominal aorta lezyonu, olarak
belirlenmifl, mutlak yafl faktörü yan›nda iki majör veya
bir majör-iki minör yada dört minör kriterin tan›
koydurucu oldu¤u belirtilmektedir. Olgumuzda 4 minör
kriterin varl›¤› gösterilmifltir.
Tedavide medikal yaklafl›m, perkütan balon anjiyoplasti
veya stent uygulama ve cerrahi yaklafl›mlar
bulunmaktad›r[2]. Medikal kortikosteroid tedavisinin
hastal›¤›n akut dönemlerinde immünosupresyon ile
fayda sa¤lad›¤›  ancak mortaliteyi belirgin olarak
azaltt›¤› gösterilememifltir[2,3]. Hastalar›n prognozu
romatolojik aç›dan yak›n takipleri ve aktif dönemde
medikal tedavi düzenlenmesiyle daha iyi seyretmektedir.
Perkütan transluminal anjioplasti ve intraluminal stent
yerlefltirilmesinin stenotik ve trombotik lezyonlar›n
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Resim 1. Preoperatif MR anjiyografi.

Resim 2. Postoperatif MR anjiyografi.



varl›¤›nda baflar› ile uyguland›¤›na dair yay›nlar
literatürde bulunmaktad›r[4]. Baz› çal›flmalarda özellikle
intraluminal stent yerlefltirilmesinin perkutan balon
anjioplastiye  göre güvenilirlik ve efektiflik aç›s›ndan
üstün oldu¤u gösterilmifltir[5,6]. Ancak tüm bu sonuçlara
ra¤men endovaskuler giriflimlerin k›sa dönemde faydal›
ve düflük baflar› oranlar› oldu¤unu gösteren
yay›nlar,cerrahi tedavinin öncelikli olmas›n›
savunmufltur[7]. 
Tip 2 Takayasu hastal›¤›n›n cerrahi tedavisinde farkl›
seçenekler bulunmaktad›r ve herbirinin morbidite ve
mortaliiteye etkisi hastan›n klinik tablosuna uygun
tercihin seçilmesiyle belirlenir. Literatürde kladukasyo
ve hipertansiyon flikayeti olan ve Tip-2 Takayasu
hastal›¤› tan›s› konmufl bir grup hastaya yap›lan
asendan aortoabdominal bypass operasyonu bu
hastalarda klinik düzelmenin oldu¤unu göstermifltir[8].
Bu yaklafl›m›n sonuçlar› bizim tercihimize oldukça
yak›nd›r. Ayr›ca ayn› tan›ya sahip di¤er bir grup hastada
mevcut supradiafragmatik desendan aorta stenozu  için
uygulanan desendan aortoabdominal  aortik bypass,
hastalar›n iskemik semptomlar›n›n kaybolmas› ve kan
bas›nc› regulasyonu ile sonuçlanm›flt›r[9-11]. Aorta –aortik
bypass seçene¤inin Takayasu hastal›¤› ile izlenen ve
desendan aorta anevrizmas› olan hastalarda da olumlu
sonuçlar gösterdi¤i bildirilmifltir[12]. Aksillobifemoral
bypass tekni¤inin bu hastalar›n tedavisindeki baflar›s›na
ait çal›flmalar da literatürde mevcuttur[13].  Olgumuzda ilk
operasyonda asendan aortan›n postop a¤r› kontrolü,
daha iyi inflow ve patensi, teknik olarak daha kolay
olmas› gibi nedenlerle proksimal anastomoz yeri olarak
seçilmesinin, literatürde bu teknikle iyi sonuçlar
bildirilmesine ra¤men iyi bir tercih olmad›¤› düflünüldü.
E¤er arkus aorta ve dallar› tutulumu yoksa desendan
aortan›n proksimal anastomoz için tercih edilmesi daha
do¤rudur, çünkü daha k›sa bir greft kullan›lmas› ve
asendan aorta-biiliak gibi ekstraanatomik lokalizasyonda
olmamas›n›n patensiyi daha olumlu etkileyece¤ine
inan›yoruz. 
Cerrahi yaklafl›m hastalar›n klinik özelli¤ine göre
de¤iflmeli ve sistemik tutulumun ak›ldan ç›kar›lmamas›
gerekmektedir. Hastalar›n romatolojik takipleri

,hastal›¤›n akut sistemik semptomlar›n›n kontrolü
aç›s›ndan ise oldukça önemlidir. Cerrahi tedavinin
mortaliteyi düflürdü¤ü tam olarak ispatlanmakla beraber
iskemik semptomlar›n azalt›lmas›nda faydal› oldu¤u
kabul edilmektedir. Obstrüktif lezyonlarda arteriyal
bypass özellikle tercih edilen seçenektir. Hastalar›n
cerrahi sonras›  yak›n takipleri olas› bir anastomoz
anevrizmas›, stenoz ya da trombozun erken tan›s›
aç›s›ndan da  gerekmektedir. 
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