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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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REJYONEL ANESTEZ‹N‹N KAROT‹D ARTER CERRAH‹S‹NDEK‹ YER‹
VE AVANTAJLARI

THE ADVANTAGES AND INFLUENCE OF REGIONAL ANAESTHESIA IN
CAROTID SURGERY

Erdal ASLIM, Hakk› Tankut AKAY, Selim CANDAN*, Süleyman ÖZKAN, Bahad›r GÜLTEK‹N, Can VURAN, Ata ECEV‹T,
Sait AfiLAMACI
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›*,
Ankara

Özet
Amaç: Karotid endarterektomisi (KAE) semptomatik ve asemptomatik hastalardaki inme oran›n› azaltmaya yönelik
uygulanan düflük riskli bir operasyondur. Ancak cerrahi tedavi de belli oranlarda mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu
oranlar›n en düflük seviyelerde tutulmas›nda en önemli faktörlerden biri giriflim esnas›nda serebral perfüzyonun takibidir.
Çal›flmam›zda karotid arter cerrahisinde, rejyonel anestezinin avantajlar› ve olas› dezavantajlar› araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem: Haziran 2004 - haziran 2005 tarihleri aras›nda rejyonel anestezi eflli¤inde 24 hastada, 25 KAE operasyonu
uygulanm›flt›r. Hastalar›n %60‘› preoperatif semptomatik, %92‘i ASA IV olarak de¤erlendirilmifltir. Yirmi hastada sadece
KAE, 5 hastada ise ayn› seansta KAE ve koroner arter bypass greftlemesi (KABG) uygulanm›flt›r. 
Bulgular: Bir hastada rejyonel anestezi uygulanmas›n› takiben geliflen solunum arresti nedeni ile hasta acil entübe edilip
karotid arter cerrahisini takiben KABG uygulanm›flt›r. Onsekiz hastada yama plasti, 7 hastada direkt kapama uygulanm›fl, flant
sadece 2 hastada kullan›lm›flt›r. Karotis klemp süresi ortalama 31.3±3.6 dk. (27- 45), operasyon süresi ortalama 116.9±15.4
dk. (90- 150) olarak hesaplanm›flt›r. Stroke hiçbir hastada görülmemifltir. 
Sonuç: Rejyonel anestezi, KAE hastalar›nda kolay ve güvenli bir serebral perfüzyon kontrolünü sa¤lamakta dolay›s› ile de
selektif flant kullan›m›n› en aza indirmektedir. Ek serebral monitörizasyon ihtiyac› do¤urmad›¤›ndan operasyon
maliyetlerinide düflürmektedir. Yöntemi uygulamada hasta komplians›, cerrah ve anestezistin tecrübesi önemli rol
oynamaktad›r. (Damar Cer Der 2007;16(1):1-4).

Anahtar Kelimeler: Karotis endarterektomi, Rejyonel Anestezi, Serebral Monitörizasyon

Abstract
Background: Carotid endarterectomy (CEA) is a low risk operation that reduces the risk of stroke in patients who harbor
both symptomatic and asymptomatic carotid stenoses. Unfortunately the surgical therapy also has some mortality and
morbidity rates. The most important factor to minimalize this rate is reliable monitoring of cerebral perfusion during the
surgery. In this study we aimed to investigate the potential advantages and disadvantages of regional anesthesia in patients
undergoing CEA.                                         
Methods: Between june 2004 – june 2005, 25 CEA operations in 24 patients, under regional anaesthesia were performed.
Sixty percent of patients were preoperative symptomatic, 92 % of patients classificated as ASA IV. In 20 patients, only CEA
and in 5 patients CEA and coronary artery bypass grafting (CABG) together were performed.
Result: There is only one patient who had experienced respiratory arrest and entubated and then followed by CEA+CABG.
We have used patchplasty technique in 18 patients and primary repair in 7 patients. Carotid shunt was used in 2 patients. The
mean carotid clamp time was 31.3±3.6  min. (27- 45) and operation time was 116.9±15.4 min. (90- 150). There were no
strokes among the patients.  
Conclusion: Regional anaesthesia in carotid surgery is attractive and gaining in popularity because of easy and reliable
monitor›ng of cerebral perfusion therefore minimalize the use of selective shunting, lower overall costs and possibly a lower
incidence of morbidity and mortality. The experience of the surgical and anaesthetic teams and patient co-operation is
probably the most important factor in deciding which anaesthetic technique to use for Carotid Surgery. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(1):1-4)  
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‹R‹fi

‹lk kez 1954 y›l›nda Londra St Marry´s Hospital`de
uygulanan Karotid endarterektomisi (KAE) operasyonu
halen dünyada uygulanan kalp d›fl› 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 veya embolik kaynakl›
inme oran›n› azaltmaya yönelik uygulanan düflük riskli
bir operasyondur(2). ‹nmenin en s›k nedeni olarak bilinen
internal karotis 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 ve Amerika’da
yürütülen çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir(3-5). 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). Son y›llara kadar rutin olarak
genel anestezi eflli¤inde uygulanan operasyonda son 10-
15 y›lda gerek perioperatif komplikasyon oranlar›n›n
azalt›labilmesi, gerek intraoperatif serebral
monitörizasyonun optimal flartlara ve güvenilirli¤e
ç›kar›lmas› gerekse de genel anestezinin bir tak›m
istenmeyen yan etkilerinden kaç›n›lmas› amac› ile
rejyonel anestezi eflli¤inde de uygulanmaya
bafllanm›flt›r. Bu oranlar›n en düflük seviyelerde
tutulmas›nda en önemli faktörlerden biri giriflim
esnas›nda serebral perfüzyonun takibidir. Çal›flmam›zda
rejyonel anestezi eflli¤inde uygulanan karotis arter
cerrahisinin postoperatif dönemdeki olas› avantaj ve
dezavantajlar›n› prospektif, kontrol grubu ve randomize
olmayan, tek kollu araflt›rma çerçevesinde göstermeyi
amaçlad›k.

METOD
Klini¤imizde haziran 2004 – haziran 2005 tarihleri
aras›nda derin ve yüzeyel servikal blok anestezisi
eflli¤inde karotis arter stenozu tan›s› alan 24 hastada, 25
karotis arter endarterektomisi operasyonu uygulanm›flt›r.
Tüm hastalar preoperatif doppler sonografi,

konvansiyonel veya MR anjiografik olarak tetkik
edilmifltir. Tüm hastalar ayn› cerrahi ekip taraf›ndan
opere edilmifl, preoperatif ve peroperatif tüm nörolojik
semptomlar kaydedilmifltir. Hastalar›n tamam›nda derin
ve yüzeyel servikal blok anestezisi uygulanm›flt›r. Derin
servikal pleksus blo¤u C 2-3-4 servikal sinir
dermatomlar›na 5-10 ml  % 0.25`lik bupivacain ve %
1`lik prilocain enjeksiyonu sonras›nda yüzeyel servikal
pleksus blo¤u ile kombine edilmifltir. Yüzeyel servikal
pleksus blo¤u 15-20 ml % 1`lik lidocain`in
sternocleidomastoid kas›n posterior bafl› bölgesinde cilt
alt› dokuya infiltrasyon fleklinde uygulanm›flt›r. Tüm
hastalarda intraoperatif hemodinami, arteriyel
monitörizasyon, nörolojik olarak bilinç ve kooperasyon
takibi, motor fonksiyonlar ise kontrlateral üst
ekstremitede hastan›n eline verilen plastik, kompresyon
ile ses ç›karan bir top vas›tas› ile takip edilmifl dolay›s›
ile tam ve eksiksiz bir monitörizasyon uygulanm›flt›r.
Hastalara bilinç takibinde herhangi bir sorunla
karfl›lafl›lmas›n›n önüne geçebilmek amac› ile
preoperatif herhangi bir flekilde sedasyon
uygulanmam›flt›r. Postoperatif olarak tüm hastalara 6-8
saat yo¤un bak›m ünitesinde hemodinamik arteryel
monitörizasyon uygulanm›fl, stabil olarak görülen
hastalar normal yatakl› servise al›nm›fl gerekli görülen
hastalar geceyi yo¤un bak›m ünitesinde geçirmifl ve
takip eden günde normal servise al›nm›fllard›r.
Hastalarda numerik de¤erler ortalama ve aral›k (range,
alt üst) de¤erleri olarak hesapland›. Tan›mlay›c› istatistik
olarak ortalamalar›n hesaplanmas› amac› ile SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences for windows,
version 11.0, Chicago, IL, USA) kullan›ld›.   

BULGULAR                                                           
Hastalar›n %60‘› preoperatif semptomatik , %92‘si ASA
IV olarak de¤erlendirilmifltir. Yafl ortalamas› 70.1
±11.2(54-78), erkek/kad›n oran› 20/5 idi. 3 hastada
kontrlateral oklüzyon, 6 hastada ise kontrlateral % 70’ in
üzerinde stenoz mevcuttu (tablo 1). Yirmi hastada
sadece karotis endarterektomisi, 5 hastada ise ayn›
seansta koroner arter bypass cerrahisi uygulanm›flt›r. Bir
hastada rejyonel anestezi uygulanmas›n› takiben geliflen
solunum arresti nedeni ile hasta acil entübe edilip
karotid arter cerrahisi ile birlikte KABG uygulanm›flt›r.
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Onsekiz hastada yama plasti, 7 hastada direkt kapama
uygulanm›fl, flant sadece 2 hastada kullan›lm›flt›r. Karotis
klemp süresi ortalama 31.3±3.6 dk.(27- 45), operasyon
süresi ortalama 116.9±15.4 dk. (90- 150) olarak tespit
edilmifltir. Hastalar›n postoperatif yo¤un bak›m kal›fl
süresi ortalama 1.1±0.4 (0-11) gün, hastanede kal›fl
süreleri ise ortalama 3.3±1.7(2-11) gün idi. Stroke hiçbir
hastada görülmemifl, 1 hastada post operatif pneumoni,
1 hastada ise postoperatif KOAH krizi ve takiben
postoperatif 5. günde myokard enfarktüsü ve ventriküler
fibrilasyon geliflmifl postoperatif 11.gün de exitus
oluflmufltur. (tablo 2) 

Tablo 1. Hasta demografisi.
Cinsiyet 20 Erkek, 5 Kad›n
Yafl 70.1 ±11.2 (54-78)
KOAH 9
KAH 19
Asemptomatik 10
Semptomatik 15
Kontrlat. Oklüzyon 3
Kontrlat. Stenoz > %70 6
ASA Skorlamas› 23 ASA IV

2 ASA III

Tablo 2. Operasyon ve Morbidite, mortalite demografisi
Operasyon Süresi 116.9±15.4 (90- 150)dk

Karotis Klemp Süresi 31.3±3.6  (27- 45)dk

fiant kullan›m› 2

Yamaplasti 18 (17 Juguler ven,1 VSM)

Primer Kapama 7

AC‹ TEA+ Kabg 5

Postoperatif yo¤un 1.07±0.4 (0-11) gün
bak›mda kal›fl süresi

Postoperatif hastanede yat›fl süresi 3.3±1.7 (2-11)gün

ilk 30 gün Mortalite 2

ilk 30 gün morbidite 0
(kanama, hematom,kraniyal sinir 
yaralanmasi v.b.)

TARTIfiMA
Yap›lan araflt›rmalarda genel ya da rejyonel anestezi
uygulanmas›n›n seçimi cerrah›n ve anestezistin ilgili
yöntemlerdeki tecrübeleri ve e¤itimleri ile alakal› olarak
bulunmufltur. Örne¤in ‹ngiltere de KAE operasyonlar›
a¤›rl›kl› olarak genel anestezi eflli¤inde uygulan›r iken

Amerika da bu oran tam tersi olarak bulunmufltur(7-9).
Operasyon esnas›nda en önemli safha karotis klempi
s›ras›nda beynin korunmas›, dolay›s› ile de serebral
monitörizasyondur(10). Genel anestezi eflli¤inde çeflitli
monitörizasyon yöntemleri kullan›lmaktad›r. Karotid
güdük bas›nc› ölçümü, elektroensefalografi (EEG), orta
serebral arterlerin transkraniyal doppler‘i, infrared
spectroscopy ilk akla gelen serebral monitörizasyon
yöntemleridir(10). Cerrah ve anestezist bu yöntemlerin bir
veya birkaç›n› operasyon esnas›ndaki serebral
monitörizasyon ve ifllem esnas›ndaki flant gereklili¤ini
ortaya koymak amac› ile kullanmaktad›rlar(11). Ancak
tüm bu metodlar yetersiz serebral perfüzyonunun
tespitinde yeterli sensitivite ve spesiviteyi
göstermemektedirler. Bundan dolay› baz› cerrahlar rutin
olarak flant kullanmakta baz› anestezistler ise ifllem
esnas›nda kan bas›nc›n› farmakolojik olarak
yükseltmektedirler. Rejyonel anestezi de hastan›n bilinci
yerinde oldu¤undan serebral monitörizasyon indirekt
olarak yüksek sensitivite ve spesivitede
uygulanabilmektedir. Karotis klempi sonras› bilinçte
veya motor fonksiyonlardaki de¤iflikliklerin varl›¤›nda
flant kullan›m›na karar verilmektedir. Hastan›n
operasyon esnas›nda bilincinin yerinde ve motor
fonksiyonlar›n da rahat ve güvenilir olarak takip
edilebilir olmas›ndan dolay› karotis klempi veya
operasyon esnas›nda hastada oluflabilecek de¤ifliklikler
hemen görülüp çözüme yönelik giriflimler de vakit
kaybedilmeden uygulanabilmektedir (flant kullan›m›
veya flant disfonksiyonuna yönelik griflimler gibi)(13). Bu
flartlar alt›nda rejyonel anestezi eflli¤inde flant kullan›m
oran› literatürde % 10-15 olarak gösterilmifl
çal›flmam›zda da bu oran 1 hasta ile  %7.5 olarak
gerçekleflmifltir(12). Bu ayn› zamanda flant‘a ba¤l›
intraoperatif emboli ve inme oran›n› da afla¤›ya
çekmektedir. Literatürde flant kullan›m› ile karotis
klempaj› ile oluflan serebral iskeminin önlenebildi¤i
ancak shunt kullan›m›na ba¤l› olarak %10`a yak›n
oranlarda iskemik ve embolik komplikasyonlara
rastland›¤› gösterilmifltir(13). Yöntem olarak genel
anestezinin avantajlar› olarak ifllem esnas›nda hava yolu
kontrolü, arteryel CO2 oran›n›n kontrolü ve
barbitüratlar›n serebral koruyucu etkileri olarak
say›lmakta dezavantajlar› olarak ise isoflouran`›n negatif
etkileri, postoperatif bulant› kusma, yetersiz serebral
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monitörizasyon olana¤›, indüksiyon esnas›ndaki
sempatoadrenal uyar›lar sebebi ile oluflan
kardiyovasküler instabilite ve özellikle KOAH`l›
hastalarda entübasyona ba¤l› istenmeyen etkilerin varl›¤›
olarak de¤erlendirilmektedir(14,15). Rejyonel anestezinin
avantajlar› olarak; kolay ve güvenli serebral
monitörizasyon, düflük shunt oran›, düflük
kardiyovasküler morbidite, k›sa yo¤un bak›m ihtiyac› ve
hastanede kal›fl süresi, düflük maliyet ve özellikle
KOAH`l› hasta gurubunda entübasyon kaynakl› yan
etkilerin bulunmamas›, dezavantajlar› olarak ise anestezi
tekni¤ine ba¤l› komplikasyonlar, acil entübasyon
gereklili¤inde karfl›lafl›labilecek problemler ve ifllem
esnas›nda hasta ile arzu edilen kooperasyonun
kurulamayabilece¤i olarak kabul edilmektedir(2,9,12,16-18).
Rejyonel anestezide C 2- 3- 4 servikal dermatomlar›n›n
blo¤u gerekmektedir bunlar ayr› ayr› ya da kombine
olarak bloke edilebilmektedir (resim 1). Rejyonel
anestezide çeflitli teknikler uygulanmaktad›r. Lokal
infiltrasyon, servikal epidural anestezi, derin servikal
pleksus blo¤u gibi. Postoperatif olarak hastalar k›sa
süreli olarak yo¤un bak›m ünitesine al›nd›ktan sonra
hemodinamik stabilizitenin varl›¤›nda 3-4 saat sonra
normal servise al›nabilmekte ve 24 saat
hospitalizasyonun takibinde taburcu edilebilmekte
dolay›s› ile de maliyetler oldukça azalt›labilmektedir.
Sonuç olarak,  rejyonel anestezi KAE hastalar›nda kolay
ve güvenli bir serebral perfüzyon kontrolünü sa¤lamakta
dolay›s› ile de selektif flant kullan›m›n› enaza

indirmektedir. Ek serebral monitörizasyon ihtiyac›
do¤urmad›¤›ndan operasyon maliyetlerinide
düflürmektedir. Yöntemi uygulamada hasta komplians›,
cerrah ve anestezistin tecrübesi önemli rol
oynamaktad›r.
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Grafik 1. C 2-3-4  servikal dermatomlar›
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504 AKUT ARTER‹YEL EMBOL‹ OLGUSUNDA AMPUTASYON VE
MORTAL‹TEYE ETK‹ EDEN FAKTÖRLER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR AMPUTATION AND MORTALITY IN 504
CASES WITH ACUTE ARTERIAL EMBOLI

Bilgehan ERKUT, Necip BECIT, Yahya ÜNLÜ, Abdurrahim ÇOLAK, Azman ATEfi, Münacettin CEVIZ, Hikmet KOÇAK.
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Erzurum

Özet
Amaç: May›s 1993-Haziran 2006 tarihleri aras›nda Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›’na
müracaat eden ve akut arter embolisi tan›s› konan 504 hastaya uygulanan toplam 581 cerrahi müdahalenin erken dönem sonuçlar›
de¤erlendirilerek; aterosklerotik zeminin, flikâyetlerin bafllamas› ile hastaneye baflvuru aras›ndaki sürenin, re-embolektominin,
hiperbarik oksijen tedavisinin ve ileomedin tedavisinin amputasyon ve mortalite üzerine olan etkileri analiz edilmifltir. 
Yöntem: Olgular›n yafllar› 21–93 y›l olup (ortalama 58 y›l), 267’i (% 53) erkek, 237’ü (% 47) kad›n idi. Olgular›n flikâyetlerin
bafllamas› ile hastaneye baflvuru aras›ndaki süre 2–168 saat (ortalama 52 saat) idi. 322 (% 63,8) olguda atrial fibrilasyon saptand›.
417 (% 82,7) olguda alt ekstremite embolisi, 5 olguda hem alt hem üst ekstremite (% 1), 82 (% 16,3) olguda ise sadece üst
ekstremite embolisi mevcuttu. 17 (% 3,3) hastaya bypass prosedürü, 11 (% 2,1) hastaya fasiotomi, 4 (% 0,8) hastaya patchplasti,
3 (% 0,6) hastaya endarterektomi, 11 (% 2,1) hastaya tibialis posterior, tibialis anterior veya radial arterden embolektomi yap›ld›.
Cerrahi uygulama flans› kalmayan 10 (% 2,0) hastaya 2004 y›l› may›s ay›ndan sonra embolektomi sonras› ilomedin, son 1 y›l
boyunca da 8 (% 1,6) hastaya embolektomi sonras› hiperbarik oksijen tedavisi uyguland›.
Bulgular: Erken dönemde 77 (% 15,3) hasta re-embolektomiye al›nd›. Postoperatif ilk 24 saat içinde ölüm 21 (% 4,2) vakada
görüldü. Hastalar›n 75’ine (% 14,8) amputasyon yap›ld›. Hastaneye baflvuru zaman›n›n 6 saatten fazla olmas› amputasyon ve
mortalite, re-embolektominin ise amputasyon aç›s›ndan önemli risk faktörü oldu¤u saptanm›flt›r.
Sonuç: Akut arter embolisinin h›zl› ve teknik olarak kolay bir tedavi flekli olan embolektomi zaman›nda ve deneyimli cerrahi
ekip taraf›ndan uygulan›rsa emboliye ba¤l› geliflebilecek komplikasyonlar önlenmifl olacakt›r. Ayr›ca akut arteriyel
embolilerde gecikmifl cerrahi müdahale ve tekrarlanan re-embolektomiler morbidite ve mortalite üzerinde önemli rol
oynamaktad›r. (Damar Cer Der 2007;16(1):5-12)

Anahtar Kelimeler: Akut arter embolisi, Fogarty balon kateter, embolektomi

Abstract
Background: We retrospectively examined the records of 504 patients who underwent a total of 581 operations for acute
peripheral arterial occlusion of the upper or lower extremities at the Atatürk University Medical Faculty, Cardiovascular
Surgery Department between 1993 and 2006. We analyzed the effects of atherosclerotic structure, the time of admission to
hospital, recurrence re-embolectomies, hyperbarique oxygen theraphy, ileoprost treatment on amputation and mortality in the
early postoperative period.
Methods: The patients ranged in age from 21 to 93 years old. There were 267 (% 53) men and 237 (% 44) women, with an
average age of 58 years old. The time of admission to hospital was 2–168 hours (range; 52 hours). The underlying cause of
arterial embolism was atrial fibrillation in most 322 (% 63,8) patients. There was lower extremity, both lower and upper
extremity and upper extremity emboli in 417 (82,7 %), 5 (1 %), and 82 (16,3 %) in patients, respectively. Bypass procedures
were done in 17 (% 3,3) patients. Fasciotomy, patchplasty, and endarterectomy were made in 11 (2,1 %), 4 (0,8 %) and 3 (0,6
%) patients, respectively. Additive embolectomies from posterior and anterior tibial artery and radial artery were carried out.
Ileoprost and hyperbaric oxygen treatment were applied in the 10 (2,0 %) and 8 (1,6 %) patients, respectively.
Results: Early revision was performed in 77 (15,3 %) patients. Postoperative early death occurred in 21 (% 4,2) patients.
Amputation was performed in 75 (14,8 %) patients. Delay after six hours from the onset of complaints increased the risk of
amputation and mortality. Also re-embolectomies increased the amputation rate.
Conclusion: If the embolectomy, which is a rapid and easy technique for treatment of acute arterial emboli, is performed by
experienced surgeons without delay, the complications associated to emboli might be prevented. Otherwise, delayed operation
and repeated re-embolizations in acute arterial emboli play important roles on morbidity and mortality. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(1):5-12)  

Keywords: Acute arterial emboli, Fogarty ballon catheter, embolectomy
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‹R‹fi

Akut arter embolileri k›sa sürede tan› konulabilen ve acil
cerrahi giriflim ile morbidite ve mortalitesi azalan
vaskuler patolojidir. Emboli için anormal materyalin
(tromboemboli, hava, ya¤, tümör vb) ak›m yolunu ani
olarak t›kamas› gerekmektedir. En s›k kalpten
kaynaklan›r (nonkontraktil atriumdaki staza ba¤l›
geliflen sol atrium p›ht›s› ile)(1). Emboliler, arter
anevrizmalar›na ba¤l› da (anevrizma kesesi içindeki
p›ht›n›n perifere atmas›) oluflabilir. Lokalizasyon olarak
damar lümeninin darald›¤› bifurkasyon bölgelerinde
yerleflirler. % 70–80 extremitelere, % 20 beyine, % 5–10
ise visseral artere olur(2). 
Olgular›n hemen tümünde altta yatan etiyolojiye yönelik
cerrahi ve t›bbi tedavinin yan›nda, Fogarty balon kateter
embolektomisi ve heparin tedavisi en önemli k›sm›n›
oluflturmaktad›r(3,4). Balon kateter embolektomisi
morbidite ve mortalite oranlar›n› önemli derecede
düflürmüfltür. 
Biz bu çal›flmada akut embolik olaya sahip ekstremite
için erken dönemde ateroskleroz gibi damara ait
patolojisinin, flikâyetlerin bafllamas› ile hastaneye
baflvuru zaman› aras›ndaki sürenin, re-embolektomi
uygulamalar›n›n ve cerrahi flans› bulunmayan hastalarda
uygulanabilen ileomedin ve HBOT’lerinin ekstremite
amputasyonu ve mortalite üzerine olan etkilerini
araflt›rd›k.

HASTALAR ve YÖNTEM
May›s 1993-Haziran 2006 tarihleri aras›nda klini¤imize
müracaat eden ve akut arter embolisi tan›s› konan 504
hastaya uygulanan toplam 581 cerrahi müdahalenin
erken dönem sonuçlar› de¤erlendirildi. Çeflitli faktörlerin
amputasyona ve mortaliteye olan etkileri istatistiksel
olarak analiz edilmifltir. 
Hastalar›n yafllar› 21–93 y›l (ortalama 58 y›l) idi. 267’si
(% 53) erkek, 237’si (% 47) kad›nd›. Olgular›n
flikâyetlerin bafllamas› ile hastaneye baflvuru zaman›
aras›ndaki süre 2–168 saat (ortalama 52 saat) idi. 6
saatten önce hastaneye baflvuranlar›n say›s› 177 (%
35,1) iken, 6 saatten daha geç bir zamanda hastaneye
baflvuranlar ise 327 (% 64,9) idi. 417 (% 82,7) hastada
alt ekstremiteye ait emboli mevcutken, 5 hastada hem alt

hem üst ekstremite embolisi (% 1), 82 (% 16,3) hastada
ise sadece üst ekstremite embolisi mevcuttu.
Hastalar›m›zda ayr›ca 96 (% 19)’s›nda DM, 47 (%
9,3)’sinde KOAH, 30 (% 5,9)’ unda KKH, 11 (%
2,1)’inde çeflitli maligniteler bulunmaktayd›.
Olgular›m›z›n tümünde; ani bafllayan a¤r›, solukluk,
so¤ukluk ve nab›z yoklu¤u mevcutken, baz› geç
olgularda bunlara ek olarak his kusuru, ekstremite
yorulmas› ve daha az olarak ta paralizi mevcuttu.
Vasküler greft oklüzyonlar› çal›flmadan hariç
tutulmufltur. Hastalara tan› fizik muayene, doppler
ultrasonografi ve nadiren de klasik anjiografi ile
konulmufltur. Hastalara en s›k femoral ve brakiyal
embolektomi yap›lm›fl, ancak baz› hastalarda tibialis
posterior veya radial arter gibi uç arterlerden de
uygulama yap›lmas›na gerek duyulmufltur. Ayr›ca baz›
hastalara bypass prosedürleri yan›nda endarterektomi,
patchplasti ve fasiotomi gibi ifllemler de yap›lm›flt›r.
Hastalara cerrahi müdahaleyi ço¤unlukla lokal anestezi
alt›nda uygulanm›flt›r. Fakat komplikasyonlar ve
peroperatif greft ile revaskularizasyon uygulanmas›na
karar verilen baz› hastalarda genel anestezi
uygulamas›na gerek duyulmufltur. Heparinizasyon
sonras› arteriyotomi yap›lm›fl ve embolektomi için
Fogarty kateteri kullan›lm›flt›r(5). Postoperatif tüm
hastalara intravenöz heparin uygulanm›fl ve flayet gerekli
ise oral antikoagulan ile idame tedavi sa¤lanm›flt›r.

‹statistiksel Analiz
Niteliksel verilerin istatistiksel analizlerinde "ki-kare" ve
"Fisher kesin ki-kare" testleri kullan›lm›flt›r.
Amputasyon yap›lan ve mortalite gözlenen hastalar›n
yafllar› "student t testi" ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Amputasyon ve mortalite üzerine etkili faktörler "lojistik
regresyon analizi" ile incelenmifltir (do¤ru tan›ma
yüzdesi % 90.67). Bu modelde amputasyon uygulamas›
ve mortalite ba¤›ml› de¤iflken, yafl, cinsiyet, gelifl süresi,
ateroskleroz varl›¤›, re-embelektomi yap›lma, iliomedin
ve hiperbarik oksijen tedavisi alma durumlar› ba¤›ms›z
de¤iflken olarak al›nm›flt›r. 
Niteliksel veriler say› ve %, ölçümsel veriler aritmetik
ortalama ± standart sapma, lojistik regresyon analizi
sonuçlar› OR ve % 95 GA ile sunulmufltur. p<0,05
istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir.
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BULGULAR
Emboli için altta yatan neden olarak 322 (% 63,8)
olguda atrial fibrilasyon vard›. Emboli 360 hastada
kardiyak, geri kalanda ise nonkardiyak kaynakl›yd›.
Emboli kaynaklar› tablo 1’de gösterilmifltir. Olgular›n
124 (% 24,6) ‘üne sa¤ femoral embolektomi, 152 (%
30,1)’sine sol femoral embolektomi, 42 (% 8,3)’sine sa¤
popliteal embolektomi, 50 (% 9,9)’ sine sol popliteal
embolektomi, 31 (% 6,1)’ine sa¤ brakiyal embolektomi,
56 (% 11,1)’ine sol brakiyal embolektomi, 42 (%
8,3)’ine ise bilateral femoral embolektomi yap›ld›. ‹ki
(% 0,4) olguya sa¤ brakiyal ve sa¤ femoral
embolektomi, 3 (% 0,6) olguya da sol brakiyal ve sol
femoral embolektomi uyguland›. ‹ki (% 0,4) olguda
mevcut popliteal anevrizmaya ba¤l› emboli nedeniyle
embolektomi ve safen ven ile femoropopliteal greft
bypass uyguland›. Onbir (% 2,1) hastaya fasiotomi, 12
(% 2,4) hastaya safen ven ile interpozisyon, 4 (% 0,8)
hastaya sentetik greft ile cross femoral bypass, 4 (% 0,8)
hastaya patchplasti, 3 (% 0,6) hastaya endarterektomi,
11 (% 2,1) hastaya arteria tibialis posterior, arteria
tibialis anterior veya radial arterden ilave embolektomi
ve 1 (% 0,2) hastaya da sentetik greft ile sol aksillo-
femoral ekstra-anatomik bypass prosedürü yap›ld›. 
Çal›flmada 237’si (% 47,0) kad›n, 267’si (% 53,0) erkek
olmak üzere 504 hastan›n verileri de¤erlendirilmifltir.
Hastalar›n yafl ortalamas› 53,7 ± 11,5 y›ld›r. Kad›nlar›n
34’üne (% 14,3), erkeklerin ise 41’ine (% 15,4)
amputasyon yap›lm›flt›r (ki-kare:0.101, serbestlik
derecesi:1, p=0.751). Amputasyon yap›lan hastalar›n yafl

ortalamas› (59,4 ± 10,5 y›l), yap›lmayanlardan (52,7 ±
11,4 y›l) istatistiksel olarak anlaml› flekilde yüksektir (t
=4.72, serbestlik derecesi:502, p<0.0005). Mortalite
oranlar› ile yafl aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmam›flt›r (t =1.72, serbestlik derecesi: 502,
p<0.065).
Hastalar yat›fl süresince ve postoperatif ilk 1 ayda 15
günde bir ve daha sonraki 6 ay içinde ayda bir
kontrollere ça¤r›larak takip edildiler. Hastalarda
aterosklerotik zeminin, flikâyetlerin bafllamas› ile
hastaneye baflvuru zaman› aras›ndaki sürenin, re-
embolektominin, hiperbarik oksijen tedavisinin ve
ileomedin tedavisinin amputasyon ve mortalite üzerine
etkileri istatistiksel olarak de¤erlendirilmifltir.
Hastalar›n 75’ine (% 14,8) amputasyon yap›lm›flt›r.
Amputasyon yap›lan hastalardan 1 (%1,3)’i ölmüfl,
yaflayan ve takip edilen hastalardan 71’ine (% 94,7) alt,
3 (% 4) hastaya ise üst ekstremite amputasyonu
yap›lm›flt›r. Erken dönemde 21 (% 4,2) hasta
kaybedilmifltir. Mortalite gözlenen hastalar›m›zdan 15’
inde KKH, 12’sinde KOAH + KKH, 11’i ise KKH +
KOAH + DM’ye sahipti.
Aterosklerotik zemin 135 (% 26,8) olguda
belirlenmifltir. Bu hastalar›n 58’ inde (% 43) ek cerrahi
prosedüre gerek duyulmazken geri kalan hastalara ise
baz› ek cerrahi müdahaleler (fasiotomi, endarterektomi,
patchplasti, bypass cerrahisi gibi) yap›lm›flt›r. Alt
ekstremitede diz üstü ampute edilen 12 (% 16,0) ve diz
alt› ampute edilen 22 (% 29,3) hastada aterosklerotik
zemin mevcuttu. Aterosklerotik zeminin amputasyona
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Tablo 1. Çal›flmam›zda akut arteriyel emboliye neden olan kaynaklar.

Emboli kayna¤› Hasta say›s› %
Kardiyak

Kapak Hastal›¤› (AF) 322 63.8
Endokardit 8 1.6
Miksoma 7 1.4
Kardiyomiyopati 8 1.6
Kardiyak kist 3 0.6

Non-kardiyak
Ateroskleroz 135 26.8
Anevrizma kesesi 2 0.4
Giriflimsel vaskuler prosedür 16 3.2
Phlegmasia caerulea dolens 3 0.6



olan etkisi istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r
(OR: 1.23, % 95 GA: 0.58–2.62, p=0.587). Ayr›ca
postoperatif erken dönemde kaybedilen 7 (% 33,3)
hastada da aterosklerotik arter hastal›¤› zemini
bulunmaktayd› ve bu sonuçta istatistiksel olarak anlaml›
de¤ildi (OR: 1.32, % 95 GA: 0.61- 3.11, p=0.477).
Hastalar› flikayetlerinin bafllamas› ile hastaneye gelifl
aras›ndaki süre 2–168 saat, ortalama 52 ± 12,1 saat idi. 6
saatten önce hastaneye baflvuranlar›n say›s› 177 (%
35,1) iken, 6 saatten geç bir zamanda hastaneye
baflvuranlar ise 327 (% 64,9) idi. 6 saatten önce
hastaneye baflvuran hastalarda amputasyon yap›lanlar›n
say›s› sadece 1 (tüm amputasyonlar›n % 1,3’ü) iken, 6
saatten daha geç zamanda baflvuranlar›n say›s› 74 (tüm
amputasyonlar›n % 98,7’i) idi ve aralar›ndaki fark
istatistiksel olarak anlaml›yd› (OR: 40.3, % 95 GA:
5,3–304.9, p=0,0013). Üst ekstremite amputasyonu
gerektiren 3 olgu da 6 saatten sonra müdahale edilmifl
olgulardand›. Ayr›ca 6 saatten önce getirilen 177
olgunun 2’si (% 9,5), 6 saatten sonra getirilen 327
olgunun 19’u (% 90,5) ölmüfl olup, aralar›ndaki fark
istatistiksel olarak anlaml›d›r (OR: 38.1, % 95 GA:
4.9–283.1, p=0,008).
Üst ekstremite embolektomisi sonras› 3 (tüm
amputasyonlar›n % 4’ü) hastada amputasyon
gerekmifltir. 82 üst ekstremite embolektomi sonras›
hastalar›m›zda mortalite gözlenmemifltir. Alt ekstremite
embolektomileri sonras› 71 hastada amputasyon
gerekmifltir (tüm amputasyonlar›n % 94,7’si). 417 alt
ekstremite embolektomisi sonras› 18 (tüm mortalitelerin
% 86’s›) hastam›zda mortalite gözlenmifltir.
77 (% 15,3) hastada erken dönemde ikincil cerrahi
giriflim olarak re-embolektomi uygulanm›flt›r. Alt
ekstremitedekilerin 54’ü (% 70,1), üst
ekstremitedekilerin 23 (% 29,9)’üne re-embelektomi
yap›lm›fl olup, fark anlaml›d›r (ki-kare:10.12, serbestlik
derecesi:1, p=0.001). Re-embolektomi uygulanan
hastalar›n 35’ine (% 46,6) amputasyon uygulanm›fl ve
bu de¤er istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (OR:
42.8, % 95 GA: 16.4–111.6, p<0.0005). Re-
embolektomi yap›lanlar›n 4’ünde (% 19) mortalite
gözlenmifltir. Bu sonuç ise istatistiksel olarak anlaml›
bulunmam›flt›r (OR: 1.09, % 95 GA: 0.32–4.11,
p=0.409).

2004 y›l› may›s ay›ndan sonra 10 (% 2,0) hastaya
embolektomi sonras› ilomedin, son 1 y›l boyunca da 8
(% 1,6) hastaya embolektomi sonras› hiperbarik oksijen
tedavisi (HBOT) uyguland›. ‹lomedin ve HBOT
uygulanan hastalar cerrahi olarak art›k müdahale
yap›lamayacak hastalard›. ‹lomedin tedavisi alan ve
iskemik flikâyetleri devam eden 6 (% 7,5) hastada ve
HBOT alan 3 (% 3,7) hastada de¤iflik seviyelerde diz
alt› amputasyon yap›ld›. ‹leomedin ve HBOT alan
hastalar›m›zda mortalite gözlenmedi. Ayr›ca 48 (% 9,5)
hastada yara enfeksiyonu geliflti. 
Amputasyon ve mortalite üzerine etkili faktörler lojistik
regresyon analizi ile incelenmifltir. Bu analize göre gelifl
zaman›n›n 6 saatten fazla olmas› (OR: 40,3, % 95
GA:5,3–304,9, p=0.0013) ve re-embolektomi yap›lmas›
(OR: 42,8, % 95 GA: 16,4–111,6, p<0.0005)
amputasyon riskini, yine gelifl zaman›n›n 6 saatten fazla
olmas› (OR: 38.1, % 95 GA: 4.9–283.1, p=0,008)
mortalite riskini artt›rd›¤› belirlenmifltir (tablo 2).

TARTIfiMA 
Akut arter embolisi vaskuler cerrahinin en önde gelen
acil cerrahi müdahalelerinden birisidir. Trombüs, hava,
ya¤, tümör gibi anormal materyalin ak›m yolunu ani
olarak t›kamas› sonucu oluflur. Birçok arteriyel
embolinin nedeni kalp kaynakl›d›r(6,7). Romatizmal kalp
hastal›klar›nda ana neden mitral kapak stenozu ve atrial
fibrilasyondur(1). Bizim olgular›m›zda da en s›k emboli
nedeni kalpten kaynakl› (nonkontraktil atriumdaki staza
ba¤l› geliflen sol atrium p›ht›s› ile) bir trombüsün çap›na
uygun arteri t›kanmas› sonucu ortaya ç›kmas› olarak
görülmüfltür (% 63,8). Akut arter embolisinde 6P
(parestezi, pain, paleness, paralizi, pulselessness,
prostration) belirtisi kardinal bulgulard›r(2). Bizim
olgular›m›z›n tümünde ani bafllayan bir a¤r›, solukluk,
so¤ukluk ve nab›z yoklu¤u mevcutken, baz› geç
vakalarda bunlara ek olarak his kusuru, ekstremite
yorulmas› ve daha az olarak ta paralizi mevcuttu. 
Akut damar t›kan›kl›¤›nda tan›s›n›n do¤rulanmas›
önemlidir. Fizik muayene yan›nda doppler
ultrasonografi ve anjiografi de tan› koymada yard›mc›
olabilir. Bizim hastalar›m›z›n ço¤unda fizik muayene
yeterli olmas›na ra¤men, nadir hasta gruplar›nda ve
aterosklerotik baz› hastalarda doppler ultrason ve
anjiografi uygulanm›flt›r. Akut embolik olay basit bir
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embolektomi ile tedavi edilebilirken, aterosklerotik
hastalarda kronik zeminde akut tromboz geliflmesi tan›
ve tedavi aç›s›ndan sorun oluflturmaktad›r ve genellikle
ek cerrahi giriflimlere gerek duyulmaktad›r. Biz bu gibi
hasta gruplar›nda öncelikle iskeminin derecesini
de¤erlendirdik. E¤er muayenede ekstremite kayb›
muhtemel bir klinik durum mevcutsa limb-salvage
aç›s›ndan hasta peroperatif anjiografi flartlar› sa¤lanarak
acil embolektomiye al›nm›flt›r. fiayet hastada iskemik
hadise muhtemel kollateral dolafl›ma ba¤l› olarak
ekstremite kayb›n› gerektirecek bir durumda de¤ilse,
hastaya öncelikli olarak elektif flartlarda anjiografi
yapt›r›lm›fl ve belirlenen patolojiye göre müdahale
edilmifltir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi kollateral a¤,
aterosklerotik hasta gruplar›nda amputasyon oranlar›n›n
azalmas›na neden olmaktad›r. Aterosklerotik hastal›k
uzun dönemde geliflti¤i için kolleteral dolafl›m varl›¤›
hastan›n ekstremitesini korumada önem arzetmektedir.
Ancak tedavi s›ras›nda bypass prosedürlerine bu
hastalarda daha s›k olarak ihtiyaç duyulmaktad›r.
Aterosklerozlu hastalarda yap›lan embolektomi sürecini
gösteren bir çal›flmada bizim sonuçlar›m›zdan daha iyi

olarak postoperative mortalite oranlar› % 13.7,
amputasyon oranlar› % 12,5 ve rekonstrüktif cerrahi
oranlar› % 8 olarak bulunmufltur(14). Baflka bir
aterosklerotik hasta grubu çal›flmas›nda da bizim
sonuçlar›m›zdan daha kötü olarak amputasyon oranlar›
% 46, mortalite oranlar› % 48 olarak bulunmufltur(15).
Baflka bir çal›flmada da mortalite oranlar› % 52,9 olarak
belirlenmifltir(16). Nawaz taraf›ndan yap›lan baflka bir
çal›flmada da trombozisli hasta gruplar›nda mortalite ve
amputasyon oranlar› daha yüksek bulunmufltur(17). Bizim
aterosklerozlu hastalar›m›zda amputasyon oran› % 34,
mortalite oran› % 33,3, ek cerrahi giriflim oran› ise % 57
olarak tespit edilmifltir. Amputasyon ve mortalite
oranlar›m›z aterosklerozlu hastalarda % 30–40 aras›nda
olmas›na ra¤men, sonuçlar›m›z istatistikî bir anlam
tafl›mamaktad›r (tablo 2). Ayr›ca bizim hasta serimiz
mevcut çal›flmadan daha çok hasta say›s›, kardiyak
hastal›k özgeçmifli ve aterosklerozlu hasta içermektedir. 
Emboliler en s›k olarak alt ekstremitede femoral ve
popliteal, üst ekstremitede ise brakiyal arter bölgesinde
görülmektedir(8). Bizim hastalar›m›zda da bu t›kan›kl›k
yerleri aç›s›ndan uyum gözlenmifltir. Lokalizasyon
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Tablo 2. Amputasyon ve mortalite üzerine etikili faktörler (Lojistik Regresyon Analizi Sonuçlar›).

Parametreler amputasyon mortalite
OR %95 GA p OR %95 GA p

Gelifl zaman› 0.0013 0.008
6 saatten önce 1
6. saat ve sonras› 40.3 5.3–304.9 38.1 4.9-283.1

Ateroskleroz varl›¤› 0.587 0.477
Yok 1 1
Var 1.23 0.58–2.62 1.32 0.61-3.11

Cinsiyet 0.258 0.122
Kad›n 1 1
Erkek 0.68 0.35–1.33 0.78 0.26-2.11

‹liomedin uygulamas› 0.524 0.344
Almam›fl 1 1
Alm›fl 2.12 0.21-21.34 1.77 0.39-24.54

Hiperbarik oksijen 0.741 0.651
Almam›fl 1 1
Alm›fl 0.62 0.04–10.34 0.54 0.02-9.1

Re-embelektomi <0.0005 0.409
Yap›lmam›fl 1 1
Yap›lm›fl 42.8 16.4–111.6 1.09 0.32–4.11



olarak damar lümeninin darald›¤› bifurkasyon
bölgelerinde yerleflirler. % 70–80 extremitelere, % 20
beyine, % 5–10 ise visseral arterlere olurlar. Arteriyel
embolik hastalarda ortalama yafl 50–65 aras›nda
de¤iflmektedir(7,9). Baz› çal›flmalarda 60 yafl›ndan sonra
s›k olarak gösterilmiflken(10,11) baz› çal›flmalarda da bizim
yafl grubumuza uygun hasta profili mevcuttu(12,13). Bizim
hastalar›n yafl ortalamas› 53,7± 11,5 y›l idi. 
Extremitenin gelece¤i, iskeminin derecesine, t›kanma ile
müdahale aras›ndaki geçen süreye ba¤l›d›r. Müdahale
için en uygun zaman ilk 6-8 saattir. Akut iskemi sonras›
geç yap›lan embolektomilerden sonra Haimovici-
Legrain-Cornier Sendromu (revaskularizasyon
sendromu) geliflebilir.(18) Bu durumda hiperpotasemi,
myoglobinüri ve metabolik asidoz s›k gözlenir.(3-8)

Revaskularizasyonda ileri derecede ödem oluflur ve
yüksek miktarda serbest oksijen radikalleri dolafl›ma
girer bu da iskelet kas› hasar›n› artt›r›r. Bu nedenle
postoperatif devrede böbrek ve kalp fonksiyonlar›n›n,
s›v› ve elektrolit bozukluklar›n›n düzeltilmesinin büyük
önemi vard›r. Emboli geliflme ile hastaneye gelifl
aras›ndaki süre aç›s›ndan amputasyon oranlar› ve
mortalite aç›s›ndan önemli fark vard›r. Englung ve
arkadafllar› akut arter embolisine ba¤l› mortalite
oranlar›n› % 15,6 amputasyon oranlar›n› % 8,2 olarak
rapor etmifllerdir(19). Shifrin ve arkadafllar› 2,7 gün içinde
baflvuran hastalarda baflar›l› revaskularizasyon oran›n› %
70,9 olarak göstermifllerdir(20). Çal›flmam›zda 6 saatten
önce hastaneye baflvuranlarda amputasyon say›s› 1 iken,
6 saatten daha geç zamanda baflvuranlarda 74 idi ve
aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (tablo 2).
Ayr›ca üst ekstremite amputasyonu gerektiren 3 olgu da
6 saatten sonra müdahale edilmifl olgulard›. Bunun
d›fl›nda 6 saatten önce getirilen olgulardan sadece
2’sinde mortalite gözlenirken, 6 saatten sonra müdahale
edilen hastalarda bu say› 19 idi. Bu sonuçta istatistiksel
olarak anlaml›yd› (tablo 2). Çal›flmam›zda da görüldü¤ü
gibi akut arter embolisinde yap›lan geç müdahaleler
amputasyon ve mortalite oranlar›n› artt›rmaktad›r. Genel
olarak bir çok çal›flmada amputasyon oranlar› % 0- 18,9
aras›nda belirtilmifltir(12,19,21,22). Bizim çal›flmam›zda
amputasyon oran› ise % 14,8 olarak tespit edilmifltir.
Literatür bilgileri ile uyumlu olan bu amputasyon
oranlar›m›z› artt›ran ana sebep hastaneye baflvurma
zaman›ndaki gecikme olarak görülmektedir. Sonuç

olarak amputaston oranlar›, belirtilerin ortaya ç›k›fl›ndan
arteriel embolektomi zaman›na kadar geçen süre ile
direk iliflkilidir. Daha önceden de bahsetti¤imiz gibi
yeterli kollaterale sahip aterosklerozlu hastalarda bu
oran azalabilmektedir. 
Üst ekstremite embolektomisi sonras› 3 (tüm
amputasyonlar›n % 4’ü) hastada amputasyon
gerekmifltir. 82 üst ekstremite embolektomi sonras›
hastalar›m›zda mortalite gözlenmemifltir. Alt ekstremite
embolektomi sonras› 71 hastada amputasyon gerekmifltir
(tüm amputasyonlar›n % 94,7’si). 417 alt ekstremite
embolektomisi sonras› 18 (tüm mortalitelerin % 86’s›)
hastam›zda mortalite gözlenmifltir. Bu durum
istatistiksel olarak de¤erlendirilmemifl olmas›na ra¤men,
bize iskemik olaylarda amputasyon oranlar›n›n ve
mortalitenin alt ekstremiteyi ilgilendiren embolik
olaylarda daha fazla oldu¤unu, ayr›ca prognozun üst
ekstremiteyi ilgilendiren durumlarda daha iyi oldu¤unu
göstermifltir. Üst ekstremitede iskemiye ba¤l›
amputasyon geliflse bile hayat› tehdit eden patolojilere
neden olmamaktad›r. 
Akut arter embolilerinde trombektomi ile ilgili bir çok
postoperatif komplikasyon gözlenebilir. Hematom,
kanama ve yara yeri enfeksiyonu olabilecek
komplikasyonlardand›r. Bunlardan en önemlilerinden
biri de tekrarlayan emboliler ve buna ba¤l› olarak
yap›lmas› gereken re-embolektomilerdir(12,23).
Literatürlerde re-embolektomi nedeni olan oklüzyon
oranlar› % 4–10 aras›nda de¤iflmektedir(22,24). Bizim
olgular›m›zda mevcut reembolektomilerin say›s› 77 (%
15,3) idi ve bunlar›n 54’ ü alt ekstremite, 23’ü ise üst
ekstremite müdahalesiydi. Hastalar›m›zda literatüre göre
oklüzyon ve buna ba¤l› re-embolektominin fazla
olmas›n›n nedeni atrial fibrilasyonlu hasta say›s›n›n
fazlal›¤› ve buna ba¤l› tekrarlayan embolik ataklar›n
s›kl›¤›na ve aterosklerotik damar zeminli hastalar›n
say›s›n›n fazla olmas›na ba¤lan›lm›flt›r. Re-embolektomi
gereken hasta atrial fibrilasyonlu ise kaynak yine
kardiyak olarak düflünülmüfl ve anjiografiye gerek
duyulmam›flt›r ve hasta tekrar embolektomi al›nm›flt›r.
Ancak ilk embolektomi s›ras›nda arteriyel duvarda
herhangibir tak›lma veya zorlanma hissedilmiflse,
hastada atrial fibrilasyon ve KOAH gibi emboli kayna¤›
olabilecek bir predispozan etken mevcut de¤ilse ve bu
hastalarda tekrar embolik olay geliflmiflse bu hastalara
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re-embolektomi öncesi anjiografi yap›lm›flt›r. Bunun
d›fl›nda operasyon s›ras›nda Fogarty kateterin
ilerlememesi nedeniyle peroperatif anjiografi çekilerek
müdahale edilen hastalar›m›zda mevcuttur. Re-
embolektomi uygulanan hastalar›n 35’ine (tüm
amputasyonlar›n % 46,7’si) amputasyon yap›lm›flt›r. Bu
sonuç istatistiksel olarak anlaml›d›r (tablo 2). Bu
hastalar›n hepsi alt ekstremite müdahalesi yap›lan
hastalard›. Re-embolektomi yap›lanlar›n 4’ünde
mortalite gözlenmifltir. Bu istatistiksel olarak anlaml›
bulunmam›flt›r. 
Akut arter embolisine ba¤l› mortalitenin nedeni
miyokard infarktüsü, kalp yetersizli¤i ve kardiyak ritm
bozukluklar›na ba¤l› olabilirken, periferik iskeminin
metabolik etkileri de mortalitede önemli olarak
bulunmufltur (18,25,26). Etiyolojide rol oynayan ve altta
yatan patolojinin tan›s› ve buna yönelik stabilize edici
tedavi, prognozda önemli bir rol oynar. Yayg›n
aterosklerotik kalp hastal›¤› bulunanlarda  s›kl›kla
periferik damarlarda da ateroskloroz bulundu¤u
bildirilmektedir. Yine bu hastalarda emboliden çok
tromboz olaca¤› unutulmamal›, cerrahi ifllem öncesi
hastay› geciktirmeyecek ve riske sokmayacaksa
peroperatif arteriografi yap›lmal›d›r. Büyük doku
kitlesini ilgilendiren ve geç gelen vakalarda
revaskülarizasyon sendromu (kardiomyopatik,
nefropatik, metabolik sendrom) nedeniyle mortalite
s›kl›¤› artmaktad›r(18,25). Dale ve ark arteriyel embolilerde
genel mortalite oran›n› %11 olarak rapor ederken(26), bir
çok çal›flmada bu oran % 0- 23,5 aras›nda
gösterilmifltir(10,12,21). Bizim serimizde genel mortalite
oran› % 4,2 olarak gerçekleflmifltir. Bizim olgular›m›zda
bu oran›n düflüklü¤ü erken dönemdeki takip edilen
hastalar›n mortalite oranlar›n› yans›tt›¤›ndan
kaynaklanabilir. 
‹loprost, bir prostasiklin analo¤udur. Periferik arter
hastal›klar›nda, Buerger hastal›¤›nda ve Raynaud
hastal›¤›nda son zamanlarda tedavi seçene¤i olarak
kullan›lmaktad›r. S›n›rl› etkilerinden dolay›, kritik bacak
iskemili ve cerrahi flans› olmayan hastalarda
uygulanabilece¤i ve primer tedavi edici ajan olmad›¤›n›
düflünmekteyiz. Ayr›ca arteriyel embolili olgularda
s›n›rl› hasta gruplar›nda, iskemik hadisenin devam etti¤i
ve iyileflmeyen yaralar› mevcut olan hastalarda HBOT(27)

son zamanlarda kullan›labilmektedir. Olgu say›m›z›n

çok fazla olmamas›na ve daha fazla çal›flmaya gerek
duyulmas›na ra¤men, HBOT’nin seçilmifl hasta
gruplar›nda iskemik olaylara pozitif yönde etkili olaca¤›
kanaatindeyiz.
Sonuç olarak, günümüzde modern vaskuler cerrahideki
geliflmeler neticesinde akut arteriyel t›kan›kl›klar›n tan›
ve tedavisinde önemli baflar›lar elde edilmifltir. Lokal
anestezi alt›nda zaman›nda yap›lacak olan basit
embolektomi tedavide en etkili metodtur. Olgular›m›zda
lojistik regresyon analizi ile amputasyon ve mortalite
üzerine etkili faktörler incelendi¤inde, flikâyetlerin
bafllamas› ile operasyona al›nma zaman› aras›ndaki
sürenin 6 saatten fazla olmas› amputasyon ve
mortaliteyi, re-embolektominin ise amputasyon riskini
artt›ran risk faktörü oldu¤u belirlenmifltir. Altta yatan
patolojinin tan›s›, erken tan› ve tedavisi, medikal ve
cerrahi ifllemi uygulayan ekibin deneyimi prognozda
önemli rol oynamaktad›r. 
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METABOL‹K SENDROMUN ANKLE-BRAK‹AL ‹NDEKS ÜZER‹NE
ETK‹LER‹

ASSOCIATION BETWEEN THE ANKLE-BRACHIAL INDEX AND
METABOLIC SYNDROME

Ayfle BAYSAL*, Ünsal VURAL, Ahmet Yavuz BALCI, Abdullah Kemal TUYGUN, ‹lyas KAYACIO⁄ LU, ‹brahim YEKELER
Siyami Ersek Gö¤üs, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü *, ‹stanbul

Özet
Amaç: Bu çal›flmada amaç, periferik arter hastal›¤› olan ve metabolik sendrom bulgular› gösteren hastalarda ankle-brakial indeks
pozitifli¤inin rastlanma s›kl›¤›n› ve ilerleme h›z›n› araflt›rmakt›r.                                                                                                                  
Yöntem: Hastanemizde Damar Cerrahisi polikini¤ine basvuran 242 hastada metabolik sendrom varl›¤› araflt›r›ld›. Hastalar
metabolik sendom bulgular› gösterenler (grup-I, MS(+), ve göstermeyenler (grup-II, MS(-)) olarak iki gruba ayr›ld›. Hastalarda
metabolik sendromun befl bulgusundan üçünün varl›¤› de¤erlendirildi. Bu bulgular: 1. Açl›k kan glukozu ≥110 mg/dl veya diabet
tedavisi alanlar, 2. Kanda trigliserid ≥150 mg/dl, 3. Yüksek dansite lipoprotein (HDL) erkekte < 40 mg/dl veya kad›nda < 50
mg/dl, 4. Sistolik kan bas›nc› ≥130 mmHg ve/veya diastolik kan bas›nc› ≥ 85 mmHg veya tedavi alt›nda, 5. Bel çevresi erkekte >
102 cm, kad›nda > 88cm olarak de¤erlendirildi. Hastalarda vücut kitle indeksi, arteriyel kan bas›nc› ölçümü, açl›k kan flekeri, lipid
profili, ortalama a¤r›s›z yürüme mesafesi ve ankle-brakial indeks (ABI) ölçümü yap›ld›.                                                                           
Bulgular: ABI alt› ayl›k takipte MS (+) hastalarda ortalama 0.1 oran›nda bir azalma gösterirken, MS (-) hastalarda ortalama 0.05
oran›nda görülen azalma istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p< 0.05). Bu süre içinde, hastalar›n yürüme mesafeleri ABI ile
orant›l› olarak azald›. Grup-I, MS (+) olgularda, postoperatif dönemde 4 (% 1.6) olguda amputasyon, 8 (% 3.3) olguda yara yeri
enfeksiyonu geliflti. Grup-II, MS (-) olgularda ise bu bulgular s›ras›yla 1 (% 0.4) ve 3 (% 1.2) idi.  Operasyona al›nan hastalarda
operasyon sonras› geliflen komplikasyonlar›n yüksekli¤i MS (+) hastalarda MS (-) hastalara oranla anlaml› olarak yüksek bulundu
(p < 0.05).
Sonuç: ABI metabolik sendromun periferik arter hastal›¤› ile beraber oldu¤u durumlarda basit, invasiv olmayan, fakat anlaml› bir
izleme kriteridir. (Damar Cer Der 2007;16(1):13-18)

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastal›¤›, ankle-brakial indeks, metabolik sendrom, vasküler cerrahi. 

Abstract
Background: The goal of this study is to investigate the significance of ankle-brachial index prevalence in patients with or
without metabolic syndrome and to correlate the progression rate of the peripheral vascular disease to the metabolic
syndrome by using ankle-brachial index as a marker.
Methods: In 242 patients who have been admitted to the vascular surgery clinic in hospital. The patients were divided into
two groups as (group-I, MS(+)) and  (group-II, MS(-))  depending on the presence of metabolic syndrome criteria. Patients
were diagnosed with MS if they had 3 of the following 5 abnormalities: (1) abnormal girth in men  > 102 cm, in women >
88cm; (2) triglycerides ≥ 150 mg/dl; (3) high-density lipoprotein (HDL) cholesterol  in men < 40 mg/dl or in women < 50
mg/dl; (4) fasting blood glucose  ≥ 110 mg/dl; (5) systolic blood pressure ≥ 130 mmHg,  diastolic blood pressure ≥ 85 mmHg,
or treated hypertension. The compared data includes; body mass index, arterial blood pressure, plasma fasting glucose and
lipid profile, walking distance without pain and ankle-brachial index.
Result: ABI is decreased as a ratio of 0.1 in MS (+) patients in six months follow-up, whereas, 0.05 in MS (-) patients (p <
0.05). The walking distance is decreased in correlation to the ABI in this time period. In Group-I, MS(+), in postoperative
period, 4 patients (% 1,6) had amputation, 8 (%3.3) had wound infection. In Group-II, MS(-) the findings were, 1 (% 0.4) and
3 (% 1.2) in respectively. In patients who underwent surgery, complications were higher in MS (+) patients than MS (-)
patients (p < 0.05).   
Conclusion: Ankle Brachial Index is a simple, noninvasive but important criteria in the progression of peripheral arterial
disease in patients with metabolic syndrome. (Turkish J Vasc Surg 2007;16(1):13-18)  

Keywords: Peripheral arterial disease, ankle-brachial index, metabolic syndrome, vascular surgery
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‹R‹fi

Periferik arter hastal›¤› (PAH) tan›s›nda ankle-brachial
index (ABI) alt ekstremitelerde aterosklerozun varl›¤› ve
miktar›n› gösteren basit ve noninvaziv bir metoddur.
Ayak bile¤i bas›nc›n›n kol bas›nc›na oran›na bak›larak
ABI de¤erine ulafl›labilmektedir. Bu de¤erin normal
de¤er aral›¤›ndan sapmas› durumunda koroner ve
serebrovasküler olaylara rastlanma s›kl›¤› da iki ile befl
kat aras› artan bir s›kl›kla gözlenmektedir1,2. Periferik
arter hastal›¤› olan hastalarda ABI de¤erinin
kardioyovasküler hastal›klara yakalanma riskini de
gösterdi¤i yolunda çal›flmalar devam etmektedir3,4.
Periferik ateroskleroz ilerleme h›z›n›n incelenmesinde
ABI belirleyici bir kriter olabilir. Bu çal›flmada amaç,
periferik arter hastal›¤› olan ve metabolik sendrom
bulgular› gösteren ve göstermeyen hastalardaki ankle-
brakial indeks pozitifli¤inin rastlanma s›kl›¤›n›, ilerleme
h›z› ve a¤r›s›z yürüme mesefesi esas al›narak periferik
arter hastal›¤›n›n ilerlemesinde ABI’n›n belirleyici bir
metod olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r. Operasyon
sonras› komplikasyon geliflme oranlar› da karfl›laflt›r›lan
bir di¤er kriterdir. Özetle amaç, ABI de¤erlerinin
periferik arter hastalar›n klinik takibinde nas›l
kullan›labilece¤ini irdelemektir.

HASTALAR VE YÖNTEM 
Prof. Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi
Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde 1 Ocak
2003 -31 Aral›k 2005 y›llar› aras›nda,  kalp damar
cerrahisi poliklini¤ine baflvuran 242 hasta
de¤erlendirmeye al›nd›. Hastalardan 104’ü (% 43)
erkek, 138’i (% 47) ise kad›nd›.  Median yafl ortalamas›
67 (Aral›k, 45- 89) idi. Hastalardan ekstremite kan
bas›nc› ölçümleri yap›lmas› için sözlü olarak izin al›nd›.
Hastane Etik Kurul’undan da ekstremite kan bas›nc›
ölçümleri ve hasta dosyalar›n›n kay›tlar›n›n incelenmesi
izni al›nd›. Hastalar›n demografik özellikleri dosya
kay›tlar›ndan incelendi. Araflt›rmada incelenen
demografik özellikler aras›nda, yafl, boy, a¤›rl›k, vücut
kitle indeksi, diabetes mellitus varl›¤›, sigara içimi
hikâyesi, hipertansiyon ve hipertrigliserid ilaç kullan›m›,
kardiyovasküler hikâye (miyokard infaktüsü, angina ve
felç),  sistolik ve diastolik kan bas›nçlar›, açl›k kan

flekeri, lipid profili, yer ald›. Vücut kitle indeksi
hesaplanmas›nda kg/m2 formülü esas al›nd›.  Sistolik ve
diastolik kan bas›nçlar› cival› sifingomonometre
taraf›ndan oturan hastalarda dinlenmeden 5 dakika sonra
2 defa ölçüldü. 
Ankle-Brachial Indeks (ABI)  protokolü: Her hastada
yatar durumda ve 5 dakika dinlenme sonras› cival›
sifingomonometre ile kan bas›nc› her iki kol ve bacaktan
ölçüldü. Sistolik kan bas›nc› her iki kol ve bacaktan birer
defa ölçüldü. Üst ekstremite ölçümlerinde brakial arter,
alt ekstremite ölçümlerinde ise posterior tibial arter
kullan›ld›. American Heart Association taraf›ndan ABI
tan›mlamas›nda ayak bile¤i sistolik kan bas›nçlar›ndan
yüksek olan›n her iki kol bas›nçlar›ndan yüksek olan›na
oran›n›n esas al›naca¤› belirtilmifltir. Ayak bile¤i
bas›nc›n›n kol bas›nc›na oran›na bak›larak ABI de¤erine
ulafl›ld›. Periferik arter hastal›¤› varl›¤› ABI ≤ 0.9 olarak
tan›mland› 5. Metabolik sendrom olan hastalar ve
di¤erlerindeki ABI de¤erinin izlenmesinde ise ABI ≤ 0.9
ve ABI > 0.9 de¤erleri kriter al›nd›2,6. Diabetik
hastalarda ayak bile¤i / kol bas›nc› indeksi yalanc›
negative sonuç verebilmektedir ancak de¤erlendirilme
tüm hastalarda ABI uyguland› ve sonuçlar karfl›laflt›r›d›.
Açl›k kan flekeri ≥ 126 mg/dL olan veya diyabet
hikâyesi olan ve diyabet için ilaç tedavisi gören hastalar
diyabet hastas› kabul edildi. Hipertansiyon sistolik kan
bas›nc› > 140 mmHg veya diastolik kan bas›nc› > 90
mmHg olan hastalar olarak kabul edildi. Total
kolesterolün yüksek dansite lipoproteine oran› 5’in
üstünde ve/veya kolesterol düflürücü ilaç kullanan
hastalar hiperlipidemi hastas› kabul edildi. Metabolik
sendrom varl›¤› için ise afla¤›daki befl kriterden üçünün
varl›¤› araflt›r›ld› 7: 1. Açl›k kan glukozu ≥110 mg/dl
veya diabet tedavisi alanlar, 2. Kanda trigliserid ≥ 150
mg/dl, 3.Yüksek dansite lipoprotein (HDL) erkekte < 40
mg/dl veya kad›nda < 50 mg/dl, 4. Sistolik kan bas›nc› ≥
130 mmHg ve / veya diastolik kan bas›nc› ≥ 85 mmHg,
5. Bel çevresi erkekte > 102 cm, kad›nda > 88cm olarak
de¤erlendirildi. Hastalarda vücud kitle indeksi, arteriyel
kan bas›nc› ölçümü, açl›k kan flekeri, lipid profili,
ortalama a¤r›s›z yürüme mesafesi ve ankle-brakial
indeks (ABI) ölçümü yap›ld›.  Kardiovasküler sistem
hastal›¤› d›fl›nda baflka organ hastal›¤› olanlar (karaci¤er,
böbrek yetmezli¤i vs.) gruba dahil edilmedi. Bel çevresi
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ölçümü tüm hastalarda yap›lamad› ve bu kriter
çal›flmaya dahil edilmedi. Tüm hastalar 3 ay arayla 2
defa kontrole ça¤r›ld›lar. Kontrolde ankle-brakial indeks
de¤erleri, ortalama yürüme mesafeleri, lipid profilleri ve
açl›k kan flekeri de¤erleri tekrar de¤erlendirildi.
‹statistiksel incelemede Statistical Program for Social
Sciences (version 10.0, SPSS Inc., Chicago, Il, A.B.D.)
kullan›ld› ve student t-test, wilcoxon ve ki-kare
testlerinden faydalan›ld›. ‹statistiksel anlaml›l›k p ≤ 0.05
olarak de¤erlendirildi.

BULGULAR  
Çal›flmaya al›nan 242 hastan›n ABI de¤erleri 0.9’un
alt›nda oldu¤u için tamam› periferik arter hastas› olarak
kabul edildi. Hastalardan 88’i (%36) metabolik sendrom

bulgular›ndan en az üç tanesini tafl›yordu.  Metabolik
sendrom saptanan (grup-I, MS (+) ve saptanmayan
(grup-II, MS)) hastalar›n demografik özelliklerin yüzde
olarak da¤›l›m› tablo 1’de gösterildi. Tablo 2’de ise
metabolic sendromun var olup olmamas›na göre ayr›lan
gruplarda demografik, metabolik ve parametreler
istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. ‹lk muayene ile 3. ve 6.
aylardaki verilerin ortalama ± S.D. (standart deviasyon)
de¤erleri istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. Farkl›l›klarda
istatistiksel anlaml›l›k p < 0.05 olarak belirtildi. ABI >
0.90 olan olgular periferik arter hastal›¤› yönüyle normal
olarak de¤erlendirildi. ABI =  0.90- 0.80 aras›nda
olanlar alt› ayl›k takibe al›nd›. ABI = 0.80- 0.50 aras›nda
olan olgular anjiyografik de¤erlendirme sonras› medikal
veya cerrahi tedavi planland›. ABI = 0.50 ve alt›nda olan
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Tablo 2. Metabolik sendrom olan MS (+) ve olmayan MS (-) hastalarda demografik, ve metabolik parametrelerin
istatistiksel karfl›laflt›rmas›.

Parametreler MS(+)  (n=88) MS(-) (n=154) p

Yafl 66.7 ± 9.5 65.2 ± 10.5 AD*
A¤›rl›k 99 ± 12.5 85 ± 10.5 <0.05
VK‹* 28.2 ± 2.8 24.4 ± 2.5 <0.05
Açl›k kan flekeri (mg/dl) 119 ± 34 98 ± 12 <0.05
Total kolesterol ( mg/dl) 186 ± 33 194 ± 28 AD
YDL* (mg/dl) 39 ± 8 48 ± 6 <0.05
DDL* (mg/dl) 133 ± 34 131 ± 30 AD
TG* (mg/dl) 257 ± 98 131 ± 58 <0.05
Sistolik kan bas›nc› (mmHg) 140 ± 22 134 ± 20 AD
Diastolik kan bas›nc› (mmHg) 84 ± 12 86 ± 15 AD

* VK‹= vücud kitle indeksi, TG= trigliserid, YDL= yüksek dansiteli lipoprotein, DDL= düflük dansiteli lipoprotein, AD= anlaml› de¤il, p<0.05
istatistiksel anlaml›.

Tablo 1. Metabolik sendrom olan MS(+) ve olmayan MS(-) hastalarda demografik özelliklerin yüzde olarak da¤›l›m›.

MS DA⁄ILIMI KADIN (n:103) ERKEK (n:139) MS (+) (n:88) MS(-)(n:154) p 

Diabetes Mellitus 80 (% 78) 71 (% 51) 72 (% 82 ) 45 (% 29) < 0.05
TG* yüksekli¤i 33 (% 32) 71 (% 51) 42 (% 48) 42(% 27) <0.05
YDL* düflüklü¤ü 33 (% 32) 86 (% 62 ) 43 (% 49) 54 (% 35) <0.05
TA* yüksekli¤i 61 (% 59) 56 (% 40) 61 (% 69) 45 (% 29) <0.05
VK‹* > 26 kg/m2 46 (% 45) 74 (% 53) 48 (% 54) 63 (% 41) <0.05
Sigara ‹çimi 39 (% 38) 74 (% 53) 49 (% 49) 55 (% 36) NS
Kardiyak hikaye* 65 ( % 63) 86 (% 62) 69 (% 78) 54 ( % 35) NS

* TG= trigliserid, YDL= yüksek dansiteli lipoprotein, TA= tansiyon arteriel, VK‹= vücud kitle indeksi., Kardiyak hikaye= miyokard infarktüsü,
angina veya felç



hastalarda ise hastanede anjiyografik inceleme sonras›
ve medikal ve /veya cerrahi tedavi yap›ld›. Hastalara
uygulanan tedavi PAH’ ›n derecesine göre düzenlendi.
Grup-I, n:88 hastada,  24’ü (% 27.27) (ABI=0.8 ve
alt›nda olanlar),  grup-II, n:154 hastada ise, 26’s› (%
16.88) (p= 0.02) erken dönemde operasyona al›nd›. Her
iki grup, tablo 1’de ABI de¤erleri, operasyon gereklili¤i
ve operasyon sonras› komplikasyonlar ve hastalar›n ilk
klinik izlenim, 3 ve 6 ay sonraki yürüme mesafeleri
yönlerinden karfl›laflt›r›ld›lar. Hastalar›n a¤r›s›z yürüme
mesafeleri ABI ile orant›l› olarak 3. ve 6. aydaki
de¤erlendirmelerde metabolik sendromlu hastalarda
daha belirgin olarak azald› (p < 0.05). 

Grup-I, MS(+), 88 olgunun 6 ayl›k ABI takiplerinde ilk
üç ayl›k dönemde ABI’n›n median 0.75’e (aral›k, 0.6-
0.8) düfltü¤ü gözlendi. Anjiografi tekrar›nda 12 (%
13.64) hasta PAH nedeniyle operasyona al›nd›. 6 ay
sonra opere edilmeyen olgular›n ABI’i 0.70 olarak
de¤erlendirildi. Grup-II, MS(-) olan hastalarda ise, ilk 3
ayl›k takipte ABI de¤erinin opere edilmeyen olgularda
0.8 oldu¤u, ancak 6 ay sonra 0.75’e düfltü¤ü gözlendi.
ABI alt› ayl›k takipte MS (+) hastalarda ortalama 0.1
oran›nda bir azalma gösterirken, MS (-) hastalarda
ortalama 0.05 oran›nda bir azalma göstermifltir (p <
0.05).
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Tablo 3. Metabolik sendrom olan (MS+) ve olmayan MS(-) hastalarda ABI de¤erlerinin operasyona kararda ve
operasyon sonras› takipte a¤r›s›z yürüme mesafesi ve komplikasyonlar üzerine etkileri. 

Parametreler MS(+)  (n=88) MS(-) (n=154) p*

Erken dönemde operasyon 24 (% 9.9) 26 (% 10.7) 0.02
3 ay sonra operasyon 12 (% 13.64) 3( % 1.94) 0.001
ABI de¤erleri (ilk izlenim) (median, aral›k) 0.8 (0.47-0.9) 0.8 (0.42-0.9) AD
3 ay sonra ABI (median) 0.75 0.8 0.05
6 ay sonra ABI (median) 0.70 0.75 0.02
Operasyon Yara yeri enfeksiyonu 8 3 0.001
sonras› Amputasyon 4 1 0.001

Mortalite 1 - AD
‹strahat a¤r›s› 4 2 0.05

A¤r›s›z Yürüme mesafesi (metre)
‹lk de¤erlendirme
100 m
50-100 m (% 53) (% 62)
30-50 m (% 34) (% 38) <0.05

(% 13) (% 10)

3 ay sonra
100 m (% 40) (% 50)
50-100 m (% 35) (% 36) <0.05
30-50 m (% 25) (% 14)

6 ay sonra
100 m (% 38) (% 52)
50-100 m (% 33) (% 26) <0.05
30 – 50 m (% 29) (% 22)

* AD= anlaml› de¤il, p<0.05 istatistiksel anlaml›.



Operasyona al›nan hastalarda operasyon sonras› geliflen
komplikasyonlar›n yüksekli¤i MS (+) hastalarda MS (-
)’lere göre istatistiksel anlaml› olarak yüksek bulundu
(p < 0.05).   Grup-I, MS (+), postoperatif dönemde 4 (%
1.6) olguda amputasyon, 8 (% 3.3) olguda yara yeri
enfeksiyonu geliflti. Mortalite 1 (% 0.4) olguda oldu.
Grup-II, MS (-) olgularda postoperatif dönemde 1 (%
0.4) olguda amputasyon, 3 (% 1.2) olguda yara yeri
enfeksiyonu geliflti (p < 0.05). Mortalite gözlenmedi.
Grafik 1’de postoperatif etkilerinin analizi ve grafik 2’de
ise metabolik sendromun ABI üzerine etkilerinin analizi
gösterildi ve her iki grup aras›ndaki istatistiksel
farkl›l›klar›n daha iyi ortaya konulmas› sa¤land›.

TARTIfiMA
Metabolik sendrom son y›llarda s›k tart›fl›lan ve
kardiyovasküler sistem hastal›klar› ile yak›ndan iliflkili
bir hastal›klar toplulu¤udur1–7. Hastal›k insan organ
fizyolojik sistemlerini yöneten önemli parametrelerdeki
de¤ifliklikler sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Hastal›¤a
yakalanman›n önlenmesi üzerinde çal›flmalar devam
etmektedir. Bu amaçla yaflam fleklinin de¤ifltirilmesi,
beslenme ve egzersiz programlar›n›n düzenlenmesi
araflt›r›lan konulard›r. Ancak hastal›¤a yakalanm›fl olan
hastalarda aylar içerisinde izlemede kandaki
parametrelerin izlenmesi yan›nda ankle-brachial index
ad› verilen parametre de önem göstermektedir. ABI ile
koroner arter kalsiyum parametresi aras›nda istatistiksel
anlaml› bir iliflki gösterilmifltir 4. ABI’da azalma, ileri
yafl, metabolik sendrom varl›¤›, ve diabetes mellitus
varl›¤› periferik arter hastal›¤› olan hastalarda koroner

arter hastal›¤› riskini gösteren ba¤›ms›z belirleyici
parametreler olarak bildirilmifltir8,9. Periferik arter
hastalar›nda ABI’ n›n yürüme mesafesi ile iliflkisi lineer
regresyon analizi ile incelenmifl, ABI parametresi 6
dakika yürüme performans› için ba¤›ms›z belirleyici bir
parametre oldu¤u gösterilmifltir 6.  ABI de¤erinin
anomal oldu¤u durumlarda alt ekstremitede periferik
damarlardaki stenoz %50’den fazla olmaktad›r. Bu
parametrenin sensitivitesinin damarlarda ileri derecede
vasküler hasar olmas› durumunda kullan›lmas› nedeni
ile azald›¤› belirtilmifltir 10. Damar duvar yap›s›ndaki
bozukluk nedeni ile diabetik hastalarda ayak bile¤i/kol
bas›nc› indeksi yalanc› negative sonuç verebilmektedir
ancak bu de¤erlendirme hastalarda ABI’n›n periferik
damar hastal›¤›n›n ilerlemesindeki etkinli¤ini göstermek
amac› ile tüm hastalarda uyguland›.  ABI basit ve
noninvasiv bir yöntemdir ancak sensitivite ve
spesifisitesinde eksikli¤i literatürde tart›fl›lmaktad›r.
Bizim çal›flmam›zda da, metabolik sendromu olan
hastalarda ABI de¤eri ile yürüme mesafesi aras›nda bir
iliflki oldu¤u istatistiksel olarak gösterilmifltir. Bu iliflki
ABI’n›n hastalar›n erken operasyona al›nmas›nda
belirleyici bir faktör olmas› yönündedir.  ABI, periferik
arter hastal›¤›n›n metabolik sendrom ile birlikte oldu¤u
durumlarda basit, noninvasiv fakat anlaml› bir izleme
kriteridir. 
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Grafik 1. MS’in postoperatif etkilerinin analizi

Grafik 2. Metabolik sendromun ABI üzerine etkisinin analizi
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HEMOD‹YAL‹Z AMAÇLI ÜST EKSTREM‹TE OTOJEN ARTER‹YOVENÖZ
F‹STÜLLER‹ 

UPPER EXTREMITY OTOGEN ARTERIOVENOUS FISTULAS FOR
HEMODIALYSIS

Ali RAHMAN,  Kadir Kaan ÖZS‹N
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Elaz›¤

Özet
Amaç: Bu çal›flmada klini¤imizde gerçeklefltirdi¤imiz otojen arteriyovenöz fistüllerinin sonuçlar›n› analiz ederek bu yöntemi
tart›flmay› amaçlad›k. 
Yöntem: Klini¤imizde 1996 - 2005 tarihleri aras›nda ayn› ekip taraf›ndan kronik böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyaliz
uygulamas› gereken 414 hastada oluflturulan 495 üst ekstremite otojen arteriyovenöz fistülünün sonuçlar› retrospektif olarak
de¤erlendirilmeye al›nd›. Arteriyovenöz fistül oluflturmak için öncelikle dominant olmayan üst ekstremite distal damarlar› seçildi.
Erken ve geç dönem takipler sonucunda primer yetmezlik ve aç›k kal›m oranlar› irdelendi.
Bulgular: Hastalar›n 229'u erkek (%55.3), 185'i kad›n (%44.7) olup yafl ortalamalar› 51.5±15,5 idi. Aç›lan 495 arteriyovenöz
fistülün 17 tanesi (%3.4) snuff-box, 368' i (%74.4) el bile¤inde Brescia-Cimino yöntemiyle radiyal arter ve sefalik ven aras›nda,
110' u (%22.2) antekübital bölgede brakiyal arterle sefalik veya bazilik ven aras›nda gerçeklefltirildi. Fistüllerin erken primer
yetmezlik oranlar› snuff-box, radiyosefalik ve antekübital bölge için s›ras›yla %17.4, %4.1, %1.8 iken 1 y›ll›k aç›kkal›m oranlar›
%64.8, %80.2, %90.9 olarak bulundu. Erken dönemde komplikasyon oran›m›z %6.7 tespit edildi ve tromboz en s›k izlenen
komplikasyon oldu.
Sonuç: Öncelikli tercihin daha az komplikasyon ve daha fazla aç›kkal›m oranlar› nedeniyle otojen arteriyovenöz fistüller olmas›
gerekti¤ini ve üst ekstremitede oluflturulan fistüllerin kabul edilebilir sonuçlar› oldu¤unu düflünmekteyiz. (Damar Cer Der
2007;16(1):19-24)

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, arteriyovenöz fistül, otojen 

Abstract
Background: In this study, we aimed to discuss this method by analyzing autogenous arteriovenous fistula outcomes in our
experience.
Methods: Outcomes of 495 autogenous arteriovenous fistulas in upper extremity in 441 hemodialysis patients due to chronic
renal failure that created by authors between 1996 and 2005 were evaluated retrospectively. Nondominant upper extremity
distal vessels were chosen creating arteriovenous fistula. Primary failure of vascular access and arteriovenous fistula patency
rates were evaluated in early and late follow-up period.
Result: Of the 441 patients, 229 (55.3%) were men and 185 (44.7%) were female.  The mean age of the patients was
51.5±15.5 years. Of the 495 created autogenous arteriovenous fistula, 17 (3.4%) were in snuff-box, 368 (74.4%) were in wrist
that were created by Brescia-Cimino methods between radial artery and cephalic vein, 110 (22.2%) were in antecubital space
were created between brachial artery cephalic vein or bacilic vein. Early primary failure rates of created arteriovenous
fistulas for snuff-box, radiocephalic and antecubital space were 17.4%, 4.1%, 1.8% respectively, whereas arteriovenous
fistula patency rates were 64.8%, 80.2%, 90.9% respectively in 1 year of follow-up. Complication rate of surgical procedures
was 6.7 %, and thrombosis was the most frequent complication in early period.
Conclusion: We think that autogenous arteriovenous fistula should be preferred first because of it has low complication rate
and prolonged vascular access in hemodialysis patients and upper extremity fistulas has acceptable outcomes. (Turkish J
Vasc Surg 2007;16(1):19-24)  

Keywords: Hemodialysis, arteriovenous fistula, autogenous 
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‹R‹fi

Kronik böbrek yetmezlikli bir hastan›n hayat›n› devam
ettirebilmesi için hemodiyaliz, periton diyalizi veya
transplantasyon gibi renal replasman tedavilerinden
birini kullan›lmas› zorunlu hale gelmifltir(1). Hemodiyaliz
halen tüm dünyada kronik böbrek yetmezli¤i için en çok
kullan›lan renal replasman tedavi yöntemidir. Kronik
hemodiyaliz, ço¤u transplantasyon merkezinde
transplantasyon öncesi geçici bir dönem veya bu
olana¤›n olmad›¤› merkezlerde son dönem böbrek
yetersizli¤inde devaml› uygulanan bir tedavi
yöntemidir(2,3). Kronik hemodiyaliz program›na al›nan
olgularda devaml› damar yolu girifline ihtiyaç vard›r.
NKF-DOQI (National Kidney Foundation Dialysis
Outcomes Quality Initiative)  klavuzlar›na göre
hemodiyaliz hastalar›n›n %40-50' sinin otojen
arteriyovenöz fistül arac›l›¤›yla hemodiyalize girdi¤i
belirtilmektedir (4).
Türk Nefroloji Derne¤i' nin 2005 y›l›nda yay›nlam›fl
oldu¤u Türkiye'de Nefroloji-Diyaliz ve Transplantasyon
Raporu' nda ülkemizde 25 321 düzenli hemodiyaliz
replasman tedavisi gören hasta oldu¤u ve bu hastalar›n
%90.1'inin nativ arteriyovenöz fistül arac›l›¤›yla
hemodiyalize girdi¤i belirtilmifltir(5). Bu çal›flmam›zda
klini¤imizde gerçeklefltirdi¤imiz üst ekstremite otojen
arteriyovenöz fistül ameliyatlar›n› de¤erlendirmeyi
amaçlad›k.

HASTALAR VE YÖNTEM
Ocak 1996 ve Aral›k 2005 tarihleri aras›nda
klini¤imizde ayn› ekip taraf›ndan gerçeklefltirilen otojen
arteriyovenöz fistül operasyonlar› ve sonuçlar›
retrospektif olarak de¤erlendirilmeye al›nd›. Tüm
hastalar›n erken dönem, 6 hafta, 3 ay ve 1 y›l takipleri
kay›tlardan incelendi. 1 y›l›k takip incelemelerinde
hastaya ulaflamama, eksitus, böbrek nakli, ya da periton
dializine geçme gibi sebeplerle 48 hasta (%11.6)
de¤erlendirmeye al›namad›. Kronik böbrek yetmezli¤i
olan hemodiyaliz gereken 414 hastaya toplam 495
arteriyovenöz fistül operasyonu uyguland›.
Arteriyovenöz fistül lokalizasyonlar› snuff-box, el bile¤i
ve antekübital olarak gruplara ayr›ld›. Arteriyovenöz
fistül oluflturmak için öncelikle non-dominant üst

ekstremite tercih edildi. Damar yap›s› uygun
olmayanlarda dominant kol da de¤erlendirilmeye al›nd›.
Hastalar›n fistül aç›lacak kollar›na hiçbir damarsal
giriflim uygulanmamas› sa¤lanarak ekstremiteler
korunmaya al›nd›. Ayn› kol üzerinde birden fazla uygun
bölge varl›¤›nda en distalden fistül aç›ld›. Tüm
hastalar›n preoperatif brakiyal, unlar ve radyal nab›zlar›
de¤erlendirildi ve negatif Allen testi arand›. Alt
ekstremite giriflimleri ve sentetik greft ile oluflturulan
arteriyovenöz fistüller çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
Tüm ameliyatlar prilokain (Citanest, AstraZeneca) ile
lokal anestezi alt›nda gerçeklefltirildi. Anatomik
lokalizasyona uygun cilt insizyonu yap›ld›ktan sonra
arter ve ven  diseke edilip serbestlefltirildi. Sefalik venin
yan dallar› 3/0 veya 4/0 serbest ipek ile ve distali 2/0
veya 3/0 ipek ile ba¤land›ktan sonra ucu anastomoza
haz›r hale getirildi. Artere buldog klemp koymadan 5
dakika önce 80 Ü/ kg intravenöz heparin verildi.
Longitüdinal 4-5 mm arteriyotomi yap›larak çift i¤neli
7/0 10 mm polipropilen dikifl materyali ile uç-yan
anastomoz uyguland›. Anastomoz sonras› tril ve venöz
pulsasyon varl›¤› yeterli görüldü. Tril al›namayan ve
yeterli venöz pulsasyonu olmayan olgularda dilatasyon
amac›yla topikal papaverin uyguland›. Arteriyosklerotik
plaklar› olan hastalara ameliyat sonras› 100- 300 mg
aspirin baflland›. Bunun d›fl›nda hiçbir hastaya
antikoagülan veya antiagregan proflaksisi yap›lmad›.
‹lk 48 saat içinde fistül bölgesinde tril ve nab›z
al›namayan fistüller erken primer yetmezlik, 6 hafta
içinde maturasyon için bekletilme safhas›nda fistüllerin
susmas› ise geç primer yetmezlik olarak de¤erlendirildi.
Tüm arteriyovenöz fistüller maturasyonlar› için 6 hafta
bekletildikten sonra hemodiyalizde kullan›ld›. Takip
edilen fistüllerin 3 ay ve 1 y›ll›k aç›kkal›m oranlar›
yüzde olarak hesapland›.

BULGULAR
Hastalar›n 229' u erkek (%55.3), 185' i kad›n (%44.7)
idi. Yafl ortalamalar› 51.5 ± 15.5 olup yafllar› 9 ile 84
aras›nda de¤iflmekteydi. Toplam aç›lan arteriyovenöz
fistüllerin 17 tanesi (%3.4) snuff-box, 368' i (%74.4) el
bile¤inde Brescia-Cimino yöntemiyle radiyal arter ve
sefalik ven aras›nda, 110' u (%22.2) antekübital bölgede
brakiyal arterle sefalik ven veya bazilik ven aras›nda
gerçeklefltirildi (tablo 1). 
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Tablo 1. Oluflturulan Arteriyovenöz Fistüller

Say› %

Snuff-box 17 %3.4
Radiyosefalik 368 %74.4
Antekübital 110 %22.2
Toplam 495 %100

Aç›lan fistüllerin erken ve geç primer yetmezlik
oranlar›yla aç›kkal›m yüzdeleri tablo 2'de görülmektedir.
‹lk 48 saatte 33 (%6,7) olguda müdahale gerektiren
komplikasyon görüldü. Bunlardan 20 (%4,0) olguda
tromboz, 7 (%1,4) olguda kanama ve 6 (%1,2) olguda
hematom saptand›. Trombektomi uygulanan 6 (%30)
olguda fistül çal›flmaya devam ederken 14 tanesine yeni
fistül oluflturuldu. Komplikasyonlar›n fistül
lokalizasyonlar›na göre da¤›l›m› tablo 3'de
görülmektedir.

TARTIfiMA
Son dönem kronik böbrek yetmezlikli hastalar böbrek
nakli flans›n› elde edene kadar bir renal replasman
tedavisini almak zorundad›rlar. Günümüzde en s›k
kullan›lan renal replasman tedavi flekli hemodiyaliz olup
bunun uygulanabilmesi ancak yüksek ak›m varl›¤›nda
mümkün olabilmektedir. Bu amaçla vasküler eriflim

bafll›¤› alt›nda toplanan ve nativ veya greft arteriyovenöz
fistül oluflturulmas›, geçici veya kal›c› diyaliz kateteri
yerlefltirilmesi gibi pek çok yöntem gelifltirilmifltir. ‹lk
kez 1966 y›l›nda Brescia-Cimino taraf›ndan önerilen
otojen arteriyovenöz fistül oluflturularak hemodiyaliz
uygulanmas› günümüzde hala geçerlili¤ini
korumaktad›r(6). NKF-DOQI klavuzlar›na göre
hemodiyaliz hastalar›n›n %40-50'sinin otojen
arteriyovenöz fistül arac›l›¤›yla hemodiyalize girdi¤i
belirtilmektedir(4). Tedavi klavuzlar› hemodiyaliz
hastalar›n›n yaflam kalitelerini yükseltmenin primer
çözümünün otojen arteriyovenöz fistül oluflturulmas›
oldu¤unu vurgulamakta ve otojen arteriyovenöz fistül
oran›n›n art›r›lmas› gerekti¤ini bildirmektedir(7). Türk
Nefroloji Derne¤i' nin yay›nlam›fl oldu¤u Türkiye' de
Nefroloji-Diyaliz ve Transplantasyon Raporu- 2004'de
ise son dönem böbrek hastalar›n›n %58.4'ünün
hemodiyaliz tedavisi gördü¤ü ve bunlar›n %90.1'nin
nativ arteriyovenöz fistül arac›l›¤›yla hemodiyalize
girdi¤i belirtilmektedir(5). Hem uluslararas› hem de
ulusal klavuzlara paralel olarak klini¤imizde
hemodiyaliz için öncelikli olarak otojen arteriyovenöz
fistül oluflturulmaktad›r.
Renal yetmezlikli hastalar için hemodiyaliz bir ömür
boyu devam eden kaç›n›lmaz bir durumdur ve hastan›n
vasküler eriflim yolundan yoksun kalmas› ciddi sorunlar
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Tablo 3. Arteriyovenöz fistüllerde ilk 48 saatte görülen komplikasyonlar

Tromboz Kanama Hematom

Snuff-box       (17) 3 - 1
Radiyosefalik (368) 15 4 3
Antekübital    (110)    2 3 2 Toplam
Toplam         (495) 20(%4) 7(%1.3) 6(%1.2) 33 (%6.7)

Tablo 2. Arteriyovenöz fistüllerin primer yetmezlik ve aç›kkal›m yüzdeleri

Erken primer Geç primer Maturasyon 3 ay aç›kkal›m 1 y›l aç›kkal›m
yetmezlik yetmezlik (Hemodiyalize

(‹lk 48 saat) (6 hafta) girebilme)

Snuff-box % 17.6 % 23.6 % 76.4 % 70.6 % 64.8
Radiyosefalik % 4.1 % 7.6 % 92.4 % 90.2 % 80.2
Antekübital % 1.8 % 1.8 % 98.2 % 96.4 % 90.9



yaratabilir. Arteriyovenöz fistül oluflturulmak için non-
dominant kol tercih edilmeli ve distal bölgesinin en
uygun yerinden bafllanmal›d›r(8). Böylece birçok kez ven
girifli için uzun bir segment boyunca arteriyelize olmufl
vene sahip olunabilir. Ayr›ca aç›lan fistülün yetersiz
olmas› halinde proksimal bölgelerden yeniden fistül
oluflturulabilir. Rasat ve ark(9) ilk kez 1969 y›l›nda
anatomik snuff-box bölgesinde radiyosefalik
arteriyovenöz fistülü tan›mlam›fllard›r. Bu bölge üst
ekstremitede arteriyovenöz fistül için en distal bölge
olup farkl› yazarlar taraf›ndan tavsiye edilmektedir(10,11).
Ancak bu düzeyde arter ve ven çaplar›n›n küçük olmas›
nedeniyle fistüllerin maturasyon yetersizlikleri yüksek,
uzun dönem aç›k kalma oranlar› ise düflüktür(12).
Preoperatif renkli doppler ultrasonografi ölçümü ile arter
iç çap›n›n 1.5 mm ve venöz çap›n 2.5 mm’den küçük
olmas› fistül yetersizliklerinin sebebi olarak
belirtilmektedir(13). Ayr›ca kronik böbrek yetmezlikli
hastalardaki diyabet ve hipertansiyonun yüksek oranda
bulunmas› ekstremitelerin uç bölgelerindeki vasküler
yata¤› olumsuz yönde etkilemektedir. Snuff-box
düzeyinde gerçeklefltirilen fistüllerde erken t›kan›kl›k
oran›n›n el bile¤i ve ön koldakilerine göre daha yüksek
oldu¤u vurgulanm›flt›r(14,15). Literatürde snuff-box
bölgesinde oluflturulan arteriyovenöz fistüllerin %45'
inde tromboz geliflti¤i ve kad›nlarda patensinin erkeklere
göre daha az oldu¤u belirtilmifltir(8). Wolowczyk ve
ark.(16) %11 erken yetmezlik ve %65 1 y›l aç›k kalma
oran› sunarken Bonalumi ve ark.(17) da %10.2 erken
yetmezlik ve %83.1 1 y›ll›k aç›kkal›m belirtmifllerdir.
Biz hastalar›m›zda yetersiz vasküler yap› ve yüksek
tromboz riskinden dolay› sadece vasküler yap›s› uygun
olan 17 (%3.4) hastada snuff-box düzeyinde
arteriyovenöz fistül oluflturduk. Erken primer yetmezlik
%17.6, geç primer yetmezlik (6hafta) %23.6 olarak
izlenirken,1 y›l aç›k kalma oran› %64.8 olarak bulundu.
Türk Nefroloji Derne¤i raporlar›na göre ülkemizde
hemodiyalize nativ arteriovenöz fistül arac›l›¤›yla giren
hastalar›n %67' sinde el bile¤i ve proksimalinde, %23.7'
sinde antebrakiyal bölgede, %8.5' inde snuff-box ve
%0.8' inde femoral bölgede fistül oluflturulmufltur(5). El
bile¤inde oluflturulan radiyosefalik arteriyovenöz fistül
y›llardan beri alt›n standart olarak kabul görmüfltür(8). ‹yi
oluflturulan bir radiyosefalik arteriyovenöz fistülün
avantaj› uzun dönem ömrü ve düflük komplikasyon

oran›d›r(18). Bundan dolay› otojen hemodiyaliz fistül için
ilk olarak radiyosefalik arteriyovenöz fistül dikkate
al›nmal›d›r. El bile¤inde oluflturulan radiyosefalik
arteriyovenöz fistüllerin 32 y›ll›k (Ocak 1970-Ekim
2002) meta-analizde 8 prospektif ve 30 retrospektif
çal›flma de¤erlendirilmeye al›nm›fl ve meta-analiz
sonucunda primer yetmezlik oran› %15.3 olarak tespit
edilmekle birlikte 1 y›ll›k primer aç›kkal›m %62.5
olarak hesaplanm›flt›r(18). Ayn› metaanalizde yüksek
primer yetmezlik ve orta derecede 1 y›ll›k aç›kkal›m
oranlar›na ra¤men vasküler eriflim için primer seçimin
otojen radiyosefalik arteriyovenöz fistül olmas› gerekti¤i
vurgulanm›flt›r. Sunulan farkl› literatürlerde ise 1 y›ll›k
aç›kkal›m oranlar›n›n %70-85 oldu¤u gösteren yay›nlar
da mevcuttur(19,20). Literatürlerdeki sonuçlara paralel
olarak bizim çal›flmam›zda otojen radiyosefalik
arteriyovenöz fistüllerde erken primer yetmezlik
oran›m›z %4.1, geç primer yetmezlik oran›m›z %7.6
iken 1 y›ll›k aç›kkal›m de¤erimiz %80.2 olarak bulundu.
Otojen radiyosefalik arteriyovenöz fistüllerde i¤ne girifl
yeri enfeksiyonlar› ve hemoraji gibi komplikasyonlar›
greftlere göre seyrek görülür. Uzun dönemde venöz
anevrizma geliflimi yayg›nd›r fakat rüptür riski nadir
olup güvenilir oldu¤u gözlenmifltir(8). Benzer flekilde
steal fenomeni geliflimi de %2'nin alt›ndad›r(21).
Üst ekstremitede ikincil olarak otojen damar eriflim yeri
antekübital bölgedir. Antekübital bölgede brakiyal arter
ile sefalik ven veya transpoze edilmifl bazilik ven
aras›nda arteriyovenöz fistül oluflturulabilir(8). Ayr›ca
mediyal kübital venin derin perforatör dal›yla olan
anastomoz Gracz taraf›ndan tan›mlanm›flt›r(22).
Brakiyosefalik arteriyovenöz fistüllerin primer
patensilerinin radiyosefalik arteriyovenöz fistüllere göre
daha fazla oldu¤u belirtilmifltir(23). Literatüre göre
bildirilen brakiyosefalik fistüllerin 1 y›ll›k aç›kkal›m
oranlar› %70-%91 aras›nda de¤iflmektedir(24).
Brakiyobazilik fistüllerin metaanaliz çal›flmas›nda
1y›ll›k primer patensi %72 olarak hesaplanm›fl olup
di¤er fistüllerle k›yaslanabilir oldu¤u vurgulanm›flt›r(25).
Yap›lan bir çal›flmada diyabetik hastalarda oluflturulan
brakiyal bölge fistüllerin el bilek ve sentetik greft
fistüllerinden daha az primer yetmezlik oran›na sahip
oldu¤u ve diyabetiklerde gözlenen komplikasyonlara
daha az rastlan›ld›¤›n› belirtilmektedir(26). Ayr›ca
literatüre göre diyabetiklerde önceli¤in brakiyal bölge
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olabilece¤i söylenmektedir. Küçük ve ark.(27) antekübital
bölgede oluflturduklar› fistüllerin 6 ayl›k aç›kkal›m
oran›n› %96 olarak bildirirken Karabay ve ark.(28)

açt›klar› tüm antekübital fistüllerinin erken dönemde
iflledi¤ini belirtmifllerdir. Çal›flmam›z sonucunda
antebrakiyal bölgedeki fistüllerimizin erken ve geç
primer yetmezlik oran› %1.8 iken 1 y›ll›k aç›kkal›m
%90.9 bulunmufltur.
Fistül aç›kal›m ve komplikasyon oranlar›na bak›ld›¤›nda
otojen fistüllerin sentetik greftlerle oluflturulan fistüllere
göre her yönden avantajl›d›r. Literatürlerde sentetik
greftlerin kümülatif 1 y›ll›k aç›kkal›m oranlar› %53'
dür(29,30). Miyointimal hiperplazi sentetik greftlerde s›kça
görülen geç komplikasyonlardan olan stenoz ve
tromboza sebebiyet vermektedir(31,32). Periferik iskemi,
enfeksiyon ve psödoanevrizma geliflimi sentetik
greftlerle oluflturulan fistüllerde otojen fistüllere göre
önemli derecede yüksektir(33,34). Bu durum önemlidir
çünkü diyaliz girifl enfeksiyonlar› mortalite sebebi
olabilirler(35). Yüzeyel tünel oluflturma, antikoagülan
kullan›m› ve enfeksiyon gibi durumlar yalanc›
anevrizma gelifliminin potansiyel sebeplerinden olup
deride erozyona ve kanamaya yol açabilirler(36).
Klini¤imizde arteriyovenöz fistül planlamas› yap›l›rken
öncelik daima otojen fistül lehinedir. Bunun için hastada
var olan tüm nativ damarlar de¤erlendirilmeye
al›nmal›d›r. Uygun nativ damar bulunmamas› halinde
sentetik greftler tercih edilmelidir.
Erken ve geç dönemde en s›k görülen AV fistül
komplikasyonu fistül trombozudur(8,16,25). Tromboz
önemli bir komplikasyon olup diyaliz hastalar›n›n
hastanede kal›fl sürelerini uzat›r(37). Çal›flmam›zda erken
dönemde 20 hastada (%4.0) oran›nda tromboz ile
karfl›lafl›ld› ve bunlar›n 6’›nda (%30) trombektominin
yararl› oldu¤u görüldü. Gökflin ve ark.(38) da erken
dönemde trombektomi ve/veya anastomoz revizyonu ile
hastalarda %36.4 fistül aç›kl›¤› sa¤lam›fllard›r. Erken
fistül trombozu ayn› zamanda fistüllerin primer
yetmezlik oranlar›n›n en etkin belirleyicisidir. Erken
fistül trombozunun en önemli nedenleri cerrahi teknik,
arteriyel ve venöz kalibrasyon, arteriyel dolafl›m
yetersizli¤i, venöz dönüfl yolundaki stenozlar olmakla
beraber hipotansiyon, hemokonsantrasyon ve hematom
da buna sebep olabilir. Fistül oluflturulurken trombüs
oluflturan etmenlere dikkat edilmesini ve yeterli venöz

ak›m geliflimi veya fistül maturasyonu için en az 6 hafta
beklenilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.
Hayatlar›n› devam ettirebilmeleri için hemodiyaliz
makinesine ba¤›ml› olan insanlar›n yaflam kalitelerini
yükseltmek çözülmesi gereken en önemli sorundur.
Çünkü dünyada h›zla her geçen kronik böbrek
yetmezli¤ine yakalanan hasta say›s› artmaktad›r ve
bunlar›n çok az› böbrek nakli flans›n› elde etmektedir.
Bu nedenle arteriyovenöz fistül oluflturmadan önce
ekstremite de¤erlendirme yap›larak önceli¤in otojen
venlerde ve üst ekstremite proksimalindeki venlerin
korunarak  distalin kullan›lmas›, bafllang›ç için en iyi
yöntem olacakt›r. Daha iyi fistül aç›kkal›m oranlar› ve
daha az komplikasyonla karfl›laflmak için arteriyovenöz
anastomoz oluflturulmas›yla bafllayan ve hemodiyaliz
ünitesindeki tedaviyle devam eden aral›kta cerrah,
nefrolog ve diyaliz hemfliresinin mevcut fistülü bilimsel
veriler eflli¤inde en iyi flekilde korumas› gerekmektedir.
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KES‹TSEL RADYOLOJ‹K ‹NCELEMELERDE KARfiILAfiILAN VENA
KAVA ‹NFER‹OR DEVAMSIZLI⁄I ANOMAL‹S‹ VE MUHTEMEL
EMBR‹YOLOJ‹K KÖKENLER‹ 

CROSS-SECTIONAL IMAGING FINDINGS OF INTERRUPTED VENA CAVA
INFERIOR ABNORMALITIES AND IMPLICATIONS OF THEIR
EMBRYOLOGICAL ORIGINS

Melda APAYDIN*/**, Mehmet BOZKURT**/***, Mustafa AKÇAO⁄ LU**/***, Makbule VARER*, Ayflegül SARSILMAZ*
* Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, **Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim Hastanesi, ***Tepecik E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir 

Özet
Amaç: Bu çal›flmada rutin radyolojik kesitsel inceleme yap›lan kiflilerde rastlan›lan asemptomatik vena kava inferior (VK‹)
devams›zl›¤› anomalileri, prevelanslar›, özellikleri, incelenmifl ve olgular›n muhtemel embriyolojik kökenleri literatürler eflli¤inde
de¤erlendirilmifltir.
Yöntem: Malignite nedeniyle tetkik edilen 2000 olgunun torakoabdominal multidetektör bilgisayarl› tomografi (MDBT)
incelemesinde tespit edilen asemptomatik dört VK‹ devams›zl›¤› anomalisi ve bu hastalardan birindeki kompleks vasküler anomali
nedeniyle torakoabdominal MR venografi  ile elde edilen imajlar  de¤erlendirilmifltir. 
Bulgular: VK‹ devams›zl›¤› anomalisi olan asemptomatik dört olgunun ikisinde çift VK‹ mevcut olup, di¤er ikisinde sa¤ yerleflimli
ancak anormal VK‹ mevcuttu. Üç olguda azigos,  bir olguda azigos/hemiazigos devaml›l›¤› saptand›. Retroaortik sol renal ven,
retroaortik sa¤ renal ven, atnal› böbrek anomalisi, VK‹’nin renal, suprarenal ve hepatik segment agenezisi olgularda saptanan di¤er
anormallikler olup bu bulgular embriyolojik evre duraksamalar›na göre incelendi.  
Sonuç: Asemptomatik olup rutin radyolojik incelemelerde karfl›m›za ç›kabilecek VK‹ devams›zl›¤› anomalileri özellikle
maligniteli hastalarda lenfadenopati ile kar›flmamas› için bilinmelidir. Bu tip anomalilerin varl›¤›nda cerrahlar ve giriflimsel
radyologlar bir komplikasyona yol aç›lmamas› için uyar›lmal›d›r. (Damar Cer Der 2007;16(1): 25-30)

Anahtar Kelimeler: VK‹ anomalileri/ VK‹ devams›zl›¤›, embriyoloji, konjenital, Bilgisayarl› Tomografi, Manyetik rezonans
görüntüleme.

Abstract
Background: We evaluated the presence, prevelance and features of interrupted inferior vena cava(IVC) abnormalities in
asymptomatic patients undergoing routine MDCT thoracoabdominal examinations and examined one patient with complex
anomaly by using MR venography.
Methods: The IVC abnormalities of the 2000 patients with lung malignacies who underwent routine MDCT were reviewed.
The reconstructed MDCT images of all, and MR angiographic/venographic findings of one patient were evaluated.
Result: We found four asymptomatic patients with interrupted IVC.  Two patients had double IVC,  two of them had right
sided but abnormal IVC’s. One patient had azygos/hemiazygos continuation and three patients had azygos continuation of
IVC. Retroaortic renal veins, agenesis of the hepatic / renal and suprarenal segment of the IVC and also horseshoe kidney
abnormality were detected. All of these findings were discussed with the possible explanation of their embriologic origin.
Conclusion: Noninvasive radiologic imaging (CT) and (MR) allow identification of the IVC abnormalities in asymptomatic
patients in routine practice. These abnormalities have to be known and identitifed to prevent misdiagnosis. In patients with
malignancies,  abnormal vessels should be differentiated from lymph nodes. Interventional radiologists and surgeons should
be notified about the presence of these anomalies. (Turkish J Vasc Surg 2007;16(1): 25-30)  

Keywords: Inferior vena cava abnormalities/ inferior vena cava interruption, embryology, congenital,  Computed
tomography, Magnetic resonance imaging,
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‹R‹fi

‹lk kez 1793 y›l›nda bildirilen vena kava inferior (VK‹)
anomalileri, rutin kesitsel radyolojik inceleme yap›lan
hastalarda karfl›m›za ç›kabilir(1). Nadir durumlar d›fl›nda
asemptomatik olan bu anomalilerin özellikle tan›da
kar›fl›kl›k yaratabilecek durumlarda ay›rt edilmesi
önemlidir(1-3). Biz rutin torakoabdominal bilgisayarl›
tomografi incelemelerinde karfl›laflt›¤›m›z ve ayr›ca
birinde MR anjiografi incelemesi de yap›lan
asemptomatik dört olgudaki VK‹ devams›zl›¤›
anomalisini inceledik. 

HASTALAR VE YÖNTEM          
Malignite tan›s› bulunan, radyolojik takip/inceleme
nedeni ile toraks ve abdominal BT tetkikleri yap›lan,
yafllar› 61 ile 66 aras›nda de¤iflen (ortalama yafl 63.2±2)
olan biri kad›n dört olguda karfl›lafl›lan VK‹ ‘un
devams›zl›¤› anomalisi incelenmifltir. Bilgisayarl›
tomografi görüntüleme, alt›-detektörlü multidetektör
bilgisayarl› tomografi (MDBT) cihaz› ile (Briallance 6;
Philips, Holland)  yap›lm›flt›r. Barsak opasifikasyonu
yap›ld›ktan sonra, intravenöz olarak 80 ml kontrast
maddenin 3- 5 ml/snde veriminden sonra,  ard›fl›k 5’er
mm’lik kesitlerle imajlar elde edilmifltir. Elde edilen
aksiyel kesitler ayr›ca çal›flma konsolunda üç boyutlu
incelemelerle de de¤erlendirilmifltir. Bilgisayarl›
tomografi ile incelenen bir hastada kompleks vasküler
varyasyon görünümü oldu¤u için, bu hastaya ayr›ca
Philips 1.5 T MR cihaz› ile kontrast madde (Gd-DTPA
enjeksiyonu sonras›) kullan›larak torakoabdominal MR
anjiografi/venografi  (TR/TE 5.1/1.5 ms, inversiyon
zaman› 28 ms, flip aç›s› 40 derece) yap›lm›flt›r.

BULGULAR               
Altm›flbir yafl›ndaki erkek olguda yap›lan bilgisayarl›
tomografi incelmesinde;  infrarenal düzlemde çift VK‹,
sa¤ VK‹’un sa¤ renal vene, sa¤ renal venin de
retroaortik olarak sol renal vene ve bunun da sol VK‹’a
aç›l›fl› ve sol böbrek üst polü düzleminde sol VK‹’nin
suprarenal segmentten toraksa hemiazigos/azigos
uzan›m› saptand›. Sa¤ VK‹’da hepatik/ suprarenal
segment oluflmam›flt› (resim 1A, B).  Kompleks
anatomik varyasyon nedeniyle yap›lan MR

anjiografik/venografik incelemede de bu bulgular sol
VK‹’n›n suprarenal segmentinin solda hemiazigos ve
sonrada sa¤a retrokrural alan T12 düzeyinde geçerek
azigos devaml›l›¤› oluflturdu¤u görüldü (resim 2 A, B).
Oluflmam›fl hepatik VK‹ segmentine ba¤l› olarak
hepatik venlerin sa¤ atriuma do¤rudan döküldü¤ü MR
incelemesi ile gösterildi (resim 2C).
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Resim 1A. infrarenal düzlemde çift inferior vena kava, sa¤
vena kava inferiorun sa¤  renal vene, sa¤ renal venin de
retroaortik olarak sol renal vene ve bunun da sol VK‹’a aç›l›fl›
ve sol böbrek üst polü düzleminde sol VK‹’nin suprarenal
segmentten toraksa hemiazigos/azigos uzan›m› görülmektedir. 

Resim 1B. Sa¤ VK‹’da hepatik/suprarenal segmentin agenezi.



Altm›fl alt› yafl›ndaki kad›n olguda;  çift VK‹ mevcuttu
(resim 3). Sa¤ renal ven L2- 3 disk aral›¤› düzleminde
sa¤ VK‹ ‘ya dökülmekteydi. Sol renal venin sol VK‹’a
L3 düzeyinde dökülmesinden sonra, sol VK‹’un
retroaortik olarak sa¤a geçip,  azigos devaml›l›¤›
fleklinde toraksa uzan›m› saptand›. Sa¤da VK‹’un
suprarenal /hepatik segmenti oluflmam›flt›.
Altm›flüç yafl›ndaki at nal› böbrek anomalisi bulunan
erkek olguda; sol renal venin retroaortik olarak sa¤ VK‹
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Resim 2A. MR anjiografik/venografik incelemede; sol
VK‹’n›n suprarenal segmentinin solda hemiazigos devaml›l›¤›
görülüyor. Resim 2C. Oluflmam›fl hepatik VK‹ segmentine ba¤l› olarak

hepatik venlerin sa¤ atriuma do¤rudan döküldü¤ü MR
incelemesi ile gösterildi

Resim 3. Çift VK‹ görüntüsü. 

Resim 2B. Hemiazigos sistemi T12 düzeyinde sa¤ azigos
devaml›l›¤› oluflturdu¤u görülüyor.  



‘a aç›l›m› görülmüfl olup,  sa¤ VK‹ hepatik/ suprarenal
segment agenezisi mevcuttu. VK‹ toraksa azigos
devaml›l›¤› fleklinde ilerleyerek vena kava superiora
dökülmekteydi. Ayr›ca bu hastada sa¤ böbrek orta polde
subkortikal anjiomiyolipom vard›.
Altm›flüç yafl›ndaki erkek olguda; sa¤ VK‹’un
intrahepatik ve suprarenal segmenti oluflmam›flken
renal-infrarenal düzlemdeki bölümü oluflumunu
tamamlam›flt›. Bu olguda VK‹ toraksa azigos
devaml›l›¤› fleklinde ilerlemiflti. Azigos ark›n›n vena

kava superiora döküldü¤ü alandaki geniflleme dikkat
çekiciydi (resim 4 ).

TARTIfiMA    
VK‹ ve dallar› 5. ve 8. embriyolojik hafta aras›nda,
posterior kardinal, subkardinal ve suprakardinal ven ad›
verilen üç çift embriyonik venin çeflitli anastomozlarla
kompleks bir flekilde birleflmeleri sonucu oluflur(1). Befl
haftal›k bir embriyoda posterior kardinal ve subkardinal
venler oluflmufltur. Alt›nc› embriyolojik haftada bu iki
ven çifti suprakardinal venler arac›¤›yla birbirleriyle
anostomoz yaparlar. Yedinci embriyolojik haftada baz›
segmentlerde regresyon olurken, transvers
anastomozlarla her iki taraftaki sub ve suprakardinal
venler birbirleriyle birleflirler. Embriyoda
subdiyafragmatik olarak akan kan orta hat sa¤›nda
olmak üzere tek bir vena kava inferiora flekillenir.
Normal VK‹ hepatik, suprarenal, renal ve infrarenal
olmak üzere dört segmentten oluflur(1,2). Kaudalden
kraniale do¤ru s›ralama ile posterior kardinal venlerden-

iliak traktüs, sa¤ suprakardinal venden-subrenal traktüs,
sa¤ supra ve subkardinal venler aras›ndaki
anostomozlardan-renal traktüs, sa¤ subkardinal venden-
suprarenal traktüs ve hepatokardiak kanaldan-hepatik
traktüs oluflur(1-3) .
VK‹ anomalileri %1 ‘den az oranda görülmekle beraber
konjenital kalp hastal›¤› olanlarda daha s›k karfl›lafl›l›r(3).
En s›k görülen anomali tipleri; sol VK‹ anomalisi ( VK‹
tipik olarak sol renal vende sonlan›r ve aorta önünden
geçerek sa¤ tarafta normal sa¤ –VK‹ oluflturur), çift
tarafl› VK‹ anomalisi (sol taraftaki VK‹ sol renal vende
sonlan›r ve aortan›n önünden geçerek sa¤ VK‹’ya
kat›l›r), azigos devaml›l›¤› (prerenal alandaki VK‹ sa¤
retrokrural alandan toraksa do¤ru ilerler ve azigos
ark›ndan superior vena kavaya aç›l›r) olarak
bildirilmifltir. Di¤er anomaliler ise daha az s›kl›kla
görülürler. Bunlar aras›nda aortay› çevreleyen renal ven,
retroaortik renal ven, infrarenal VK‹ ya da tüm VK‹’un
yoklu¤u say›labilir(1,2).  Y›llar içinde kesitsel radyolojik
yöntemlerin kullan›m›n›n artmas› ile asemptomatik
hastalarda nadir görülen VK‹ anormallikleri
bildirilmifltir. Bunlar aras›nda çift sa¤ VK‹, VK‹ da
segmental septasyon, çift inferior vena kava sol
taraftakinin hemiazigos/ azigos devaml›l›¤›, vena kava
inferior içinde lipom say›labilir(3-6) . 
Biz 2000 hastan›n üçünde çift VK‹ anomalisi saptad›k.
Ancak birinde sol renal vene dökülen sol VK‹ ve sol
renal venin preaortik olarak sa¤ ‹VC’ye do¤ru uzan›m›
saptand›.  Bu olguda azigos ya da hemiazigos sistemine
ait bir anomali görülmedi¤inden çal›flmaya dahil
etmedik, ancak çift VK‹ prevelans›n› (%0.15) olarak
bulduk.   Tekrarlay›c› pulmoner embolileri ya da derin
ven trombozu olan olan hastalarda çift VK‹’dan
flüphelenilmelidir(1) .  Embriyolojik olarak çift VK‹, her
iki suprakardinal venin persistans› sonucu oluflur.
Prevelans› %0.2- 3 aras›ndad›r(1). Bizim serimizde
saptad›¤›m›z vakalar›n prevelans› literatüre nazaran az
olarak de¤erlendirildi. Altm›flbir yafl›ndaki çift VK‹’si
olan olgumuzda, sa¤ VK‹ infrarenal segmentte
saptanm›flken hepatik ve renal ve suprarenal segmenti
oluflmam›flt›. Sa¤ renal ven sol VK‹’a retroaortik
alandan dökülmekteyken, sol VK‹ toraksa
hemiazigos/azigos devaml›l›¤›n› oluflturarak ilerlemiflti.
Bu hastam›zda bulunan çift VK‹, retroaortik sa¤ renal
ven ve VK‹’n›n solda hemiazigos/azigos devaml›l›¤›

Dr. Melda Apayd›n ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2007; 16 (1): 25-30

28

Resim 4. Azigos ark›n›n vena kava superiora döküldü¤ü
alandaki geniflleme dikkati çekmektedir.



anomalisi; sol lumbar ve torasik suprakardinal venlerin
persistans› ile sa¤ subkardinal ve hepatik venlerin
anostomozlar›n›n formasyon bozuklu¤u sonucunda
oluflur. Burada renal yakal›¤›n dorsal baca¤›n›n
persistans› ve ventral baca¤›n regresyonu mevcuttur.
Hemiazigos veni ço¤unlukla toraksta azigos venine,
nadiren de persistan sol superior vena kava yoluyla
koroner sinüse ya da sol brakiosefalik vene drene olur(1).
Olgumuzda sa¤ infrarenal VK‹’un sa¤ renal vene aç›l›m›
ve retroaortik sa¤ renal venin sol VK‹’a uzan›m› ve
bunun da toraksa hemiazigos /azigos devaml›l›¤›
tarz›nda uzan›m› saptand›. Kompleks anatomik
varyasyon nedeniyle yap›lan torakoabdominal MR
anjiografik/venografik incelemede hepatik ve suprarenal
düzeyde sa¤ VK‹ yokken renal ve infrarenal düzeyde
vard›. Sol VK‹ suprarenal segmentt devaml›l›k ve
sonras›nda hemiazigos devaml›l›¤› gösterdikten sonra
sa¤ hemitoraksa T12 vertebra düzeyinden retrokrural
olarak ilerlemekte ve azigos devaml›l›¤›
oluflturmaktayd›. Literatürde bu tip anomalilerde
hemiazigos veninin sa¤ hemitoraksa 8. ve 12 torasik
vertebra aras›ndan uzand›¤›n› bildirilmifltir(1,3). Ayr›ca
hemiazigos devaml›l›¤› radyolojik olarak yanl›fll›kla aort
disseksiyonu gibi de yorumlanabilir(7). Hepatik segmenti
geliflmemifl (interrupted IVC) VK‹ ve hemiazigos
/azigos (hemiazygos/azygos continuation) devaml›l›¤›
anomalisinin konjenital kalp hastal›klar›, sol isomerizm
ve polispleni ile birlikte olabilece¤i bildirilmifltir(3).
Bizim hastam›zda konjenital kalp hastal›¤› mevcut
de¤ildi. Bu tip vasküler anomalilerin giriflimsel radyoloji
uygulamalar›ndan önce tan›mlanmas›, olas›
komplikasyonlar› önlemek ve optimal giriflim yaklafl›m›
yönünden gereklidir(8). Kesitsel radyolojik
incelemelerde, malignite hastalar›nda bu tip vasküler
anomalilerin metastatik lenfadenopatiyi taklit
edebilece¤i ve tromboze çift VK‹’un lenfadenopati ile
kar›flabilece¤i de bildirilmifltir(9,10).  
Olgular›m›z›n üçünde azigos, birinde hemiazigos/azigos
devaml›l›¤› anomalileri saptanm›flt›r.  VK‹‘un azigos
devaml›l›¤› ayn› zamanda VK‹’un hepatik segment
yoklu¤u ve azigos devaml›l›¤› fleklinde de
adland›r›labilir(1-3).  Embriyolojik olay sa¤ subkardinal-
hepatik anostomozlar›n›n formasyon bozuklu¤u olup,
sa¤ subkardinal venin atrofisi sonucu oluflur. Kan
suprasubkardinal anostomozlarla retrokrural alandan sa¤

suprakardinal ven kökenli olan azigos venine gider(1,2).
Ço¤u zaman asemptomatik olsa da bu tip anomaliler
situs ambiguus ve sol izomerizme (polispleni ) efllik
edebilir(2).  Azigos devaml›l›¤›n›n prevelans› konjenital
kalp hastal›¤› olan kiflilerde % 0.6-5,   bu tip bir
rahats›zl›¤› bulunmayanlarda %0.3 olarak
bildirilmifltir(1,12).  Prospektif anjiografik bir çal›flmada
VK‹ devams›zl›¤› (interrupted vci), konjenital kalp
hastal›¤› olan 780 olgunun 6’s›nda (yaklafl›k %5),
edinsel kalp hastal›¤› olanlar›n %2 ’sinde tespit
edilmifltir(13). Bizim prevelans›m›z %0.2 oran›nda olup,
düflük olmas›n› asemptomatik olgular olmas›yla
iliflkilendirdik.  Azigos veni sa¤ hemitoraksta ilerleyerek
normal lokalizasyonunda sa¤ paratrakeal alanda vena
kava superiora aç›l›r(1). Azigos devaml›l›¤› olan üç,
hemiazigos/azigos devaml›l›¤› olan bir olgumuzda
azigos veni normal lokalizasyonunda vena kava
superiora aç›l›m göstermekteydi. VK‹ devams›zl›¤›
anomalisi olan olgularda ço¤u zaman suprarenal
segment agenezisi ile birlikte olup ço¤u azigos ve
hemiazigos devaml›l›¤› ile birlikte görülür. Bu olgular
asemptomatik olgulard›r(1,2,14). Bizim çal›flmam›za dahil
etti¤imiz tüm olgular asemptomatik olgular olup hepatik
ve suprarenal segmentte agenezi mevcuttu. VK‹’da
anormallikleri olan olgularda, böbrek anomalileri
bildirilmifltir(15-16). Azigos devaml›l›¤› olgulardan birinde
atnal› böbrek anomalisi saptad›k. Bu olguda sol renal
ven retroaortik olarak sa¤ VK‹’ya aç›l›m
göstermekteydi. Azygos devaml›l›¤› olan olgularda
genifllemifl azigos ark›n›n vena kava superiora
döküldü¤ü alandaki ve retrokrural alandaki
genifllemesinin sa¤ paratrakeal kitle ya da retrokrural
lenfadenopatiden ayr›mlanmas› gerekmektedir(1-3).
MDBT ile elde edilen üç boyutlu imajlarda bu
de¤erlendirme kolayl›kla sa¤lanm›flt›r.  Ayn› zamanda
interrupted VK‹ ve azigos /hemiazgos devaml›l›¤› olan
hastalarda venöz yap›lar›n anatomisinin bilinmesinin
operasyon ve radyolojik giriflim yaklafl›m›n›n
optimalizasyonu için gerekli oldu¤u bildirilmifltir(14-16). 
Rutin incelemeler nedeniyle yap›lan BT incelemelerinde
vasküler yap›lar kolayl›kla tan›mlanabilirlerse de,
kontrast madde kullan›m›n›n kontrendike oldu¤u
zamanlarda kontrasts›z olarak yap›lan incelemelerde
vasküler yap›lar›n ayr›mlanmas› zor olabilir. Ayr›ca
rutin inceleme ço¤unlukla kontrast madde arteryel fazda
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iken yap›ld›¤›ndan, venöz yap›lar kontrasts›z olarak
görüntülenebilir(1).  En son teknoloji olan multidetektör
BT teknikleri ve bunun birlikteli¤inde geliflen
multiplanar görüntüleme yöntemleri (volüm rendering,
multiplanar reformasyon ve maksimum intensite
projeksiyonlar›) ile vasküler yap›lardaki anomali ve
varyasyonlar kolayca tan›mlanabilirler(18). Bizim
cihaz›m›zda MDBT teknolojisinde oldu¤u için vasküler
yap›lar›n tan›mlanmas› konvansiyonel BT cihaz›na göre
kolay oldu. Bir hastam›zda kompleks vasküler anomali
nedeniyle yap›lan MR anjiyo- venografik inceleme de
ek olarak multiplanar imajlar reforme edilmeden al›nd›.
Bu incelemenin MDBT’ye katk›s› yumuflak doku
rezolüsyon üstünlü¤ü ve olas› küçük vasküler
anomalilerin daha iyi ayr›mlanmas›n› sa¤lamakt›(3).    
Sonuç olarak, asemptomatik olup rutin radyolojik
incelemelerde karfl›m›za ç›kabilecek VK‹ devams›zl›¤›
anomalileri özellikle maligniteli hastalarda lenfadenopati
ile kar›flmamas› için bilinmelidir. Ayr›ca bu tip
anomalilerin varl›¤›nda sa¤ kalp kateterizasyonu,
kardiyopulmoner baypas kullan›larak yap›lan cerrahi,
femoral ven kateterinin veya pace elektrodunun
ilerletilmesi, kaval filtre tak›lmas› gibi giriflimlerde bir
komplikasyon geliflmemesi için cerrahlar, giriflimsel
kardiyolog ve radyologlar uyar›lmal›d›r.
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AKS‹LLER ARTER‹YOGRAF‹Y‹ TAK‹BEN MED‹YAL BRAK‹YAL
FAS‹YAL KOMPARTMAN SENDROMU; OLGU SUNUMU

THE MEDIAL BRACHIAL FASCIAL COMPARTMENT SYNDROME
FOLLOWING AXILLARY ARTERIOGRAPHY; A CASE REPORT

Gökçe fi‹R‹N, O¤uz YILMAZ, Harun ARBATLI, Ergun DEM‹RSOY, Füruzan NUMAN*, Bingür SÖNMEZ
‹stanbul Memorial Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, *‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Radyoloji
Anabilim Dal›, ‹stanbul

Özet
Mediyal brakiyal fasiyal kompartman sendromu aksiller arter kullan›larak yap›lan perkütan giriflimlerden sonra nadir görülen
potansiyel bir komplikasyondur. Bu olgu bildirisinde abdominal aort anevrizmas› nedeniyle endovasküler giriflim yap›lan 25
yafl›ndaki erkek hastada aksiller arteriyografi sonras› meydana gelen brakiyal pleksus hasar› (mediyal brakiyal fasiyal kompartman
sendromu) sunuldu. Anjiografi ve endovasküler stent iflleminden 11 saat sonra sol kolda güçsüzlük, fliddetli a¤r› ve his kayb›
flikâyeti geliflti. Fizik muayenede hematom veya ekimoz saptanmad›. Sol üst ekstremite brakial, radiyal ve ulnar arter nab›zlar›
palpabl idi. Renkli doppler ultrasonografide aksiller kompartmanda psödoanevrizma saptand›. Cerrahi eksplorasyon yap›larak
hematom boflalt›ld› ve kanayan aksiller arter ponksiyon yeri primer tamir edildi. Motor kusur postoperatif erken dönemde tamamen
düzelirken his kusurunun üçüncü haftan›n sonunda tamamen normale döndü¤ü saptand›. (Damar Cer Der, 2007;16(1):31-34).

Anahtar Kelimeler: Aksiller arter anjiyografisi, psödoanevrizma, brakiyal pleksus hasar›, mediyal brakiyal fasiyal
kompartman sendromu.

Abstract
Medial brachial fascial compartment syndrome is known to be a potential complication of percutaneous procedures via the
axillary artery. We report a case of brachial plexus injury (medial brachial fascial compartment syndrome) after axillary
arteriography during an endovascular procedure in a 25 years old male patient with an abdominal aortic aneurysm. He had
complaints of weakness, numbness and severe pain in the left arm 11 hours after angiography. Physical examination of the
patient revealed no visible hematoma or ecchymosis, and all the pulses of left upper extremity (i.e. brachial, radial, and ulnar)
were palpable. Color Doppler ultrasonography of the left axillary compartment revealed a pseudoaneurysm. Surgical
exploration was done to drain the hematoma and to suture the axillary arterial puncture site. Motor deficit totally ameliorated
shortly after the operation, and the sensory deficit improved only after three weeks. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(1):31-34)  

Keywords: Axillary artery angiography, pseudoaneurysm, brachial plexus injury, medial brachial fascial compartment
syndrome.
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‹R‹fi

Kalp ve büyük damarlar›n anjiyografik
de¤erlendirilmesinde kimi zaman brakiyal ve aksiller
arterler perkütanöz giriflimler için kullan›lmaktad›r.
Özellikle brakiyal veya aksiller arterin kullan›ld›¤›
olgularda, periferik sinir yaralanmalar› ile
karfl›lafl›labilir. Bu olgularda periferik sinir
yaralanmalar› s›kl›¤› % 0.3 ile % 13 oran›nda
bildirilmektedir1,2,3. Yaralanma genellikle medial
brakiyal fasiyal kompartmanda hematom oluflumu
sonucu meydana gelir ve mediyal brakiyal fasiyal
kompartman sendromu (MBFKS) olarak adland›r›l›r 4.
Bu yaz›m›zda, kronik kalsifik post-travmatik abdominal
aort anevrizmas› olan, aksiller arter anjiyografi ve
endovasküler stent ifllemi sonras› MBFKS ve brakiyal
pleksus hasar› geliflen 25 yafl›ndaki bir hastadaki
deneyimimizi sunduk.

OLGU SUNUMU
Yaklafl›k iki y›ld›r lomber disk hernisi nedeni ile takip
edilen 25 yafl›nda erkek hastan›n son bir ayd›r
flikâyetlerinin artmas› üzerine yap›lan tetkiklerinde
abdominal aort anevrizmas› (AAA) saptanm›fl.
Anamnezinde dokuz yafl›nda geçirilmifl araç d›fl› trafik
kazas› d›fl›nda bir özellik yoktu. Bilgisayarl› tomografi
incelemesinde; infrarenal yerleflimli, renal arter
orijininden 3 cm distalde, abdominal aortada posteriora
do¤ru uzan›m gösteren 45x36x30 mm boyutlar›nda
sakküler anevrizma ve lümen duvarlar›nda yo¤un
kalsifikasyon saptand›.
Hastaya AAA nedeni ile endovasküler stent ifllemi
uyguland›. ‹fllem öncesi hastaya sol aksiller arter
kullan›larak abdominal aortografi yap›ld›. Abdominal
aortada, infrarenal seviyede, renal arter ç›k›m›ndan
2,5–3 cm sonra,  yaklafl›k 34,5x42,5 mm boyutlar›nda
anevrizma saptand›. Hastada travmatik etiyolojili
sakküler tipte bir anevrizma bulunmas› ve infrarenal
aorta çap›n›n çok ince olmas› nedeniyle ‘iliyak
extension’ greftinin kullan›lmas› planland›. Renal arter
a¤›zlar› lokalize edildikten sonra stent greft (Medtronic,
Talent ™ ) implante edildi. ‹fllem s›ras›nda sürtünmeyi
önlemek ve greftin kaymas›na yol açmamak için,
anjiyografi kateteri femoral yol yerine sol aksiller

arterden yerlefltirildi. ‹fllem komplikasyonsuz
tamamland› ve hasta takip için servise al›nd›. Servis
takiplerinde hastan›n anjiyografi yap›lan kolunda
bafllang›çta sadece lokal hassasiyet bulunurken,
ifllemden yaklafl›k 11 saat sonra a¤r› art›fl› ile birlikte
parmaklarda his kusuru ve güçsüzlük yak›nmas› bafllad›.
Palpasyonda anjiyografi bölgesinde hassasiyet ve a¤r›,
kolda ve parmaklarda güç kayb› (parmaklarda fleksiyon
kusuru, baflparmakta abduksiyon hareketini yapamama),
parmaklarda his kusuru saptand›. Fakat fizik muayenede
hematom veya ekimoz yoktu. Sol üst ekstremite
brakiyal, radiyal ve ulnar arter nab›zlar› palpabl idi.
Buna ra¤men hastaya sol üst ekstremiteye yönelik renkli
doppler ultrasonografi (RDUSG) tetkiki yap›ld›.
RDUSG’de aksiller arterden kaynaklanan 13x17 mm
boyutlar›nda psödoanevrizma saptand› (resim 1).

Hasta, hematomun boflalt›larak dekompresyonun
sa¤lanmas› için acil olarak operasyona al›nd›.
Operasyonda damar-sinir paketinin yaklafl›k 1.5 cm
çap›nda bir hematom ile kapl› oldu¤u görüldü. Aksiller
arter, aksiller ven ve sinirleri çevreleyen fasiya insizyon
boyunca hematomun olmad›¤› alana kadar aç›ld›.
Mediyan ve ulnar sinirin aksiler arter ponksiyonunun
hemen yan›nda oldu¤u görüldü. Hematom boflalt›ld› ve
aksiller arter kateter girifl deli¤i primer tamir edildi.
‹fllem sonras› güç kayb› hemen düzelirken ekstremite
parestezisinin devam etti¤i saptand›. Postoperatif seyri
sorunsuz seyreden hasta 5.ci gün taburcu edildi.
Hastan›n poliklinik takiplerinde his kusurunun üçüncü
haftan›n sonunda tamamen kayboldu¤u görüldü ve
yap›lan EMG tetkikinde bir özellik saptanmad›.
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Resim 1. Hematom (a), ve psödoanevrizmay› (b), gösteren
RDUSG görüntüsü.



TARTIfiMA
Mediyal brakiyal fasiyal kompartman sendromu,
perkütan aksiller arter kullan›larak gerçeklefltirilen
giriflimlerden sonra görülebilen potansiyel bir
komplikasyondur. En s›k neden aksiller arterin perkütan
kateterizasyonu olup, bölgesel anestezi ve travma
sonras› da meydana gelebilmektedir5,6. Sinir yaralanmas›
genellikle aksiller k›l›f›n içine kanama olmas›
dolay›s›yla brakial pleksus ve dallar›n›n kompresyonu
sonucu meydana gelmektedir. Aksiller k›l›f; aksiller
arter, aksiller ven ve infraklavikuler brakiyal pleksusu
içerir ve bu oluflumlar›n hepsi mediyal brakial fasiyal
kompartman içinde yer al›r (Resim 2).

Mediyal brakiyal fasiyal kompartman sendromu
genellikle tek sinir, mediyan sinir, tutulumu fleklinde
karfl›m›za ç›kmaktad›r4,7. Mediyan sinir tutulumuna ulnar
sinir tutulumu efllik edebilir. Muskulokutanöz ve radiyal
sinirler, brakiyal fasiya k›l›f›n daha proksimalinden
ç›kt›klar›ndan ve aksiler arter ponksiyon yerinden daha
uzakta olduklar›ndan dolay› genellikle olaydan daha az
etkilenirler4. Brakiyal fasiyadan daha proksimale uzan›m
gösteren hematomlarda olaya radiyal ve
muskülokutanöz sinir tutulumu da eklenebilir.
Hastalarda genellikle ekstremitede his kusuru, güç kayb›
yak›nmas› olmaktad›r. Motor ve duyu hasar› birlikte
görülebilece¤i gibi sadece duyu hasar› ile kendini
gösterebilir4. Semptomlar anjiyografiden hemen sonra
olabilece¤i gibi günler sonra da ortaya ç›kabilir 8. Bu da,
tan›n›n konulmas›nda gecikmeye dolay›s›yla kal›c›

nörolojik hasara yol açabilir. Bizim hastam›zda oldu¤u
gibi ekstremitede gözle görülür hematom veya
ekimozun olmamas›, ekstremite nab›zlar›n›n palpabl
olmas› tan›n›n konulmas›n› güçlefltirmifltir. RDUSG,
non invaziv ve çok k›sa bir sürede uygulanabilen
görüntüleme yöntemi olup bu komplikasyonlar›n
teflhisinde oldukça de¤erlidir. Bu nedenle özellikle
aksiller arter ponksiyonu sonras› ekstremite nab›zlar›n›n
palpabl olmas›na ra¤men nörolojik semptomlar›n
(parestezi, parezi) meydana geldi¤i hastalarda MBFKS
olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Giriflimin uyguland›¤› bölgede ekimozun bulunmas›
veya mevcut hematomun büyüklü¤ü semptomlar›n
fliddeti veya tutulan sinir hasar›n›n derecesi ile ba¤lant›l›
de¤ildir3,4. Smith ve arkadafllar›4, anjiyografik
çal›flmalar›nda hematomlar›n %25’inden daha az bir
k›sm›nda sinir bas›s› semptomlar› görüldü¤ünü ve
bunlar›n ço¤unun birkaç gün içinde kendili¤inden
düzelen geçici duysal tutulumlar fleklinde oldu¤unu
bildirmifllerdir. Buna ra¤men çal›flmalar›nda gözle
görülebilen hematom olmaks›z›n sinir hasar› oluflan üç
olgu bulunmaktad›r. Olgumuzda da gözle görülür
hematom olmamas›na ra¤men geçici motor ve duysal
sinir hasar› meydana gelmifltir.
Antikoagülan ve antiagregan ajanlar›n kullan›m›
(heparin, coumadin, aspirin, clopidogrel), kontrolsüz
hipertansiyon, tekrarlayan arteriyel ponksiyonlar,
uzam›fl kateter zaman› ve ifllem s›ras›nda omuzun afl›r›
ekstansiyonu bu sendromun oluflmas›na zemin
haz›rlayan risk faktörleri aras›nda say›labilir. ‹fllem
öncesi gereksiz antikoagülasyondan kaç›n›lmas›, ifllem
sonras› ise hipertansiyonun önlenmesi, uygun süre
kompresyon uygulanmas›, hastalar›n yak›n takibi ile
oluflan hematom ve nörolojik semptomlar›n erken
saptanmas› ve gerekti¤inde h›zl› cerrahi müdahale
meydana gelebilecek nörolojik komplikasyonlar›
azaltmaya yard›mc› olabilecek önlemler olarak
say›labilir. 
Sadece duyu kusuru ile ortaya ç›kan olgular cerrahi
tedavi gerekmeden düzelebilir4. Duysal ve motor
semptomu olan ve semptomlar›n artarak devam etti¤i
hastalarda kal›c› sinir hasar›n› önlemek için cerrahi
tedavi flartt›r. Bu hastalarda hematomun boflalt›lmas› ve
damar sinir paketi kompresyonunun derhal ortadan
kald›r›lmas› gereklidir. Erken cerrahi tedavi ile h›zl›

Turkish J Vasc Surg
2007; 16 (1): 31-34

Dr. Gökçe fiirin ve Arkadafllar› 

33

Resim 2. Mediyal Brakiyal Fasiyal Kompartman
Damar sinir paketinin kompartman içindeki seyri
görülmektedir. Muskulokutanöz (*) ve radiyal sinirler (#)
brakiyal fasiya k›l›f›n daha proksimalinden ç›kmaktad›r.
Brakiyal fasiyadan daha proksimale uzan›m gösteren
hematomlarda radiyal ve muskülokutanöz sinir tutulumu da
görülebilir.



iyileflme sa¤lanabilir. Semptomlar›n bafllamas›ndan
sonraki ilk 4 saat içinde cerrahi eksplorasyon uygulanan
hastalarda tamamen iyileflme olas›l›¤› daha fazlad›r3.
Tan›n›n konulmas›nda geç kal›nan ve dolay›s›yla cerrahi
müdahalenin gecikti¤i olgularda kal›c› hasar olabilece¤i
gibi iyileflme süreci de uzamaktad›r8.
Sonuç olarak; aksiller arter ponksiyonu sonras› fizik
muayenede patoloji saptanmasa bile MBFKS
olabilece¤i göz ard› edilmemeli, gecikmifl cerrahi
tedavinin iyileflme sürecini uzataca¤›n›, erken cerrahi
müdahale ile kal›c› nörolojik hasar›n önlenebilece¤i
unutulmamal›d›r.
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T‹B‹OPERONEAL TRUNKUS D‹STAL‹NDE ATEfiL‹ S‹LAH YARALANMASI
SONRASI GEL‹fiM‹fi YALANCI ANEVR‹ZMA; OLGU SUNUMU

A PSEUDOANEURYSM AT THE DISTAL OF TIBIOPERONEAL TRUNCUS
DEVELOPED AFTER GUNSHOT INJURY; A CASE REPORT

Banu LAFÇI, Ufuk YETK‹N, Haydar YAfiA, ‹brahim ÖZSÖYLER, Cengiz ÖZBEK, Ali GÜRBÜZ
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ‹zmir

Özet
Ateflli silahlarla alt ekstremitelerin yaralanmalar›nda görülen en önemli geç dönem komplikasyonu yalanc› anevrizma geliflimidir.
Komflulu¤undaki yap›lara bas›yla a¤r› oluflumundan derin ven trombozuna kadar geliflen klinik bulgular sergileyebilir.
Bu çal›flmada ateflli silah yaralanmas›ndan sonra 9. ayda geliflen tibioperoneal trunkus alt›nda, yüzeyel ve derin venöz kronik
tromboz ile tibiadaki k›r›¤a ba¤l› psödoartroz sekeliyle beraber geliflen yalanc› anevrizma olgusunu sunuyoruz. Uygulad›¤›m›z tan›
yaklafl›mlar›n› ve baflar›l› distal+proksimal ligasyon ile anevrizman›n ç›kar›ld›¤› cerrahi tedavimizi literatür bilgileri ›fl›¤›nda
tart›flt›k.
Semptomatik ve 2 cm’den genifl infrapopliteal segmente yerleflimli yalanc› anevrizmalarda bafll›ca riskin, ruptür olmas› ve nadiren
de olsa potansiyel ekstremite kayb›na neden olabilece¤i unutulmamal›d›r. Non-invaziv ve yüksek sensitivite / spesifite oran›yla
güvenilirli¤i kan›tlanm›fl renkli Doppler ultrasonografinin tan›da ilk yöntem olarak kullan›lmas›n›n gereklili¤inin yan›s›ra cerrahi
tedavinin en seçkin ve radikal sa¤alt›m yöntemi oldu¤unu düflünüyoruz. (Damar Cer Der 2007;16(1): 35-39)

Anahtar Kelimeler: Ateflli silah, yalanc› anevrizma, tibioperoneal arter.

Abstract
The most important late-period complication due to gunshot injuries of lower extremities is pseudoaneurysm. Clinical
manifestations ranged between pain due to pressure to adjacent strucrures and deep vein thrombosis.
In this study we’ re presenting an arterial pseudoaneurysm under the tibioperoneal truncus, complicated with pseudoarthrosis
sequela secondary to tibial osseous fracture and with superficial and deep venous thrombosis. It was developed 9 months
after the gunshot injury. Our diagnostic approaches and successful removal of aneurysm with distal-proximal ligation are
handled in the light of literature.
In pseudoaneurysms at infrapopliteal segment which are larger than 2cm and symptomatic, main risk is rupture and bleeding
and rarely potential extremity loss. We think that colored Doppler ultrasonography should be the first choice with high
sensitivity / specifity rate and being non-invasive techniques in diagnosis of it and surgical therapy is the most selective and
radical treatment method. (Turkish J Vasc Surg 2007;16(1):35-39) 
Keywords: Gunshot, pseudoaneurysm, tibioperoneal artery.
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‹R‹fi

Damarlara olan travma sistemik, bölgesel ve lokal
patofizyolojik sorunlar yaratabilir(1). Penetran travmalar
içindeki ateflli silah yaralanmas›; tüm arteriyel
yaralanmalar›n %64’ünü, tüm vasküler yaralanmalar›n
ise %78’ini oluflturmaktad›r. Bunlar›n da %75’inde
ekstremite damar tutulumu oldu¤u bildirilmifltir(2).
Özellikle yüksek h›zl› ateflli silahlarla olan
yaralanmalarda endotel, adventisya ve elastik
laminalardaki hasar sebebiyle geç trombüs ve yalanc›
anevrizma oluflmaktad›r(3). Travma öyküsü bulunan ve
özellikle femoral, popliteal, tibial, brakial ya da radial
arter sahalar›nda pulsatil kitle belirlenen olgularda
travmatik yalanc› anevrizma ön tan›da düflünülmesi
gereken ilk patolojidir. Bu çal›flmada literatürde çok
ender rastlanan sol tibioperoneal trunkusun distal
bölgesinde ateflli silah yaralanmas› sonucu geç dönemde
geliflen bir yalanc› anevrizma olgusuna tan›sal ve cerrahi
yaklafl›m›m›z› literatür bilgileri ›fl›¤›nda sunuyoruz.

OLGU SUNUMU
31 yafl›ndaki erkek hasta, bize baflvurdu¤u tarihten 9 ay
önce ateflli silah yaralanmas›na maruz kalm›flt›. Olay
günü gitti¤i hastanede yap›lan ilk muayenesinde
periferik nabazanlar›n al›nmas›, iskemi belirtilerinin
mevcut olmamas› ve hastan›n hemodinamisi ile
klini¤inin stabil olmas› üzerine vasküler bir patolojisi
olmad›¤› belirtilmifl. Sol tibia proksimal bölümündeki
deplase fraktüre yönelik orthofix ifllemi
gerçeklefltirilmifl. Bunun ç›kar›lmas›n› takiben sol dizalt›
1/ 3 proksimal bölgesinde giderek artan flifllik, a¤r› ve
hareket k›s›tl›l›¤› yak›nmalar› bafllam›fl (resim 1).
Öncelikli yap›lan yumuflak doku ultrasonografik
incelemesinde sol tibia proksimalindeki bölgede kas
yap›s›n›n alt›nda kalan ve s›n›rlar› net seçilemeyen, hipo
- hiperekoik , solid ve yer yer kistik alanlar içeren kitle
lezyonu izlendi. Hematom ya da yalanc› anevrizma ön
tan›lar›na yönelik Doppler USG ile de¤erlendirilmesi
önerildi. Yap›lan arteriyal ve venöz renkli Doppler
USG’sinde sol superfisyal femoral ven addüktor kanal
segmenti ile popliteal vende diffüz cidar kal›nlaflmas›,
lümende parsiyel heterojen renk kodlamas›, kronik
tromboflebit ile uyumlu bulundu. Ayr›ca yumuflak doku
ekspansiyonuna sekonder popliteal ve kalf venlerinde
bas› bulgular› belirlendi (resim 2).  Yap›lan alt
ekstremite anjiyografik incelemesinde sol tarafta krural
bölgede ateflli silah yaralanmas›na sekonder deplase
multifragmante fraktüre ba¤l› görünüm mevcuttu. Solda
anterior tibial arter patent olup tibioperoneal trunkus net
olarak izlenemedi. Sol tibioperoneal trunkusun
bulundu¤u lokalizasyonda yaklafl›k 3cm boyutlar›nda
yalanc› anevrizma belirlendi (resim 3). Sol tibioperoneal
trunkusta oklüzyon ve solda krural bölgede yalanc›

anevrizma ön tan›lar›yla invaziv radyoloji birimince coil
embolizasyon planland›. ‹flleme al›nan hastada ifllemin
baflar›s›z olmas› ve semptomlar›ndaki art›fl nedeniyle
klini¤imize baflvurusu gerçekleflti. Hastan›n yap›lan
muayenesinde sol bacakta tibialis posterior nabazan› el
Doppleriyle al›nabilirken di¤er nabazanlar elle palpe
ediliyordu. Her iki bacak aras›nda ›s› fark› saptanmad›.
Kitle üzerinde pulsasyon ve oskültasyonda sistolik
tarzda thrill ile uyumlu üfürüm mevcuttu. Rutin
biyokimyasal tetkikleri, kanama ve p›ht›laflma zaman›
ile ilgili testleri normal s›n›rlar içerisinde idi.  Hasta bu
bulgularla operasyona al›nd›.

Cerrahi Teknik
Olgu spinal anestezi alt›nda supin pozisyonda
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Resim 1. Olgumuzun baflvuru s›ras›ndaki alt
ekstremitelerinin görünümü. 

Resim 2. Olgumuzun renkli Doppler USG’ sinde belirlenen superf.
femoral ve popliteal venlerdeki parsiyel kronik tromboz sekeli.

Resim 3. Olgumuzun femoral anjiografik incelemesinde sol
tibioperoneal trunkus distalindeki pödoanevrizma görüntüsü.



operasyona al›nd›. Superfisyal femoral arterin distali
dizüstü segmentinden serbestlefltirilip, dönülerek ask›ya
al›nd›. ‹ntravenöz 1cc (=5.000 IU) heparin verildikten
sonra vasküler klemplerle kanama kontrolü sa¤land›. 5 x
4x 4 cm boyutlar›ndaki yalanc› anevrizma kapsülü
aç›l›p, bol miktarda organize trombus sahadan
uzaklaflt›r›ld› (resim 4). Proksimal ve distal ligasyon
ilgili hasarl› arteriyal segmentin yeterli çapta olmamas›
ve yeterli retrograd ak›m›n gözlenememesini takiben
gerçeklefltirildi. Ek olarak anevrizma kesesinin
serbestlefltirilebilen k›s›mlar› ç›kar›ld›. Ameliyat
esnas›nda tibia proksimal uçta saptanan psödoartroza
yönelik istenen ortopedi konsültasyonunda k›r›k
hatlar›nda zorlamayla minimal hareket oldu¤u belirlendi
(resim 5). Ortopedi ekibince k›r›k uçlar› ronjur ve törpü
ile yumuflak doku ve damar - sinir paketi için tehlike
teflkil etmeyecek hale getirildi. Elektif flartlarda
psödoartroz cerrahisi planlanarak poliklinik takibi
önerildi. Anevrizman›n oluflturdu¤u keseye kapal› drenaj
sistemi yerlefltirilip kapitone edildi ve insizyon kapat›ld›.
Postoperatif dönemde tüm distal nabazanlar ameliyat
öncesiyle eflit ölçüde pulsasyon gösteriyordu.
Anevrizma kesesinden al›nan materyalin mikrobiyolojik
incelemesinde üreme saptanmazken, yine keseden
al›nan spesmenin patolojik incelemesinin sonucu yalanc›
anevrizma ile uyumlu olarak bulundu. Herhangi bir
komplikasyon geliflmeyen hasta postoperatif 4.günde
taburcu edildi. Ameliyattan 6 hafta sonra distal nab›z
muayene bulgusu ayn› olan ve hareket k›s›tl›l›¤›nda
belirgin gerileme saptanan hastan›n taraf›m›zca ve

Ortopedi poliklini¤ince izlemi sürdürüldü.

TARTIfiMA
Penetran yaralanmalar sonucu oluflan yalanc›
anevrizmalarla ilgili literatür bilgilerinin ço¤u savafl
dönemlerine aittir(4,5). Vietnam Savafl›’nda, tüm vasküler
yaralanmalar›n %7’sinde yalanc› anevrizma olufltu¤u
bildirilmifltir(6). ‹nfrapopliteal bölgedeki yalanc›
anevrizmalar tüm yalanc› anevrizmalar›n %3-7’sini
oluflturmaktad›r(4,5). Bu bölgede akut sorunlara yol
açmayan yaralanmalar daha sonraki dönemlerde yalanc›

anevrizma ve A - V fistüller olarak karfl›m›za
ç›kabilmektedir(1,7). Yaralanmalardan sonra ortaya
ç›kabilecek komplikasyonlarda yaralanmaya yol açan
enerji miktar› kadar yara enfeksiyonu, sinir
yaralanmas›n›n varl›¤›, kompartman sendromu, ortaya
ç›kan kemik k›r›klar›n›n kaynamamas› da etkendir(1,8).
Yalanc› anevrizma geliflimi geçirilmifl travmadan
haftalar, bazen de daha uzun bir periyottan sonra ortaya
ç›kmaktad›r(5).
A¤›r bir arter yaralanmas›nda dahi yaralanma yerinin
distaline ait iskemi bulgular› her zaman mevcut
olmayabilir(2,9). Özellikle hipotansiyonun olmad›¤› ve
kollateral damar sisteminin iyi geliflmifl oldu¤u
olgularda, tam arteriyel kesilerde bile distal nab›zlar›n
al›nabildi¤i bildirilmifltir(2). Peck bir çal›flmas›nda a¤›r
popliteal arter yaralanmas› olan bir hasta serisinin
%10’unda distal nab›zlar›n palpe edildi¤ini
bildirmifltir(10). Palpe edilebilen nab›z intimal flap,
yumuflak taze p›ht› veya kollateraller arac›l›¤› ile
al›nabilir(1,9). Damar yaralanmalar›n›n bir k›sm›nda
yaralanmay› düflündürecek ciddi bulgular›n olmamas›
nedeniyle gerekli tedbirlerin al›nmamas›, ciddi
komplikasyonlar ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
Yalanc› anevrizmalar›n klinik bulgular› aras›nda pulzatil
kitle, yerleflti¤i alanda üfürüm duyulmas›, thrill, a¤r› ve
ekstremite ödemi say›labilir(11). Olgumuzda tüm bu
bulgular mevcuttu. Travma sonras› oluflan yalanc›
anevrizmalar komfluluklar›ndaki yap›lara bas› yaparak
a¤r›ya neden olur, ayr›ca trombüs içerebilir ve distal
emboli sonucu bölgesel iskemiye yol açar(1). Tipik olarak
yalanc› anevrizmalar, do¤al damarlar boyunca kan
ak›m›n› engellemezler. Böylece distal perfüzyon
korunur. En önemli riski ruptürdür(12). Ayr›ca olgumuzda
belirlenen venöz tromboz benzeri lokal kompresyona
sekonder kronik semptomlar da bulunabilir (13).
Yalanc› anevrizman›n tan›s›nda fizik bak›da belirgin
popliteal nab›z ve distaldeki kitle üzerinde pulsasyon ve
thrill belirlenmesi yan›nda uygun klinik hikâye
bulunmas› durumunda daha ileri de¤erlendirme
yap›lmal›d›r. Yalanc› anevrizma tan›s›nda 1978’den bu
yana kullan›lmakta olan renkli Doppler USG (RDUS)
hem anevrizma büyüklü¤ünü hem de intraluminal
trombüsü saptamada oldukça yararl›d›r(14). Noninvaziv,
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Resim 4. Ameliyat s›ras›nda yalanc› anevrizma kesesinin
aç›lmas› ve içerdi¤i bol miktardaki trombüs görünümü.

Resim 5. Olgumuzun ameliyat öncesi sol dizalt› 2 yönlü
kemik grafisindeki multifragmante fraktür görünümü.



güvenilir, ucuz ve tekrarlanabilir olma gibi avantajlar
tafl›yan RDUS olgumuzda oldu¤u gibi popliteal ven
bas›s›n› da gösterir. Ayr›ca asemptomatik küçük yalanc›
anevrizmalar›n takibi için de ilk seçenektir(6,15). Cerrahi
öncesi damar yaralanmas›n›n belirlenmesi ve cerrahi
tedavi plan›n›n oluflturulmas› amac›yla baz› yay›nlarda
her hastaya anjiyografi önerilmektedir(1,9). Uygulanacak
baypas prosedürleri için inflow ve outflow hedefler
anjiyografik bulgulara göre belirlenir(15). Ameliyat öncesi
detayl› anatomik bilgiler elde edilir.
Yalanc› anevrizmalar için uygulanan terapötik giriflimler
aras›nda; aç›k cerrahi onar›m, ultrason k›lavuzlu¤unda
kompresyon, ultrason eflli¤inde trombin enjeksiyonu, coil
embolizasyon ve stent-greft kullan›m› ile endovasküler
onar›m say›labilir(1, 4, 9, 11). Endovasküler yöntemin daha az
travmatik olmas›, yatak iflgalinin azalmas› ve cerrahi
ifllemin nispeten daha kompleks olmas› aç›s›ndan
üstünlü¤ü günümüzde kabul edilmektedir. Olgumuzdaki
anevrizma aç›s›ndan büyük silikon coiller uygundur.
Ancak olgumuzda baflar›s›zl›kla sonuçlanan coil
embolizasyon, periferik yalanc› anevrizmalar›n
tedavisinde çok genifl bir kullan›m alan›na sahip de¤ildir.
Daha çok serebral vasküler anevrizmalar ve A-V
malformasyonlar›n, travmatik veya di¤er nedenlere ba¤l›
visseral ve pelvik kanamalar›n, A - V fistüllerin,
kanlanman›n azalt›lmas› amac›yla neoplazmlar›n
tedavisinde, ayr›ca koroner by pass cerrahisi sonras›
görülen mammarian çalma sendromunda ligate
edilmemifl a. mammaria interna yan dal›
obliterasyonunda, insitu safen by passlarda yine safen
yan dallar›n›n t›kanmas›nda kullan›lmaktad›r(4). Yalanc›
anevrizmalar›n embolizasyonu, ya sadece kesenin
embolizasyonu ile yap›labilir ki, bunun için kese sap›n›n
büyük olmamas› gereklidir. Ya da kollateral dolafl›m
yeterli ise veya kritik olmayan bir arterde ise kesenin
proksimal ve distalinden arter embolize edilebilir (4,16).
Cerrahi tamir, bu lezyonlar için en s›k ve en geleneksel
tedavi yöntemidir(11,15). Bas› semptomlar›n›n varl›¤› ve
anevrizman›n geniflli¤i (> 2cm) do¤rudan cerrahi giriflimle
aç›lma endikasyonu olup mural trombüs temizlenerek
bütün genikulat dallar anevrizma içinde sütüre edilerek
kapat›lmal›d›r(17). Komflulu¤undaki popliteal ven ve tibial
sinire potansiyel travma riskinden kaç›nmak için
anevrizma kesesini bütünüyle ç›karmaya çal›fl›lmamal›d›r.
Yalanc› anevrizman›n, distal ve proksimal ligasyonu ve
rezeksiyon, giriflimin ciddi iskemiye sebep olmayaca¤›
kritik olmayan distal damarlardaki lezyonlarda veya
ligasyon sonras› kollateral dolafl›m›n yeterli olaca¤›n›n
önceden belirlendi¤i di¤er olgularda uygulanabilmektedir
(4,18). Olgumuzda belirlendi¤i gibi tibioperoneal trunkusun
distalinde bulunan geniflli¤i s›n›rl› ve tek bir anevrizma
ba¤lanabilmekteyken, tibioperoneal trunkusu kapsayan
veya daha distalde birden çok arterde anevrizma geliflmifl
ise ekstremitenin viabilitesi için rekonstrüksiyon
teknikleri gerekmektedir(4,5).
Bu tür anevrizmalara bacak medialinden yap›lan cerrahi

yaklafl›m›, kolayl›k sa¤lamas› ve supin pozisyonundaki
hastaya birçok seçenek sunmas› nedeniyle biz de tercih
ettik. Tibial damarlar›n yan› s›ra vena safena magna da bu
yaklafl›mla kolayl›kla ortaya ç›kar›labilmektedir. Daha
distal arterlere baypas yap›lmas› gereken hastalarda
posterior ve peroneal damarlara ulafl›lmas› oldukça
önemlidir(15). Ayr›ca dizüstü seviyelerde popliteal arterin
beklenenden daha kötü bulundu¤u durumlarda süperfisyal
veya ana femoral arter yeterli inflow sa¤lamak için bu
yaklafl›m sayesinde kullan›labilmektedir.
Sonuç olarak; sivil yaflamdaki damar yaralanmalar› ve
bunlara ba¤l› geç dönem komplikasyonlar›, fliddet içeren
suçlar›n artmas›na ba¤l› günümüzdeki t›rman›fl›n›
sürdürmektedir. Geç komplikasyon olarak saptanabilecek
semptomatik infrapopliteal yalanc› anevrizman›n, akut
ekstremite iskemisi ve potansiyel ekstremite kayb›na
neden olabilece¤i öngörülmelidir. RDUS’un tan›da ilk
inceleme basama¤› olarak kullan›lmas›n› ve cerrahi
giriflimin ilk tercih edilen tedavi yöntemi olmas›
gerekti¤ini bir kez daha belirtmek istedik.
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PORTAL H‹PERTANS‹YONA BA⁄LI MAS‹F REKTAL KANAMADA
‹NFER‹OR MEZOKAVAL fiANT; OLGU SUNUMU

INFERIOR MESOCAVAL SHUNT FOR MASSIVE RECTAL BLEEDING IN
PORTAL HYPERTENSION; CASE REPORT

Taner ORU⁄ , Behlül BAYDAR, Ali Eba DEM‹RBA⁄ , Gürel NEfifiAR
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Klini¤i, Ankara

Özet
Portal hipertansiyonda anorektal varislere ba¤l› izole dirençli masif alt gastrointestinal sistem kanamas› seyrek görülür. Bu olgu
sunumunda yedi y›ld›r kronik karaci¤er hastal›¤› olan ve endoskopik giriflimlerle anorektal varis kanamas› durdurulamayan
yetmifliki yafl›ndaki kad›n hastaya acil koflullarda greft kullanarak vena mesenterica inferior ile vena cava inferior aras›nda flant
operasyonu uygulanm›flt›r. Ülkemizde dokümante edilmifl ilk olgudur. (Damar Cer Der 2007;16(1):41-44)

Anahtar Kelimeler: vena mesenterica inferior, inferior mesocaval flant, portal hipertansiyon  

Abstract
Isolated intractable massive lower gastrointestinal bleeding from anorectal varices is rarely seen in portal hypertension. In
this case report we present a seventy two years old female who had chronic liver disease for seven years with massive
anorectal variceal bleeding, failure of endoscopic treatment modalities and treated succesfully with the construction of
inferior mesenterico caval shunt. This is the first case reported in Turkey. (Turkish J Vasc Surg 2007; 16(1):41-44)

Keywords: Inferior mesenteric vein, inferior mesocaval shunt, portal hypertension.
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‹R‹fi

Portal hipertansiyona ba¤l› gastrointestinal kanamalarda
cerrahi giriflim ile portosistemik flant oluflturulmas›
kabul edilen tedavi yöntemlerinden biridir. T›bbi ve
endoskopik giriflimlerin baflar›s›z olmas›, transjuguler
intrahepatik portosistemik flant (TIPS) sonras› flant›n
t›kanmas› veya tekrar kanama geliflmesi temel
endikasyonlar› oluflturur. Karaci¤er transplantasyonunun
çok yayg›nlaflmas› ve giriflimsel radyolojideki
geliflmeler bu operasyonlara olan ihtiyac› geçmifl
dönemlere göre çok belirgin bir biçimde azaltm›flt›r. Çok
seyrek olarak flant operasyonlar›na gereksinim
duyulmaktad›r(1).
Anorektal varislerde portosistemik kollateral yollardan
bir tanesidir ancak bu bölgeden ciddi kanama oldukça
seyrek görülür(2). Orloff ve arkadafllar›n›n portal
hipertansiyonlu 1100 olguluk serilerinde sadece 5
olguya ciddi anorektal varis kanamas› nedeniyle flant
operasyonu uygulanm›flt›r(3). Bu çal›flmada amac›m›z
karaci¤er sirozu ve portal hipertansiyona ba¤l› masif
anorektal varis kanamal› olguda vena mezenterika
inferior (‹MV) ile vena cava inferior (VC‹) aras›nda
10mm ringli greft kullan›larak flant ameliyat›n›n
rahatl›kla yap›labilece¤ini vurgulamakt›r. Bu uygulama
ülkemizde dokümante edilen ilk olgudur.

OLGU SUNUMU
Yetmifliki yafl›nda kad›n hasta rektal kanama, halsizlik
flikâyeti ile hastanemize baflvurdu. 2000 y›l›nda kronik
karaci¤er hastal›¤›- kriptojenik karaci¤er sirozu tan›s›
konan, insülin ba¤›ml› diabetes mellitus ve
hipertansiyonu olan olgunun yer ve zaman oryantasyonu
bozuk, kooperasyonu tam de¤ildi. Fizik muayenesinde
so¤uk ve soluk görünümlü, kar›n distandü ve geçirilmifl
histerektomiye ba¤l› insizyonel hernisi, splenomegali ve
assit mevcuttu. Rektal tuflede rektum kanla dolu idi.
Hemoglobin 6.8gr/dlt, hematokrit %20.4, lökosit
4000/mm3,  INR 1.80, albumin 3.3gr/dlt, t.bilirubin
2.5mg/dlt, AST 65 ‹U/dlt, ALT 55‹U/dlt, BUN
65mg/dlt, Kreatinin 1.60mg/dlt, hepatit markerleri
negatif, Child Pugh skoru B(9) idi.
Rektosigmoidoskopisinde (RSS) sigmoid kolon ortas›na
kadar ilerlendi rektum taze kan ile doluydu ve sigmoid

kolonda varisleri mevcuttu.
Özofagogastroduodenoskopisinde özofagusta 4 kolon 2°
varisler ve 3 adet daha önce uygulanm›fl bant ligasyona
ait ülserler mevcuttu, aktif kanama saptanmad›.
Ultrasonografide karaci¤er normalden küçük, kenarlar›
düzensiz idi, portal ven (PV), splenik ven (SV) ve
superior mezenterik ven (SMV) konfluensleri
görülmedi, perisplenik kollateraller izlendi, bat›nda
yayg›n asit mevcuttu. Selektif çöliak anjiografide
arteriyel geç, venöz ve portal fazlarda yap›lan
incelemede dalak boyutlar› artm›fl, perisplenik
gastroözofagial yo¤un kollateraller izlendi. SMV ve PV
görüntülenemedi, ekstravazasyon izlenmedi, SMV ve
PV tromboze olarak de¤erlendirildi. Rektal kanaman›n
devam etmesi üzerine tekrar RSS yap›larak rektum ve
sigmoid kolondaki varislere sklerozan madde
(polidocanol-%1 aethoxysklerol) 14cc uyguland›.
Kanaman›n tekrar etmesi üzerine yeniden skleroterapi
uyguland› ancak kanamay› durdurmada baflar›l› olmad›.
Hastaya ameliyat öncesi hastal›¤› ile yap›lacak cerrahi
ifllem hakk›nda detayl› bilgi verildi ve gerekli r›za
belgesi al›nd›. Operasyona girmeden önce Doppler
USG'si tekrarlanan olguda SMV, SMVve SV
bileflkesinden portal hilusa kadar PV'nin tromboze
oldu¤u görüldü, sa¤ ve sol PV'de ak›m izlenmedi. SV
içindeki ak›m h›z› çok düflük olarak izlendi. 

Operatif teknik
Hastaya genel anestezi alt›nda orta hat kesisi ile
giriflimde bulunuldu. 3lt asit boflalt›ld›, kar›n içinde
yayg›n kollateraller mevcuttu. PV, SMV 'nin tromboze
oldu¤u do¤ruland›. Treitz ligaman› disseke edilerek 15
mm çap›na ulaflm›fl ‹MV bulunarak proksimal ve
distalden ask›ya al›nd›. Olgunun hipertansif, BUN ve
kreatinin de¤erlerinin s›n›rda olmas› nedeniyle sol
böbrek venöz drenaj›n› geçici süreyle de bozmamak için
sol renal venin flant ameliyat› için uygun olmad›¤›na
karar verildi. Çekum ve sa¤ kolon mobilize edildi. VC‹
ortaya konarak renal venlerin aç›l›m hizas›ndan ask›ya
al›nd›. 1cc heparinizasyon sonras›nda vasküler side
klempler konarak VC‹ ile ‹MV aras›nda 5cm
uzunlu¤unda 10 mm çap›nda ringli PTFE greft
kullan›larak 6/0 prolen sütürlerle yan yana anastomoz
gerçeklefltirildi (Resim 1ve 2). fiant›n çal›flt›¤› ve
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kollaterallerin azald›¤› gözlendi. Operasyon sonras›nda
hemodinamisi stabil seyreden olgu 2 gün sonra yo¤un
bak›mdan ç›kar›larak servise al›nd›. Postoperatif
dönemde hemoglobin ve hematokrit de¤erleri stabil
seyreden olguda tekrar rektal kanama geliflmedi. Postop
7. ve 15. günlerde yap›lan Doppler USG'de flant›n aç›k
oldu¤u görüldü. Kontrol RSS'de rektosigmoid bölgedeki
varislerin gerilemifl oldu¤u saptanan olgu postoperatif
yirminci günde poliklinik kontrollere gelmek üzere
taburcu edildi. Olgu halen karaci¤er transplantasyon
poliklini¤ince takip edilmektedir.

TARTIfiMA 
Varis kanamas› portal hipertansiyonun en ciddi
komplikasyonudur(4). Anorektal varisler üst orta ve alt
hemoroidal dallar aras›ndaki kollaterallerden oluflur.
Ciddi portal hipertansiyonlu hepatofugal ak›m›n oldu¤u

olgularda IMV'de ters ak›m vard›r ve bu durum seyrek
olsa da anorektal varislerden kanamaya yol açar(2).
Hemoroidi olan bir hastay› de¤erlendirirken veya
giriflim planlarken bunun anorektal varis olas›l›¤›
tafl›yabilece¤ini ak›lda tutmak gereklidir. Portal
hipertansiyonlu olgulara uygulanacak olan
hemoroidektomi mortal seyredebilmektedir(5). Anorektal
varisler genelde özofagial ve gastrik varislerle birlikte
görülür.
Anorektal varis kanamas›yla gelen olgularda ilk önce
konservatif tedavi tercih edilir. Koagülopati ve
hemogram de¤erleri düzeltilir, gerekirse kan
transfüzyonu yap›l›r, konstipasyonu önleyici ve gaitay›
yumuflat›c› ilaçlar verilir. Bir çok olgu bu ifllemden yarar
görür. Lokal cerrahi giriflimlerin sonuçlar› çeliflkilidir.
Hemoroidektomi ve bant ligasyon kontrendikedir.
Skleroterapi , stapler hemoroidektomi ve varislerin
dikifllerle kapat›lmas› yüksek nüks oran›na sahiptir(2). 
Bu olguda PV'nin tromboze olmas›, sa¤ ve sol PV
dallar›nda ak›m al›nmamas› TIPS uygulanmas›n›
imkâns›z k›lm›flt›r.
PV,  SMV'in tromboze olmas›, SV ak›m›n›n çok yavafl
olmas› bu damarlar› kullanarak yap›labilecek olan
portokaval, mezokaval, splenorenal flant ameliyatlar›
flans›n› ortadan kald›rmaktad›r. Selektif bir flant olan
distal splenorenal flant ve yar› selektif bir flant olan side
to side splenorenal flant anorektal varisleri dekomprese
etmede etkisizdir.
Portal hipertansiyonda ‹MV'nin dekompresyon amaçl›
kullan›m› ilk kez 1985 y›l›nda Fick taraf›ndan
bildirilmifltir. Fick anorektal varis kanamal› bir olguda
‹MV ile Sol Renal Ven (RV) aras›nda side to side flant
gerçeklefltirmifltir(6). 1998 y›l›nda Gorini ve arkadafllar›
karaci¤er transplantasyon aday› portal, mezenterik ve
splenik veni tromboze portal hipertansiyonlu ve ciddi
anorektal varis kanamal› 5 olguda ‹MV ile VC‹/sol RV
aras›nda flant operasyonu yaparak bunu
yay›nlam›fllard›r(7). Montemurro ve arkadafllar› TIPS'e
uygun olmayan veya TIPS'in uygulanamad›¤› olgularla,
flant› t›kanm›fl olgularda teknik kolayl›k, k›sa sürede
etkin kanama kontrolu sa¤lamas› nedeniyle rahatl›kla
uygulanabilecek yöntem olarak tan›mlam›fllard›r(8).
Anjiografik olarak ‹MV'nin embolizasyonu veya cerrahi
olarak ‹MV'nin ligasyonu ancak SV, SMV ve PV aç›k
ise baflar›l› olabilir. Bu damarlar›n tromboze oldu¤u
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Resim 1. VC‹'da ringli PTFE greft kullan›larak yap›lm›fl olan
anastomoz.

Resim 2. VC‹-‹MV aras›nda ringli PTFE greft kullan›larak
tamamlanm›fl anastomoz.



durumda bafllang›çta anorektal varis kanamas›n›
durdursa da portal sistemdeki bas›nç artaca¤› için
kendini tekrar kanama ile gösterir(2).
Sonuç olarak ‹MV ile VC‹ aras›nda yap›lacak olan bir
flant konservatif tedavilere yan›t vermeyen ciddi
anorektal varis kanamal› olgularda uygulanabilecek
alternatif bir tedavi yöntemidir.
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