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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
olmal›, metinde ilk geçtikleri yerlerde aç›k olarak yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekil parantez içinde gösterilmelidir.
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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
flekilde haz›rlanmal›d›r. Olgu sunumlar›nda özet, girifl, olgu
sunumu ve tart›flma bölümleri bulunmal›d›r. Özetler 50-100
kelime aras›nda olmal›d›r.

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 olmas›n› saglayacak alt bafll›klar
kullan›lmal›d›r. Kaynak say›s› 50 ile s›n›rl›d›r. Derleme
yaz›lar›n Türkçe olmasi tercih edilir.  Yazar say›s› en fazla
üç olmal›d›r.

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

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

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

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

Damar Cerrahi Dergisi’nde yay›nlanan yaz›lar›n yay›n
hakk› Ulusal Vasküler Cerrahi Derne¤i’ne ait olup,
yay›nlanan yaz›lardaki bilimsel düflünce ve görüfllerden
yazarlar sorumludur.
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KL‹N‹K VE DENEYSEL ARAfiTIRMALAR
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES
‹ntraaortik balon pompas›na ba¤l› damar komplikasyonlar›n› önlemede dekstran 40 kullan›m›  
THE USE OF DEXTRAN 40 TO PREVENT INTRA-AORTIC BALOON PUMP RELATED VASCULAR
COMPLICATION
Cüneyt NAR‹N, Ahmet ÖZKARA, Gamze SARKILAR, ‹lknur CAN, Erdal EGE, Ali SARIGÜL, Mehmet YEN‹TERZ‹ 

Aprotininin deneysel aortik iskemi-reperfüzyon modelinde böbrek hasar›na etkisi
THE EFFECT OF APROTININ ON RENAL INJURY IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF AORTIC ISCHEMIA-
REPERFUSION
Murat KARABIGA, ‹lker KIRIfi, Nigar YILMAZ, ‹rfan ALTUNTAfi, Nermin KARAHAN, Hüseyin OKUTAN

Çocuk hemodiyaliz hastalar›nda oluflturulan arteriyovenöz fistüller 
ARTERIOVENOUS FISTULAS MADE IN OUR PEDIATRIC HAEMODIALYSIS PATIENTS
Mine YILMAZ DEM‹RBAfi, Zeki TALAS, Cengiz CANDAN, A. Kürflat BOZKURT 

Arteriyovenöz fistül aç›lan ve greft trombozu oluflan hastalarda erken trombektominin etkisi
THE EFFICACY OF EARLY THROMBECTOMY IN PATIENTS WITH THROMBOSED ARTERIOVENOUS FISTULAS
Mehmet Ali fiAH‹N, Adem GÜLER, Tolga TATAR, Nezihi KÜÇÜKASLAN, Ertu¤rul ÖZAL, Harun TATAR

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
21 y›l takipsiz kalm›fl komplikasyonsuz santral venöz port kateter: olgu sunumu
NON-COMPLICATED CENTRAL VENOUS PORT CATHETER AMONG 21 YEARS WITHOUT EXAMINATION: CASE
REPORT
Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala A⁄ AÇ, Abdullah DEM‹R, Abdullah ÇET‹N

Travmatik arterio-venöz fistül tedavisinde farkl› bir cerrahi teknik: yalanc› anevrizma ve venin otojen arteriyel
greft ile transvenöz  onar›m›: bir olgu sunumu
DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUE FOR THE  TREATMENT OF THE TRAUMATIC ARTERIOVENOUS FISTULA:
TRANSVENOUS REPAIR OF PSEUDOANEURYSM WITH OTOGENEOUS ARTERIAL GRAFT
Alper UÇAK, Bilal Kaan ‹NAN, Adem GÜLER, Melih Hulusi US, Ahmet Turan YILMAZ

Bacakta arteriyo-venöz malformasyon’un cerrahi tedavisi: olgu sunumu
SURGICAL TREATMENT OF ARTERIO VENOUS MALFORMATION IN THE LEG: A CASE REPORT
Halil BAfiEL, Dolunay ODABAfiI, Hakan AKBAYRAK

Koroner-subklaviyan çalma sendromuna yol açan subklaviyan arter t›kan›kl›¤›n›n tedavisi: Olgu Sunumu
TREATMENT OF THE OCCLUDED SUBCLAVIAN ARTERY LEADING TO CORONARY STEAL SYNDROME: CASE REPORT
Gökçe fi‹R‹N, O¤uz YILMAZ, Ergun DEM‹RSOY, Naci Erciyes YA⁄ AN, Faruk TÜKENMEZ, Servet ÖZTÜRK,
Bingür SÖNMEZ
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Dr. Cüneyt Narin ve Arkadafllar› 

1

‹NAORT‹K BALON POMPASINA BA⁄LI DAMAR KOMPL‹KASYONLARINI
ÖNLEMEDE  DEKSTRAN  40 KULLANIMI 

THE USE OF DEXTRAN 40 TO PREVENT INTRA-AORTIC BALOON PUMP
RELATED VASCULAR COMPLICATION
Cüneyt NAR‹N*, Ahmet ÖZKARA*, Gamze SARKILAR**, ‹lknur CAN***, Erdal EGE*, Ali SARIGÜL*, Mehmet
YEN‹TERZ‹*
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, * Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ** Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal›,
*** Kardiyoloji Anabilim Dal›, Konya

Özet
Amaç: ‹ntraaortik balon pompas› (IABP), dolafl›m deste¤i sa¤lamak amac›yla, kardiyoloji ve kalp cerrahisinde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. IABP kaynakl› tromboembolik damar komplikasyonlar›n› önlemek amac›yla, antitrombotik ajanlardan
Dekstran 40 kullan›lmas› araflt›r›lm›flt›r. 
Gereç ve yöntemler: Kas›m 2004 ile Ekim 2006 tarihleri aras›nda, koroner bypass operasyonu olan 37 hastaya IABP
yerlefltirilmifltir. Böbrek yetmezli¤i ve afl›r› cerrahi drenaj tan›s› alan hastalar d›fl›ndaki tüm hastalar, kateterin çekilmesinden
0.5 saat öncesine kadar Dekstran 40 infüzyonu alm›fllard›r. Bu grupta heparin kullan›lmam›flt›r. 
Bulgular: Olgular›n 26’s› (% 70) erkek, 11’i (% 30) kad›nd›r. Ortalama yafl, 63.4 + 8.4 y›l ve ortalama IABP kullanma süresi,
56.3 saat (6 ile 162 saat aras›) bulunmufltur. Yirmidokuz hastaya (% 78.4) sadece koroner bypass operasyonu (CABG), 8
hastaya da ( % 21.6) CABG’ye efllik eden di¤er aç›k kalp operasyonlar› uygulanm›flt›r. Hiçbir hastada Dextran 40 kullan›m›na
ba¤l› yan etki görülmemifltir. Üç olguda (% 8) bacak iskemisi geliflmifl olup,  2 olguda kateterin çekilmesi ile iskemi düzelmifl,
1 olguda Fogarty kateteri ile tromboembolektomi gerekli olmufltur. Hiçbir hastada büyük cerrahi giriflim gereksinimi
olmam›flt›r. Kateterin girifl yerinde belirgin kanama görülmemifltir. Olgular›n hiçbirinde trombositopeni gözlenmemifltir. 
Sonuç: Dekstran 40, IABP iliflkili damarsal yan etkileri azaltmak için güvenle kullan›labilir. Bu çal›flma, IABP kaynakl›
damar komplikasyonlar›n› önlemek aç›s›ndan Dekstran 40 ile heparinin karfl›laflt›r›laca¤› yeni çal›flmalara öncülük edebilir.
(Damar Cer Der 2007;16(2):1-8)

Anahtar kelimeler: ‹ntra-aortik balon pompas›; Koroner arter bypass; Dekstranlar; Damar komplikasyonlar› 

Abstract
Background: The intra- aortic balloon pump (IABP) is widely used to provide circulatory support in cardiology and cardiac
surgery. To prevent thromboembolic vascular complications related to IABP, using of Dextran 40 that is one of the
antithrombotic agents was studied. 
Methods: Between November 2004 and October 2006, an IABP was inserted in 37 patients who had coronary bypass surgery.
All patients were received Dextran 40 infusion in postoperative period except patients who diagnosed renal failure and
excessive surgical drainage and continued until 0.5 h before the removal of the balloon. Heparin was not used in this group. 
Results: There were 26 ( 70%) men and 11 ( 30%) women. The mean age was 63.4 + 8.4 years and the mean duration of
IABP use was 56.3 h ( range 6-162 h). Twenty-nine patients (78.4%) had isolated coronary artery bypass grafting, 8 patients
(21.6%) underwent coronary artery bypass grafting with associated procedures.  Dextran 40- related side effect was not seen
in any patients. 3 patients (8%) had limb ischemia; in 2 patients ischemia was reversed by IABP removal, one patients
required thromboembolectomy with Fogarty catheter. No major surgical interventions were required in any patients. No
major bleeding from insertion site was seen. None of patients was observed thrombocytopenia. 
Conclusion: Dextran 40 can be safely used to reduce IABP related vascular complications. This study could be led to further
studies to compare the Dextran 40 with the heparin considering to prevent thromboembolic vascular complications related to
IABP. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):1-8)
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Günümüzde, intraaortik balon pompas› (IABP), tüm
dolafl›m destekleyici aletler içinde, en s›k kullan›lan›d›r
ve kullan›m s›kl›¤› her geçen gün artmaktad›r (1-4) . 
IABP, kalbin diyastol aflamas›ndaki bas›nc›, hem
koronerlerin kan ak›m›n› artt›rmakta, hem de kalbin
önyükünü düflürürek, at›m miktar›n› ve kalbin dakika
at›m hacmini artt›rmaktad›r (5). Kalp cerrahisinde
IABP’nin kullan›m endikasyonlar›, koroner cerrahi
planlanan hastalarda ameliyat öncesi stabil olmayan
hemodinamik durum yada düflük sol ventrikül
fonksiyonu, kardiyopulmoner bypass (KPB)
deste¤inden ay›rmadaki zorluklar, operasyon sonras›
düflük kardiyak debi sendromu ve inatç› ventriküler
aritmilerdir (6).
IABP, ilk kez 1962 y›l›nda Moulopoulos ve arkadafllar›
taraf›ndan deneysel amaçl› kullan›lm›flt›r (7). ‹lk klinik
kullan›m ise, 1968 y›l›nda, Kantrowitz ve arkadafllar›
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (8). 
Perkütan yerlefltirme tekni¤indeki ilerlemelere, daha
ince kateterlerin kullan›m›na ve k›l›fs›z kullan›m
yöntemine ra¤men, günümüzde IABP’ye ba¤l› geliflen
damar komplikasyonlar› önemini korumaktad›r (2,6,9,10).
Damar komplikasyonlar› içinde, en s›kl›kla görülenleri
de, tromboembolik olaylara ba¤l› bacak iskemisidir (1,2,11).
Heparin, bu komplikasyonlar›n önlenmesi amac›yla
kullan›lmakta, fakat, trombositopeni, giriflim yerinden
kanama ve hematom gibi yan etkileri nedeniyle
IABP’dan yeteri kadar faydalan›lmas›n›
s›n›rlayabilmektedir (4,12). Bu nedenle, antitrombotik
etkinli¤i ve periferik arter hastal›klar›ndaki kullan›m›
aç›s›ndan güvenli¤i kan›tlanm›fl Dekstran 40’›n (13),
IABP kullan›lan koroner baypass operasyonu (CABG)
uygulanan olgulardaki etkinli¤i araflt›r›lm›fl ve heparin
ile yap›lacak karfl›laflt›rmal› yeni çal›flmalar›n
planlanmas›nda ön bir gözlem çal›flmas› olmas›
planlanm›flt›r.

METOD
Kas›m 2004 ile Ekim 2006 tarihleri aras›nda, koroner
bypass cerrahisi uygulanan hastalardan, IABP
yerlefltirilen 37 hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Çal›flma
projesi, merkezi Etik Kurul taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Olgular›n yafl, cinsiyet, operasyon öncesi EF de¤eri,
periferik arter hastal›¤› ve koroner arter hastal›¤› risk
faktörleri yönünden özellikleri kaydedilmifltir (Tablo 1).

Tablo 1: Hastalar›n genel özellikleri

Özellikler De¤erler

Cinsiyet (kad›n/erkek) 11/26

Yafl (y›l) 63.4±8.4

Periferik arter hastal›¤› 4 (% 11)

Diyabet 14 (% 38)

Hipertansiyon 16 (% 43)

Sigara 21 (% 57)
Preoperatif EF (%) 36±11

18 hastaya, IABP operasyon öncesi Kardiyoloji Klini¤i
taraf›ndan yerlefltirilirken, 14 hastaya, operasyon
s›ras›nda kalp- akci¤er makinesinden ay›rmak amac›yla
ve 5 hastaya ise, ameliyat sonras› yo¤un bak›m izlemi
s›ras›nda, düflük kardiyak debi sendromu nedeniyle
yerlefltirilmifltir. 
Yo¤un bak›m izleminde, böbrek yetmezli¤i, kanama-
p›ht›laflma sorunu, trombositopeni, afl›r› cerrahi drenaj
görülen ve postoperatif izleminde antikoagülasyon
tedavi almas› gereken hastalar çal›flma d›fl›
b›rak›lm›fllard›r. Çal›flmaya al›nan IABP yerlefltirilmifl
hastalara,  yo¤un bak›m izlemi s›ras›nda, kateterin
çekilmesinden 0.5 saat öncesine kadar antitrombotik
etkili Dekstran 40 (Rheomacrodex; Eczac›bafl›-Baxter,
‹stanbul, Türkiye) infüzyonunu, 30-40 ml/saat dozundan
verilmifltir. Dekstran infüzyonu verilen olgulardan,
konjestif kalp yetmezli¤i geliflme flüphesi olanlarda,
Swan-Gunz kateteri ile sa¤ kalp bas›nçlar›na bak›lm›flt›r.
Hastalara, operasyondan 12 saat sonra 150 mg. dozunda
aspirin, oral yada nazogastrik sonda yoluyla verilmifltir.  
Tüm olgularda, Seldinger yöntemiyle, femoral arter
yoluyla yerlefltirilen, 9.5 F, 40 ml. balon kateteri
(Datascope Corp., Fairfield, NJ, USA) kullan›lm›flt›r.
Kateterin do¤ru yerde oldu¤unu kan›tlamak amac›yla
PA akci¤er grafisi çekilmifltir. Kateter çekilinceye kadar
profilaktik antibiyotik, intravenöz yolla verilmifltir.
Kateter çekildikten sonra, hemostaz sa¤lamak amac›yla,
20 ile 30 dakika aras›nda lokal kompresyon
uygulanm›flt›r. 
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Yo¤un Bak›m’da, periferik nab›z muayenesi, tüm

minor ve major damarsal komplikasyonlar›

kaydedilmifltir. Postoperatif 48. saatteki hematokrit

seviyesi, trombosit say›s›, APTT ve INR düzeyleri,

karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri ile mediastinal

drenaj seviyeleri, IABP tak›lmayan ve Dekstran 40

infüzyonu almayan ayn› dönemde CABG olmufl, 34

hastayla (kontrol grubu) istatistiksel yönden

karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla SPSS 13 program›

kullan›lm›flt›r. Gruplarda normal da¤›l›m koflullar›

sa¤land›¤›nda, ba¤›ms›z gruplarda t testi, normal

da¤›l›m koflullar› sa¤lanamad›¤› durumlarda ise Mann-

Whitney U testi kullan›lm›fl ve p<0.05 de¤eri

istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir.  

BULGULAR
Olgular›n 26’s› (% 70) erkek, 11’i (% 30) kad›nd›r.

Ortalama yafl, 63.4±8.4 y›l ve ortalama IABP

kullanma süresi, 56.3 saat (6 ile 162 saat aras›)

bulunmufltur. 

14 hastada (%38) diyabet, 16 hastada (% 43)

hipertansiyon, 4 hastada (% 11) periferik arter

hastal›¤› ve 21 hastada da (% 57) öyküde sigara

kullan›m› tespit edilmifltir.

29 hastaya (% 78.4)  sadece CABG, 8 hastaya da (%

21.6) CABG’ye efllik eden di¤er aç›k kalp

operasyonlar› uygulanm›flt›r (Tablo 2). 

Tablo 2: Olgulara uygulanan operasyon tipleri

Operasyon Tipi Hasta Say›s›
(%)

CABG 29 (% 78)

CABG + Di¤er

- CABG+ post MI  

VSD onar›m› 3 (% 8)

-  CABG+ Sol 

ventrikül anevrizmektomi 5 (% 14)

VSD= Ventriküler septal defekt

Hastalardan 4’ü (% 11) reoperasyon olup, 23 olgu (%

62) acil koflullarda ameliyata al›nm›flt›r. Acil

ameliyatlardaki endikasyonlar, 9 olguda sol ana

koroner yada eflde¤eri koroner stenozu, 3 olguda akut

koroner sendrom sonras› baflar›s›z primer balon

anjioplasti ve hemodinamik bozukluk, 3 olguda akut

koroner sendrom sonras› geliflen VSD, 6 olguda akut

koroner sendrom sonras› hemodinamik bozukluk ve 2

olguda da, tedaviye dirençli istirahat a¤r›s› yaratan 3

damar hastal›¤›d›r.

Hastalarda Dextran 40’a ba¤l› alerjik etkiye

rastlanmam›flt›r. IABP yerlefltirilen ve bafllang›çta

çal›flma grubuna al›nan 2 olguda, Dekstran 40

kullan›m› s›ras›nda böbrek yetmezli¤i bulgular›na

rastland›¤› için, IABP kullan›m› devam etmesine

ra¤men, Dekstran 40 infüzyonu kesilmifl ve bu olgular

çal›flma d›fl› b›rak›lmfllard›r. Bu iki olgunun da

ameliyat sonras› ald›klar›, yüksek doz inotrop tedavisi

ve sergiledikleri düflük kardiyak debi bulgular›,

geliflen böbrek yetmezli¤inde, as›l sebep olarak

düflünülmekle birlikte, klinik durumun daha da geriye

gitmemesi amaçl› Dekstran 40 tedavisi sonland›r›lm›fl

ve bu hastalara ACT kontrolünde standart heparin

infüzyonu verilmifltir. 

Dekstran 40 infüzyonu s›ras›nda, çal›flma grubu

içindeki hastalar›n, kontrol grubu de¤erlerine oranla,

postoperatif 48. saatteki hematolojik, biyokimyasal ve

koagülasyon de¤erlerinde, istatistiksel aç›dan farkl›l›k

izlenmemifltir. Çal›flma grubu içinde yer alan hiçbir

hastada trombositopeni görülmemifltir. Her iki grupta

da birer hasta, afl›r› mediastinal drenaj nedeniyle

revizyona al›nm›flt›r. ‹ki grup aras›nda, postoperatif

mediastinal drenaj aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k

görülmemifltir (Tablo 3). 

3 olguda (% 8), IABP yerlefltirilen bacakta iskemi

geliflmifl olup, ikisinde (postoperatif 2. ve 3. gün)

kateterin çekilmesi ile iskemi düzelmifltir. Bir olguda

ise, postoperatif 3. gün Fogarty kateteri ile

tromboembolektomi gerekli olmufl ve hastaya heparin

tedavisi bafllanm›fl, ifllem sonras› dolafl›m düzelmifltir.

Büyük cerrahi giriflime, hiçbir hastada gerek

duyulmam›flt›r. Kateterin girifl yerinde, belirgin

kanama problemine rastlanmam›flt›r. Kateterin

çekilmesi sonras›, kas›k bölgesinde, cerrahi giriflim

gerektirecek hematom görülmemifltir. 
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Bu grupta, 14 hasta (% 38) kaybedilmifltir. Mortalite,

6 hastada kardiyojenik flok, 5 hastada sepsis ve çoklu

organ yetmezli¤i, 3 hastada da akci¤er yetmezli¤i

nedeniyle oluflmufltur. Mortalite görülen olgulardan biri

d›fl›nda, IABP’na ba¤l› herhangi bir komplikasyon

görülmemifltir. Bu grupta, embolektomi uygulanan 71

yafl›ndaki bayan hasta, kardiyojenik flok tablosundan

kaybedilmifl olup, damar komplikasyonu görülen, ancak

cerrahi giriflim uygulanmayan di¤er 2 hastada mortalite

görülmemifltir.  

TARTIfiMA
IABP, hayat› tehdit eden kalp yetmezli¤inin
tedavisinde, geçici ventriküler destek amaçl›, en h›zl›
ve en kolay kullan›labilen mekanik araçt›r(2-4). Bafll›ca
etkisi, ventriküler önyükü azaltmak, diyastol s›ras›nda
koroner ak›m› artt›rmak ve subendokardiyal kan
ak›m›n› düzeltmektir (14). Olumlu bu etkilerinin
yan›nda, damarsal, enfeksiyöz ve hematolojik olarak
s›n›fland›r›lan yan etkileri, IABP kullan›m›n›
k›s›tlayabilmektedir (2).  IABP kaynakl› tüm
komplikasyonlar›n oran› % 8 ile % 47 aras›nda
de¤iflmektedir (2,3,6,9). IABP kullan›m›na ba¤l› yan
etkiler içinde en s›k görülenleri, % 8.7 ile % 29
aral›¤›nda bildirilen damarsal komplikasyonlard›r(2-

4,15,16).  IABP kateterinin poliüretan balonunun sentetik
yüzeyine ba¤l› embolik olaylar, mekanik etki ile
oluflan trombositopeniye ba¤l› kanama ve kateterin
damar içinde t›kay›c› etkisine ba¤l› iskemik olaylar,
damarsal komplikasyonlar›n  bafll›ca nedenleridir
(2,12,17,18).

Günümüzde, daha a¤›r durumdaki hastalara yap›lan

kardiyak giriflimler nedeniyle, IABP kullan›m s›kl›¤›

gittikçe artmaktad›r. Bu nedenle, IABP kullan›lmas›na

ba¤l› iskemik ve embolik olaylardan korunmak

amac›yla, birçok klinik taraf›ndan standart heparin,

ACT düzeyi 200 sn. düzeylerinde yada APTT,

bafllang›ç düzeyinin 2 kat› olacak flekilde

kullan›lmakta ya da hastan›n kilosuna göre

ayarlananan, düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin

verilmektedir (2,3,4,12). IABP yerlefltirilen, aç›k kalp

cerrahisi uygulanm›fl hastalarda, damarsal

komplikasyonlardan korunmak amac›yla kullan›lan

heparine ba¤l›, hem kateterin yerlefltirilme yerinden

kanama, hem de trombositopeni kaynakl› genel

kanama e¤iliminin artt›¤› gözlenebilmektedir (4,12,17). 

IABP kullan›lan ve izlemlerinde antikoagülan

kullan›lan, kalp cerrahisi geçirmifl hastalar›n, ameliyat

sonras› cerrahi kanama ve yeniden operasyona al›nma

oranlar›, normal kalp cerrahisi hastalar›na göre daha

fazlad›r (4,12). Cerrahi drenaj›n artmas› kan ürünlerinin

kullan›m›n› artt›rabilmektedir ki, bu da mortalite ve

morbidite aç›s›ndan, risk oluflturmaktad›r (20). Ayn›

zamanda bu hastalarda, trombositopeniye e¤ilim

artmakta, IABP girifl yerinde meydana gelen kanama

ve hematom oluflmas› ile , lokal enfeksiyondan,

sepsise kadar götüren tablolar oluflmakta ve IABP’nin

hedeflenen süreden daha k›sa sürede sonland›r›lmas›

gerekebilmektedir (2,4,12,19). IABP’nin, özellikle uzun

süreli kullan›lmas› durumunda, mekanik olarak

trombositlerde y›k›ma neden olaca¤› ve heparine ba¤l›
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Tablo 3. Çal›flma ve kontrol grubunda postoperatif 48. saatteki laboratuar ve drenaj de¤erleri

Test Dekstran grubu (n=37) Kontrol grubu (n=34) P de¤eri

Hematokrit (%) 32.2 ± 3.3 33 ± 3.2 0.3

Trombosit (x1000/mm3) 165 ± 42.8 172.9 ± 25.1 0.34

INR 1.19 ± 0.12 1.14 ± 0.16 0.16

APTT (sn.) 28.9 ± 0.8 28.2 ± 0.8 0.6

SGOT (U/L) 33 ± 1.8 30.1 ± 0.8 0.9

SGPT (U/L) 28.2 ± 7.8 27.1 ± 4.2 0.45

Üre (mg/dl) 35.3 ± 7.9 32.6 ± 6.5 0.13

Kreatinin (mg/dl) 1.67 ± 0,04 1,52 ± 0,05 0.059

Mediastinal drenaj (ml) 766 ± 199 695 ± 242 0.17



trombositopeni ile birlikte, kanama

komplikasyonlar›n›n daha s›k görülece¤i aç›kça

ortadad›r. Walls ve ark., IABP ile birlikte heparin

kullan›lan 764 hastada yapt›klar› araflt›rmada,

hastalar›n % 4.5’de trombositopeni saptam›fl ve

bunlar›n yaklafl›k % 94’de afl›r› kanama

gözlemlemifllerdir (12).  Trombositopeni görülen

hastalar›n % 17’i, kanama nedeniyle ikinci kez

operasyona al›nm›flt›r. Trombositopeni geliflen

gruptaki hastalar›n, % 42’nin kaybedildi¤i ayn› seride

bildirilmektedir. Buna çal›flmada, trombositopeni

görülen heparin almakta olan IABP yerlefltirilmifl

hastalarda, heparine karfl› oluflmufl antikorlar›n

araflt›r›lmas› önerilmektedir. Meco ve ark.,  taraf›ndan

yap›lan bir çal›flmada, IABP yerlefltirilen, aç›k kalp

cerrahisi uygulanm›fl 116 hastan›n takibinde,

tromboembolik olaylardan korunmak amac›yla, ACT

düzeyi 180-200 sn. aras›nda olacak flekilde, standart

heparin infüzyonu verilmifl ve hastalar›n % 11’inde

trombositopeni, % 20’de balon girifl yerinden kanama,

% 6’da da balon girifl yerinde enfeksiyon saptanm›flt›r
(4). Bu çal›flmada, trombositopeni, mortalite aç›s›ndan

anlaml› bir belirleyici olarak bulunmufl ve kanama

aç›s›ndan da düflünüldü¤ünde, e¤er mümkünse, IABP

yerlefltirilen hastalarda, tromboembolik olaylardan

kaç›nmak amaçl› di¤er seçeneklerin düflünülmesi

önerilmifltir.

IABP yerlefltirilen aç›k kalp cerrahisi olgular›nda,

kullan›lmas›na tek bir yay›nda rastlan›lan Dekstran 40
(25), ilk kez 1944 y›l›nda, plazma hacim geniflletici

olarak klinik kullan›ma girmifl ve daha sonra,

antitrombotik özelli¤i oldu¤u saptanm›fl ve

postoperatif derin ven trombozu, pulmoner emboli,

serebral mikroemboli ve bypass greftlerinin erken

t›kanmas›n›n önlenmesi amac›yla kullan›lmaya

bafllanm›flt›r (13,21). Dekstran 40, günümüzde, periferik

arter hastal›¤›na ba¤l› dolafl›m bozuklu¤u ve

trombojeniteyi önlemek amac›yla, s›kça

kullan›lmaktad›r (13,21-23). Dekstran’›n antitrombotik etki

mekanizmas›nda, birçok biyokimyasal ve hematolojik

olay rol oynamaktad›r. Dextran 40, trombosit

agregasyon ve adezyonunu ile eritrosit agregasyonunu

engeller, monosit kaynakl› plazminojenin aktive

olmas›n› ve antikoagülasyon özelliklerini düzenler,

plazma von Willebrand faktörünün düzeyini azalt›r.

Ayn› zamanda, Dekstran 40, μ2-antiplazmin

inhibisyonu yapmas›, polimerize fibrin yap›s›n›

yumuflatmas› ve doku plazminojen aktivatörünün,

mannoz arabuluculu reseptör taraf›ndan

temizlenmesini önlemesi ile p›ht› erimesini h›zland›r›r
(13). Dekstran 40, böbrek yetmezli¤i, konjestif kalp

yetmezli¤i, anafilaksi ve trombositopeni gibi yan

etkilere yol açabilmektedir (13,24). 

Bu çal›flma grubu içindeki hastalar›n hiçbirinde,

Dekstran 40 infüzyonunu kesmeyi gerektirecek yan

etki görülmemifltir. Postoperatif 48. saatteki de¤erler

göz önünde bulunduruldu¤unda, trombositopeniye,

p›ht›laflma testlerinde bozulmaya, anlaml› mediastinal

drenaj farkl›l›¤›na, böbrek ve karaci¤er fonsiyon

bozuklu¤una rastlanmam›flt›r. Tüm olgularda Dekstran

40 iyi tolere edilmifl ve allerjik reaksiyon

görülmemifltir. 

Damarsal komplikasyonlar nedeniyle birçok IABP,

ihtiyaç olmas›na ra¤men, planlanandan daha k›sa

sürede çekilmek zorunda kalmaktad›r. Bu nedenle,

damarsal komplikasyon görülme riskini azaltan,

periferik arteriel dolafl›m düzenleyici ve antiagregan

etkili ajanlar, IABP kullanan klinisyenlerin daha

konforlu ve güvenli çal›flmas›na katk›da bulunacakt›r.

Bu amaçla kullan›lan Dekstran 40 ile IABP kal›fl

süreleri daha fazla uzat›labilir, erken ç›karmay›

gerektirecek damar komplikasyonlar›ndan daha iyi

korunulabilir. 

Benchmark Çal›flmas›’nda da belirtildi¤i üzere (1), ileri

yafl, damarsal komplikasyonlar›n görülmesinde önemli

bir risk faktörüdür. Bizim çal›flma grubu içindeki

olgular›n yafl ortalamas›n›n ileri olmas›na ra¤men,

görülen damarsal komplikasyonlar›n azl›¤›, Dekstran

40’›n etkinli¤inin göstergesi olarak düflünülebilir.

Ayn› zamanda, çal›flma grubu içindeki olgular›n,

ço¤unlukla operasyon sebebinin ateroskleroz olmas›

ve buna efllik eden periferik arter hastal›¤› zemininin

de bulunma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u düflünülürse,

kullan›lan antitrombositik amaçl› Dekstran 40’›n,

hedeflenen amac›na ek, dolafl›m düzenleyici

etkilerinden de faydan›ld›¤› ak›lda tutulmal›d›r.

Dekstran 40 ile, Meco ve ark.’n›n serisinde (4) % 11.2,

Walls ve ark.’n›n serisinde ise (12), % 4.5 oran›nda
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görüldü¤ü bildirilen, heparine ba¤l› trombositopeni

komplikasyonundan kaç›n›labilir ve IABP kullan›m

süresinin istenilen zamana kadar uzat›labilmesi

sa¤lanabilir. Ayn› zamanda, Dekstran 40 kullan›lan 37

olguluk bu serideki hastalarda, lokal hematom ve

enfeksiyon bulgusuna rastlanmamas›nda,

trombositopeni komplikasyonunun görülmemesinin

etkisi olabilir. Hastalar›n postoperatif 48. saatte

bak›lan trombosit de¤erleri ortalama 165.000/mm3

bulunmufl olup (Tablo 3), hiçbir hastada trombosit

de¤eri 100.000/ mm3 de¤erinin alt›na düflmemifltir.

Ayn› zamanda CABG uygulanan tüm olgulara,

operasyon sonras› erken dönemde aspirin verilmifltir

ve bu olgularda trombositopeni yönünden belirgin bir

sorun saptanmam›flt›r. Jiang ve ark.’n›n 153 hastay›

kapsayan çal›flmalar›nda (26),  IABP kullan›lan

hastalarda, heparin kullan›lmas›n›n mutlaka gerekli

olmad›¤› belirtilmifltir. Bu seride,  mortalitenin % 34

oran›nda bulunmas›, olgular›n % 56’s›n›n acil

koflullarda ve bozuk hemodinamik durumda cerrahiye

al›nmas›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir. 
IABP yerlefltirilecek ekstremitenin, damar
muayenesinin dikkatlice yap›lmas›, kateterin ince
modellerinin (genellikle 8 F), k›l›fs›z (sheathless)
olarak yerlefltirilmesi ve kateterin damar içinde kald›¤›
süre boyunca, tromboembolik olaylar› önleyici
medikal tedavi uygulanmas›, IABP’na ba¤l› damarsal
yan etkilerin azalt›lmas›nda en önemli unsurlar›
oluflturur (2,6,9).
Trombositopeni, mediastinal afl›r› kanama, kateter
girifl yerinde hematom ve sonras›nda geliflen, lokal ve
sistemik enfeksiyon yan etkilerinden dolay›, IABP
yerlefltirilen olgularda heparin kullan›m›, mortalite ve
morbidite aç›s›ndan olumsuz sonuçlar
do¤urabilmektedir. Özellikle aç›k kalp cerrahisi
uygulanan hastalarda, heparine ba¤l›, kanama ile ilgili
yan etkiler, daha belirgin boyutlarda kendini
gösterebilmektedir.  Bu çal›flma, hacim geniflletici
amaçl› kullan›m güvenli¤i ve periferik arter
hastalar›ndaki, antitrombotik etkinli¤i onaylanm›fl
Dextran 40’›n, CABG uygulanan hastalarda IABP
kateterinin daha uzun süre tutulabilmesi ve damarsal
komplikasyonlar›n önlenmesi düflüncesiyle heparinle
yap›lacak daha kapsaml› ve karfl›laflt›rmal› yeni
çal›flmalara ›fl›k tutabilir. 

KAYNAKLAR
1. Ferguson JJ3rd, Cohen M, Freedman RJ et al. The current

practice of intra-aortic balloon counterpulsation: Results from the

Benchmark Registry. J Am Coll Cardiol 2001; 38: 1456-62. 

2. Meharwal ZS, Trehan N: Vascular complications of intra-aortic

balloon insertion in patients undergoing coronary

revascularization: Analysis of 911 cases. Eur J Cardiothorac Surg

2002; 21: 741-747. 

3. Kumbasar SD, Semiz E, Sancaktar O, Yalçinkaya S, De¤er N.

Mechanical complications of intra-aortic balloon

counterpulsation. Int J Cardiol 1999; 70: 69-73. 

4. Meco M, Gramegna G, Yassini A et al. Mortality and morbidity

from intra-aortic balloon pumps: Risk analysis. J Cardiovasc Surg

2002; 43: 17-23.

5. Azeem T, Stephens-Lloyd A, Spyt T, Hartshorne R, Gershlick

AH. Intra-aortic balloon counterpulsation: variations in use and

complications. Int J Cardiol 2004; 94:255-259.

6. Elahi MM, Chetty GK, Kirke R, Azeem T, Hartshorne R, Spyt

TJ. Complications related to intra-aortic balloon pump in cardiac

surgery: a decade later. Eur J Endovasc Surg 2005; 29: 591-594. 

7. Moulopoulos SD, Topaz S, Kolff WJ. Diastolic balloon pumping

(with carbon dioxide) in the aorta: A mechanical assistance to the

failing circulation. Am Heart J 1962; 63: 669-675.

8. Kantrowitz A, Tjonneland S, Freed PS, Phillips SJ, Butner AN,

Sherman JL. Initial clinical experience with intra-aortic balloon

pumping in cardiogenic shock. J Am Med Assoc 1968; 203: 135-

140.

9. Arafa OE, Pedersen TH, Svennevig JL, Fosse E, Gerian OR.

Vascular complications of the intraaortic balloon pump in patients

undergoing open heart operations: 15-year experience. Ann

Thorac Surg 1999;67:645-651.

10.Tatar H, Cicek S, Demirkilic U, Ozal E, Suer H, Aslan M, Ozturk

OY. Vascular complications of intra-aortic balloon pumping:

unsheathed versus sheathed insertion. Ann Thorac Surg 1993; 55:

1518-1521.

11.Göl MK, Bayazit M, Emir M, Tasdemir O, Bayazit K. Vascular

complications related to percutaneous insertion of intra-aortic

balloon pump. Ann Thorac Surg 1994; 58: 1476-1480.

12.Walls JT, Boley TM, Curtis JJ, Silver D. Heparin induced

thrombocytopenia in patients undergoing intra-aortic balloon

pumping after open heart surgery. ASAIO J 1992;38: 574-576.

13.Robles P, Okonko D, Mikhailidis DP, Stansby G. Dextran 40

reduces in vitro platelet aggregation in peripheral arteriel disease.

Platelets 2004; 15: 215-222. 

14.Maccioli GA, Lucas WJ, Norfleet EA. The intra-aortic ballon

pump: a review. J Cardiothorac Anesth 1988;2:356-373. 

Dr. Cüneyt Narin ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2007; 16 (2): 1-8

6



15. Arafa OE, Pedersen TH, Svennevig JL, Fosse MD, Gerian OR.

Intraaortic balloon pump in open heart operations: 10-year

follow-up with risk analysis. Ann Thorac Surg 1998;65:741-747.

16.Barnett MG, Swartz MT, Peterson GJ et al. Vascular

complications from intra-aortic balloons: risk analysis. J Vasc

Surg 1994;19:81-89. 

17.Ficek SJ, Stammers A, Deligonul U, Shurmur SW, Alonso A,

Galbraith T. Hemostatic assesment of patients undergoing

intraaortic balloon pump therapy. J Extra Corpor Technol

1997;29:78-82.

18.Erentu¤ V, Bozbu¤a N, ‹zgi A ve ark. ‹ntraaortik balon pompas›

deste¤ine ba¤l› vasküler travmalar. Ulus Travma Derg

2004;10(1):28-33. 

19.Mackenzie DJ, Wagner WH, Kulber DA, Treiman RL, Cossman

DV, Foran RF et al. Vascular complications of the intra-aortic

balloon pump. Am J Surg 1992;164:517-21.

20.McDonald SB, Renna M, Spitznagel EL, Avidan M, Hogue CW

Jr, Moon MR et al. Preoperative use of enoxaparine increases the

risk of postoperative bleeding and re-exploration in cardiac

surgery patients. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005; 19:4-10.

21.Robless P, Tegos T, Okonko D, Mansfield A, Nicolaides A,

Mikhailidis D, et al. Platelet activation during carotid

endarterectomy and the antiplatelet effect of Dextran 40. Platelets

2002; 13: 231-9. 

22.Begqvist D, Bergentz S. The role of dextran in severe ischaemic

extremity disease and arterial reconstructive surgery. A review.

VASA 1983; 12: 213-7.

23.Nazzal M, Owunwanne A, Christenson J. Direct platalet effect of

low molecular weight dextran in small calibre PTFE grafts. Eur J

Vasc Surg 1991; 5: 169-72.

24.Bergqvist D. Dextran and haemostasis- a review. Acta Chir

Scand 1982; 148: 633-40.

25.McCarthy PM, Golding LAR. Temporary Mechanical

Circulatory Support. In: Cardiac Surgery in the Adult 1st ed.

Edmunds LH Jr. ed. McGraw-Hill, 1997;319-39.

26.Jiang CY, Zhao LL, Wang JA, Mohammod B. Anticoagulation

therapy in intra-aortic balloon counterpulsation: does IABP really

need anti-coagulation? J Zhejiang Univ Sci. 2003 Sep-Oct; 4(5):

607-11.

Turkish J Vasc Surg
2007; 16 (2): 1-8

Dr. Cüneyt Narin ve Arkadafllar› 

7



8



Turkish J Vasc Surg
2007; 16 (5): 9-18

Dr. ‹lker Kirifl ve Arkadafllar› 

9

APROT‹N‹N‹N  DENEYSEL AORT‹K ‹SKEM‹-REPERFÜZYON MODEL‹NDE
BÖBREK HASARINA ETK‹S‹

THE EFFECT OF APROTININ ON RENAL INJURY IN AN EXPERIMENTAL
MODEL OF AORTIC ISCHEMIA-REPERFUSION

Murat KARAB‹GA*, ‹lker K‹R‹fi*, Nigar YILMAZ**, ‹rfan ALTUNTAfi**, Nermin KARAHAN***, Hüseyin OKUTAN*
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›*, Biyokimya Anabilim Dal›**, Patoloji
Anabilim Dal›***, Isparta

Özet
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, rat infrarenal abdominal aortas›nda (‹AA) oklüzyon-reperfüzyon sonras›, böbreklerde oluflan iskemi-
reperfüzyon (‹R) hasar›na aprotininin etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Yirmi dört adet Wistar-Albino rat rastgele ve eflit say›da (n=8) olarak üç gruba ayr›ld›. Kontrol grubunda, laparotomi ve
‹AA diseksiyonu yap›ld› ama oklüzyon uygulanmad›. Aortik ‹R grubunda, ‹AA’ya kros-klemp konularak 30 dk iskemi ve kros-
klemp kald›r›larak 60 dk reperfüzyon uyguland›. Aortik ‹R + aprotinin grubunda aortik ‹R’e ek olarak, kros-klemp kald›r›lmadan 5
dk önce 40000 K‹Ü/kg dozunda aprotinin intravenöz bolus olarak verildi. Rat böbrek dokular›nda malondialdehit (MDA), süperoksit
dismutaz (SOD), katalaz ve glutatyon peroksidaz düzeyleri ölçüldü. Ayr›ca böbrek doku örnekleri histopatolojik olarak incelendi. 
Bulgular: Biyokimyasal incelemede, MDA ve SOD doku düzeyleri aortik ‹R ile anlaml› derecede artt› (p<0.05 kontrol ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda) ve aprotinin uygulamas› ile anlaml› derecede azald› (p<0.05 aortik ‹R ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda). Ancak, gruplara ait
katalaz ve glutatyon peroksidaz doku düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad› (p>0.05). Histopatolojik
incelemede, glomerüllerde fokal nekroz, Bowman kapsül aral›¤›nda geniflleme, tübülüs epitelinde nekroz, tübülüsde dilatasyon ve
damarlarda konjesyon parametreleri aortik ‹R ile anlaml› derecede artt› (p<0.05  kontrol ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda) ve aprotinin
uygulamas› ile anlaml› derecede azald› (p<0.05 aortik ‹R ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda). Tübülüs epitelinde dejenerasyon ve interstisyel
iltihabi hücre infiltrasyonu ise aortik ‹R ile anlaml› derecede artt› (p<0.05  kontrol ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda) ve aprotinin uygulamas› ile
azald› (p>0.05 aortik ‹R ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda). 
Sonuç: Sonuçlar›m›z, aprotininin infrarenal A‹R’a ba¤l› böbrek hasar›nda koruyucu etkinli¤i oldu¤unu düflündürmektedir. (Damar
Cer Der 2007;16(2):9-18)

Anahtar Kelimeler: abdominal aorta, aprotinin, böbrek, iskemi-reperfüzyon

Abstract
Purpose:Purpose of this study is to examine the effect of aprotinin on ischemia-reperfusion (IR) injury that occurs in kidneys after
occlusion-reperfusion of infrarenal abdominal aorta (IAA) in rats.
Methods: Twenty-four Wistar-Albino rats were randomised in equal numbers (n = 8) into three groups. Control group underwent
laparotomy and IAA dissection but not occlusion. Aortic IR group underwent 30 min of ischemia by clamping of IAA and 60 min of
reperfusion by declamping of IAA. Aortic IR + aprotinin group underwent aortic IR and received 40000 KIU/kg intravenous bolus of
aprotinin 5 min before declamping. Tissue levels of malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase and glutation
peroxidase were measured in rat kidney specimens. Histological examination of the kidney tissue specimens was also done.
Results: Biochemical analysis showed that, aortic IR significantly increased (p<0.05 vs control) while aprotinin significantly
decreased (p<0.05 vs aortic IR) the levels of MDA and SOD. There was no statisticaly significant difference between the levels of
catalase and glutation peroxidase in the groups (p>0.05). Histological examination showed that aortic IR significantly increased
(p<0.05 vs control) while aprotinin significantly decreased (p<0.05 vs aortic IR) the parameters of focal necrosis in glomerulus,
dilatation of Bowman’s capsule, necrosis in tubular epithelium, tubular dilatation and congestion of blood vessels. Aortic IR also
significantly increased (p<0.05 vs control) while aprotinin decreased (p>0.05 vs aortic IR) the parameters of degeneration of
tubular epithelium and interstitial inflammatory infiltration.
Conclusion: Once daily low-molecular-weight heparin is as safe and effective as twice daily regimen for the treatment of DVT. This
well tolerated, cost saving and easier regimen may be the first choice for the treatment. (Turkish J Vasc Surg 2006;15(3):15-19).  

Keywords: Our results indicate that aprotinin has protective effects on aortic IR induced renal injury. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(2):9-18)
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‹R‹fi

‹skemi-reperfüzyon (‹R) hasar› vasküler cerrahide s›kça
karfl›lafl›lan önemli bir sorundur. Alt ekstremitelerde
akut ‹R hasar› özellikle aort cerrahisinde abdominal
aortaya geçici kros-klemp uygulanmas›nda ve tek veya
çift tarafl›  akut femoral arter t›kan›kl›klar›nda ortaya
ç›kmaktad›r. ‹skemik kalan ekstremitede lokal doku
hasar›, iskemik alan›n d›fl›ndaki bölgelerde de uzak
organ hasar› oluflabilir. Lokal etkiler klemp distalinde
damarlarda ve kas dokusunda görülürken, sistemik
etkiler de bafll›ca beyin, kalp, akci¤er, böbrekler olmak
üzere hemen tüm organlarda görülür. Özellikle alt
ekstremitelerde ‹R periyodlar› sonras›nda oluflan uzak
organ hasar›nda  böbrekler hedef organ konumundad›r
ve bu durum klinik olarak  önem tafl›maktad›r(1).
‹R periyodlar› s›ras›nda, mikrovasküler fonksiyonlar›n
bozulmas› ile hem direkt olarak etkilenen organda hem
de sistemik inflamatuar yan›t arac›l›¤› ile uzak
organlardaki arteriyollerde bozulmufl endotel ba¤›ml›
dilatasyon oluflur. Bu patolojik süreçte kapiller yatakta
artm›fl s›v› filtrasyonu ve lökosit t›kaçlar›, postkapiller
venüllerde plazma proteinleri ve lökosit
ekstravazasyonu oluflur. Bu etkiler mikrosirkülasyonun
her kademesinde artm›fl oksijen radikali üretimi ile
ortaya ç›kmaktad›r(2). Serbest oksijen radikalleri, lipid
peroksidasyonu ile hücre zar› yap›s›n› bozar, hücre zar›
transport sisteminin çal›flmas›n› engeller. Ayr›ca
proteinlerin oksidatif modifikasyonu ile hücresel
enzimlerin ifllevlerini kaybetmesine yol açar ve DNA
üzerinde oluflturduklar› hasar ile de hücresel ATP
üretimini  engelleyerek enerji üretiminin bozulmas›na
sebep olurlar.
Aprotinin, s›¤›r akci¤erinden elde edilen ve moleküler
a¤›rl›¤› 6512 Dalton a¤›rl›¤›nda olan bir serin proteaz
inhibitörüdür (3). Aprotinin tek polipeptit zincirde
birbirine 3 disülfid ba¤la ba¤l› 58 amino asitten
oluflmaktad›r. Aprotinin kallikrein-kinin sistemi
aktivasyonunu inhibe eder. Aprotinin kalp cerrahisinde
genel olarak perioperatif kan kay›plar›n› engellemek
amac›yla kullan›lmaktad›r. ‹R hasar›nda,
polimorfonükleer (PMN) lökositlerin üretti¤i serbest
oksijen radikallerinin, kompleman aktivasyonunun ve
sitokinlerin etkili oldu¤u ispatlanm›flt›r (4). Plazma

lökosit seviyelerinin azalt›lmas›yla ‹R hasar›n›n
azalt›labilece¤i ve alt ekstremitelerde ‹R’a yol açan
patolojik durumlarda anti-inflamatuar ajanlar›n lökosit
aktivasyonunu azaltarak ‹R hasar›n› belirgin seviyelerde
düflürdü¤ü bilinmektedir (5,6). Buna ek olarak anti-
inflamatuar etkinli¤e sahip olan aprotinininin hepatik
‹R hasar›nda koruyucu etkinli¤e sahip oldu¤u
gösterilmifltir (7).
Aprotininin, ‹R’a ba¤l› karaci¤er(7), kalp (8) ve akci¤erde
(9) oluflan hasarlara karfl› koruyucu etkinli¤inin
bilinmesine ra¤men, abdominal aort cerrahisinde alt
ekstremite ‹R hasar›nda uzak organ hasar› olarak
böbrekler üzerindeki etkileri henüz yeterince
araflt›r›lmam›flt›r. Bu çal›flman›n amac›, rat infrarenal
abdominal aortas›nda okluzyon-reperfüzyon sonras›,
böbreklerde oluflan ‹R hasar›na aprotininin etkisini
araflt›rmakt›r.

METOD
Bu çal›flmada ortalama a¤›rl›klar› 200-250 gr olan 24
adet Wistar-Albino rat kullan›ld›. Ratlar deney  öncesi
bir hafta  süre ile tel kafeslerde 12 saat gece 12 saat
gündüz ritimde, ortam s›cakl›¤› 24-26 ̊ C  ve  nem oran›
%50-60  olacak flekilde tutuldu. Ratlar›n beslenmesinde
standart ticari pellet yemi ve flehir içme suyu kullan›ld›.
Tüm ratlar›n bak›mlar›, T›bbi Araflt›rmalar Ulusal
Derne¤i taraf›ndan biçimlendirilen ‘Deney
Hayvanlar›n›n Bak›m Prensipleri’ne ve Laboratuar
Hayvan› Kaynaklar› Enstitüsü taraf›ndan haz›rlan›p
Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü taraf›ndan yay›nlanan (NIH
bas›m no.85-23, 1985 revize edildi) ‘Laboratuar
Hayvanlar›n›n Bak›m ve Kullan›m› için K›lavuz’una
uygun olarak yap›ld›. Çal›flma protokolü ve deneysel
metod için etik kurul onay› al›nd› (08.11.2005 tarih ve
11/32 say›l› Etik Kurul karar›).

Deney Modeli 
Yirmi dört rat rastgele ve eflit say›da (n=8) olacak
flekilde üç gruba ayr›ld›. Kontrol grubunda (n=8), di¤er
gruplara uygulanan cerrahi ifllemin stresi ve süresi eflit
olacak flekilde laporotomi ve ‹AA diseksiyonu yap›ld›
ancak ‹AA’ya okluzyon uygulanmad›. Aortik ‹R
grubunda (n=8) laporotomi ve ‹AA diseksiyonu
ard›ndan ‹AA’ya 30 dakika süre ile atravmatik
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mikrovasküler klemp ile oklüzyonu takiben klemp
kald›r›larak 60 dakikal›k reperfüzyon uyguland›. Aortik
‹R + aprotinin grubunda (n= 8), 30 dakika iskemi ve 60
dakika reperfüzyona ek olarak, klemp kald›r›lmadan  5
dakika önce kuyruk veninden 40 000 K‹Ü/Kg aprotinin
(Trasylol®, Bayer, Germany) verildi. 

Aortik ‹skemi-Reperfüzyon 
Deney bafllang›c›nda, intramuskuler enjeksiyonla 50
mg/kg ketamine hydrocholoride (Ketalar® flakon,
Parke-Davis, USA) verilerek anestezi sa¤land›. ‹fllem
bir ›s›tma lambas› alt›nda ratlar supin pozisyonda iken
gerçeklefltirildi. Ratlara ciltleri aseptik olarak
haz›rlanarak orta hat laporotomi yap›ld› ve 10 ml ›l›k
izotonik solüsyonu s›v› dengesini korumak için
intraperitoneal olarak verildi. ‹AA, barsaklar›n ›slak
gazl› bez yard›m›yla uzaklaflt›r›lmas› ard›ndan dikkatli
bir flekilde eksplore edildi. ‹AA’ya, travmatik olmayan
bir mikrovasküler klemp (vascu-statts II, midi straight
1001-532; Scanlan Int., St. Paul, MN, USA) konuldu ve
›s› ve s›v› kayb›n› en az miktara indirmek için bat›n
insizyonu geçici olarak plastik örtü ile sar›larak
kapat›ld›. 30 dakika sonra bat›n aç›larak ‹AA’daki
mikrovasküler klemp kald›r›ld› ve 60 dakika süreyle
reperfüzyon sa¤land›. Aortik iskemi, klemp
konuldu¤unda distal aortada pulsasyonun kaybolmas›
ve reperfüzyon ise  klempin kald›r›lmas› sonras› distal
aortada pulsasyonun geri gelmesiyle onayland›.
Böylece no-reflow fenomeni ekarte edildi. Reperfüzyon
süresi sonunda tüm ratlar  dekapitasyon yoluyla
öldürüldü ve her iki böbrek enzimatik ve histopatolojik
incelemeler için bat›ndan ç›kart›ld›. Böbrekler,
biyokimyasal incelemeler yap›l›ncaya kadar -78°C’ de
sakland›.

Biyokimyasal ‹fllemler
Dondurulmufl böbrek doku örneklerinin a¤›rl›klar›
ölçüldü ve buz banyosunda, %0.05 sodium azide içeren
100 mmol/L fosfat tamponu (pH 7.4) içinde
homojenize edildi (Ultra Turrax T25, Janke & Kunkel
GmbH & Co.,KG Staufen, Almanya) (1:10, w/v).
Homojenat 30 dakika süreyle sonike edildi (Bandelin,
Sonoplus UW 2070, Berlin, Almanya) ve ard›ndan
santrifüj edildi (10 dakika boyunca 5000 g). Elde edilen
süpernatanlar, biyokimyasal incelemeler için

kullan›l›ncaya kadar -78°C’ de sakland›. Süpernatan›n
protein içeri¤i Lowry yöntemi ile saptand›(10).

Malondialdehit Ölçümü
Reperfüzyon süreci sonunda artan serbest radikal
yap›m›n›n bir göstergesi olan malondialdehit (MDA)
düzeyleri, Draper ve Hadley’in çift ›s›tma yöntemi ile
saptand› (11). Yöntemin temeli, thiobarbituric asidin
(TBA) MDA ile reaksiyonu s›ras›nda oluflan rengin
spektrofotometrik ölçümüdür. Bu amaçla, her bir
santrifüj tüpünde, 0.5 ml süpernatana 100 g/L
trichloroacetic asitten 2.5 mL eklendi ve tüpler 15
dakika süreyle kaynam›fl su banyosuna konuldu.
Tüpler, musluk suyunda so¤utulduktan sonra, 10 dakika
boyunca 1000 g h›zda santrifüj edildi. Bir test tüpünde,
2 mL süpernatan 1 mL 6.7 g/L TBA solusyonuna
eklendi ve tüp 15 dakika süreyle kaynam›fl su
banyosuna konuldu. Solüsyon musluk suyunda
so¤utulduktan sonra 532 ne’de bir spektrofotometre
(Shimadzu UV-1601) kullan›larak absorbans› ölçüldü.
MDA konsantrasyonu, MDA-TBA kompleksinin
ekstinksiyon katsay›s› kullan›larak hesapland›
(ekstinksiyon katsay›s› ε = 1.56 x 105 cm-1 . M-1) ve
(nmol/mg protein) olarak ifade edildi. 

Süperoksit Dismutaz Ölçümü
Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, Spitz ve
Oberley’e ait yöntemler kullan›larak ölçüldü (12). SOD
aktivitesinin tayini, 2-(4-iodofenol)-3-(4-nitrofenol) -5-
feniltetrazolium klorid ile reaksiyona girerek k›rm›z› bir
formazan boya oluflturan süperoksit radikallerini üreten
ksantin ksantin oksidaz reaksiyonu temel al›narak
yap›ld›. SOD aktivitesi bu reaksiyonunun inhibisyon
derecesi olarak saptand›. Sonuçlar (U/mg protein)
olarak ifade edildi.

Katalaz Ölçümü
Katalaz (KAT) aktivitesi, Aebi’nin yöntemine göre
ölçüldü (13). Bu yöntemin prensibi, hidrojen peroksidin
(H2O2) parçalanma h›z›n›n h›z sabitinin (s-1, k)
belirlenmesi esas›na dayan›r. H›z sabiti, k=(2.3/Δt)(a/b)
log (A1/A2) formülü kullan›larak hesapland›. Formülde;
A1: 0. saniye, A2: 15. saniye absorbans de¤erlerini, a:
dilüsyon faktörü, b: süpernatan›n protein içeri¤ini
göstermektedir. Sonuçlar,  (k/mg protein) olarak ifade
edildi.
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Glutatyon Peroksidaz Ölçümü 
Glutatyon peroksidaz (Gprx) aktivitesi Paglia ve
ark.’n›n metoduna göre çal›fl›ld› (14).  Glutatyon
peroksidaz hidrojen peroksidaz varl›¤›nda redükte
glutatyonun (GSH) okside glutatyona (GSSG)
yükseltgenmesini katalize eder. Hidrojen peroksidin
bulundu¤u ortamda GSH-Px’in oluflturdu¤u GSSG,
glutatyon redüktaz ve NADPH yard›m› ile GSH’a
indirgenir. GSH-Px aktivitesi, NADPH’›n NADP+’ya
yükseltgenmesi s›ras›ndaki absorbans azalmas›n›n 340
nm’de okunmas›yla hesapland› ve ünite/gram (U/gr)
doku proteini fleklinde belirtildi.

Histolojik De¤erlendirme
Doku örnekleri % 10’luk tamponlu nötral formaldehit
solüsyonunda 24 saat fiske edildi. Örneklerin tümü
doku takip cihaz›nda (Shandon Patccenter) rutin
takibe al›narak parafin bloklar haz›rland›. Bu parafin
bloklardan mikrotom (Leica Rotary) ile her doku
örne¤i için 5 μm kal›nl›¤›nda seri kesitler haz›rlanarak
hemotoksilen Eozin (HE) boyas› ile boyand›. Ifl›k
mikroskobu ile histopatolojik incelemeye tabi tutuldu.
Böbrek dokular›; glomerülerde skleroz, glomerülerde
fokal nekroz, bowman kapsül aral›¤›nda geniflleme
tübülüs epitelinde dejenerasyon, tübülüs epitelinde
nekroz, tübülüslarda dialtasyon, interstisyel iltihabi
hücre infiltrasyonu, damarlarda konjesyon, damar
duvar›nda kal›nlaflma ve interstisyumda fibrozis
parametreleri yönünden incelendi.
Glomerülerde skleroz, damarlarda konjesyon, damar
duvar›nda kal›nlaflma, tübülüsta dilatasyon  ve
interstisyumda fibrozis yönünden bulgu yok negatif (-)
ve bulgu var pozitif (+) olarak derecelendirildi.
Tübülüs epitelinde dejenerasyon, tübülüs epitelinde
nekroz, interstisyel iltihabi hücre infiltrasyonu,
bowman kapsül aral›¤›nda geniflleme ve glomerülerde

fokal nekroz bulgusu yok negatif (-), bulgu var ise
kendi içinde hafif (+), orta (++) ve fliddetli (+++)
olarak derecelendirildi. Histopatolojik bulgular›n
gruplara göre ortalama skorlar›  (-) bulgu yok 0 puan,
(+) hafif 1 puan, (++) orta 2 puan ve (+++) fliddetli 3
puan olarak derecelendirilerek hesapland›.

‹statistiksel Analiz 
‹statistiksel analizin yap›lmas›nda bir bilgisayar
program› (SPSS ver. 13, SPSS Inc., Chicago, IL; USA)
kullan›ld›. Say›sal de¤iflkenler ‘ortalama±standart
sapma‘ fleklinde sunuldu. Biyokimyasal verilerin
istatistiksel olarak de¤erlendirilmesi s›ras›nda gruplar
aras›nda ki farklar›n incelenmesinde tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve ard›ndan Tukey’s honestly
significiant difference testi kullan›ld›. P de¤erinin
0.05’den küçük olmas› istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi. Histopatolojik bulgular›n istatistiksel
de¤erlendirilmesi s›ras›nda gruplar aras›ndaki anlaml›
farklar›n belirlenmesinde Kruskal-Wallis testi, iki grup
aras›ndaki fark›n belirlenmesinde de Mann-Whitney U
testi kullan›ld›. Kruskal-Wallis testi için p<0.01
de¤erleri ve Mann-Whitney U testi için p<0.05
de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Biyokimyasal De¤erlendirme
Gruplara ait rat böbrek dokular›ndaki MDA (nmol/mg
protein), SOD (U/mg protein), katalaz (k/mg protein)
ve glutatyon peroksidaz (U/gr protein) düzeyleri Tablo
1’de gösterilmifltir. 
Aortik ‹R grubundaki MDA ve SOD düzeyleri kontrol
grubundaki düzeylere göre anlaml› derecede daha
yüksekti (p<0.05). Aortik ‹R + aprotinin grubundaki
MDA ve SOD düzeyleri ise aortik ‹R grubundaki
düzeylere göre anlaml› derecede daha düflüktü
(p<0.05). Gruplara ait katalaz ve glutatyon peroksidaz
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Tablo 1. Gruplara ait biyokimyasal de¤erlendirme sonuçlar›.

MDA SOD Katalaz Glutatyon 
(nmol/mg protein) (U/mg protein) (k/mg protein) peroksidaz (U/gr protein)

Kontrol 25.06 ± 2.33 8.52 ± 0.46 0.03 ± 0.01 1.28 ± 0.18

Aortik ‹R 30.40 ± 3.23 * 9.56 ± 0.35 * 0.03 ± 0.03 1.30 ± 0.10

Aortik ‹R + aprotinin 25.03 ± 3.52 8.80 ± 0.43 0.02 ± 0.01 1.32 ± 0.07

* = di¤er gruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda p < 0.05, MDA = malondialdehit, SOD = superoksit dismutaz



düzeyleri birbiri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark bulunmad› (p>0.05). 

Histolojik De¤erlendirme
Gruplara ait histolojik de¤erlendirme sonuçlar› Tablo
2’de gösterilmifltir. Kontrol grubuna ait böbrek doku
kesitlerinin mikroskopik de¤erlendirilmesinde herhangi
bir histopatolojik de¤ifliklik saptanmad› (Tablo 2), (Resim
1). 
Aortik ‹R  grubunda glomerülerde fokal nekroz, bowman
kapsül aral›¤›nda geniflleme, tübülüsta dilatasyon ve
damarlarda konjesyon bulgusu (+) hafif derecede iken,
tübülüs epitelinde dejenerasyon ve interstisyel iltihabi

hücre infiltrasyonu (++) orta derecede tespit edildi.
Tübülüs epitelinde nekroz (+++) ise fliddetli derecede
bulundu. Aortik ‹R grubunda glomerüler skleroz, damar
duvar›nda kal›nlaflma ve interstisyumda fibrozis bulgusu
saptanmad› (Tablo 2), (Resim 2). 
Aortik ‹R + aprotinin grubunda tübülüs epitelinde
dejenerasyon, tübülüs epitelinde nekroz ve interstisyel
iltihabi hücre infiltrasyonu bulgusu (+) hafif derecede
iken glomerüler skleroz, glomerülerde fokal nekroz,
Bowman kapsül aral›¤›nda geniflleme, tübülüsta
dilatasyon, damarlarda konjesyon, damar duvar›nda
kal›nlaflma ve interstisyumda fibrozis bulgusu saptanmad›
(Tablo 2), (Resim 3).
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Tablo 2. Gruplara ait biyokimyasal de¤erlendirme sonuçlar›.

Kontrol Aortik ‹R Aortik ‹R + Kruskal- Mann-
(n=8) (n=8) aprotinin Wallis Whitney

(Grup I) (Grup II) (n=8) P U
(Grup III) P < 0.05

- + + + OS - + + + OS - + + + OS

+ + + + + +

+ + +

Glomerülerde 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - p>0.05 Anlaml›
Skleroz                   de¤il

Glomerülerde 8 0 0 0 - 2 4 2 0 + 8 0 0 0 - p<0.01 I-II,
Fokal Nekroz      II-III   

Bowman Kapsül 8 0 0 0 - 2 5 1 0 + 8 0 0 0 - p<0.01 I-II,
Aral›¤›nda II-III
Geniflleme

Tübülüs Epitelinde 8 0 0 0 - 0 2 5 1 ++ 3 3 1 1 + p<0.01 I-II, 
Dejenerasyon I-III

Tübülüs Epitelinde 8 0 0 0 - 0 1 2 5 +++ 2 4 1 1 + p<0.001 I-II,
Nekroz II-III, I-III 

Tübülusta   8 0 0 0 - 3 4 1 0 + 8 0 0 0 - p<0.01 I-II,
Dilatasyon II-III

‹nterstisyel ‹ltihabi 8 0 0 0 - 1 1 4 2 ++ 2 4 1 1 + p<0.01 I-II,
Hücre I-III
‹nfiltrasyonu

Damarlarda Konjesyon 8 0 0 0 - 3 4 1 0 + 8 0 0 0 - p<0.01 I-II,
II-III

Damar Duvar›nda 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - p>0.05 Anlaml› de¤il
Kal›nlaflma

‹nterstisyumda Fibrozis 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - 8 0 0 0 - p>0.05 Anlaml› de¤il

OS = ortalama skor



Aortik ‹R grubunda, glomerüllerde fokal nekroz,
Bowman kapsül aral›¤›nda geniflleme, tübülüs
epitelinde dejenerasyon, tübülüs epitelinde nekroz,
tübülüste dilatasyon, interstisyel iltihabi hücre
infiltrasyonu ve damarlarda konjesyon parametreleri
kontrol grubundaki eflde¤er parametrelere göre  anlaml›
derecede daha yüksekti (p<0.05). Aortik ‹R + aprotinin
grubunda ise glomerüllerde fokal nekroz, Bowman
kapsül aral›¤›nda geniflleme, tübülüs epitelinde nekroz,
tübülüste dilatasyon ve damarlarda konjesyon
parametreleri aortik ‹R grubundaki eflde¤er
parametrelere göre anlaml› derecede daha düflüktü
(p<0.05). Aortik ‹R + aprotinin grubunda tübülüs
epitelinde dejenerasyon ve interstisyel iltihabi hücre
infiltrasyonu aortik ‹R grubundaki de¤erlere göre daha
düflüktü ama aradaki fark istatistiksel olarak anlaml›
de¤ildi (p>0.05). 

TARTIfiMA
Bu çal›flman›n sonuçlar›, aprotininin infrarenal aortik
‹R’a ba¤l› renal hasarda koruyucu etkinli¤i oldu¤unu
düflündürmektedir. Bu düflünceyi destekleyen ana
bulgular aortik ‹R + aprotinin grubundaki MDA ve
SOD de¤erlerinin aortik ‹R grubundaki de¤erlere göre
anlaml› derecede düflük bulunmas›d›r. Ayr›ca,
histopatolojik de¤erlendirmede aprotinin uygulamas› ile
aortik ‹R’un oluflturdu¤u doku hasar›n›n anlaml›
derecede azald›¤› görüldü.
MDA poliansatüre ya¤ asitlerinin peroksidasyon ve
araflidonik asit metabolizma ürünüdür (11). Serbest
oksijen radikallerinden hidroksil radikali iskemik
dokuda nötrofillerin kemotaksisi ve adezyonu sonras›
NADPH arac›l› bakteri fagositozunda oluflur ve
reperfüzyon aflamas›nda sistemik dolafl›ma geçer.
Hidroksil radikali hücre lipid membran›ndan bir
elektron çalarak hidrojeni ay›r›r ve H2O molekülü ile
ya¤ asidi radikali oluflturarak bir zincirleme reaksiyon
bafllat›r. Bu zincirleme reaksiyonlar›n sonunda da MDA
oluflur. Plazma ve doku MDA düzeyleri lipid
peroksidasyonu miktar›n›n bir göstergesidir (5). Bu
çal›flmada  MDA düzeyleri aortik ‹R grubunda kontrol
grubuna göre anlaml› yüksek bulundu. Joannidis ve ark.
(15) renal arterin klemplenmesine ba¤l› ‹R hasar›nda
plazma MDA seviyelerinde anlaml› yükselme
saptam›fllard›r. Li ve ark. (16) da renal ‹R hasar›nda
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Resim 1. Kontrol grubuna ait normal böbrek dokusu. Sa¤l›kl›
glomerül ve tübülüs hücrelerinin  yak›ndan görünümü (100X
HE).

Resim 2. Aortik ‹R grubuna ait tübülüs epitel hücrelerinde
nekroz (ince ok) ve bir glomerülde nekroz (kal›n ok). Tübülüs
epitel hücrelerinde anlaml› derecede nükleus kayb› saptand›
(100xHE).

Resim 3. Aortik ‹R + aprotinin grubuna ait tübülüs epitelinde
nekroz, aortik ‹R grubuna göre anlaml› derecede daha az
saptand› (100X HE). 



‘Calsitonin Gene Related Peptid’ etkinli¤ini
araflt›rm›fllar ve böbrek doku MDA düzeylerinde
anlaml› art›fl tespit etmifllerdir. Köksel ve ark. (17) alt
ekstremite ‹R hasar›nda iloprost’un etkinli¤ini
araflt›rm›fllar, aortik ‹R grubunda akci¤er dokusunda
MDA’n›n artt›¤›n› bulmufllard›r. Çal›flmam›zda
saptanan böbrek doku MDA düzeyleri literatür
bilgisiyle uyumlu olup serbest oksijen radikallerine
ba¤l› böbrek ‹R hasar›nda MDA’n›n anlaml› derecede
yükseldi¤ini göstermektedir. Shimoyama ve ark. (18)

akci¤er transplantasyonu modelinde ‹R’a ba¤l› olarak
yükselen akci¤er dokusu MDA seviyelerinin ‹R
grubuna aprotinin eklenmesiyle anlaml› derecede
azald›¤›n› bulmufllard›r. Eren ve ark. (19) da normotermik
iskemik akci¤er modelinde aprotinin’in ‹R hasar›na
etkisini incelemifller ve ‹R grubuna aprotinin
eklenmesiyle akci¤er doku MDA seviyelerinde anlaml›
düflüfl saptam›fllard›r. Aortik ‹R + aprotinin grubuna ait
MDA de¤erinin aortik ‹R grubundaki de¤ere göre
anlaml› derecede düflük bulunmas› bu çal›flmalar›n
sonuçlar› ile uyumluluk göstermektedir. Aprotinin
uygulamas› ile MDA düzeylerindeki anlaml› düflüfl,
aprotinin, aortik ‹R’a ba¤l› oluflan lipid peroksidasyonu
azaltt›¤›n› düflündürmektedir.
SOD bir metalloenzimdir ve oksijeni metabolize eden
bütün hücrelerde bulunur. Süperoksidin hidrojen
perokside dönüflümü reaksiyonunu katalizler. SOD, bu
reaksiyonda hem oksidan hemde redüktan olarak
hareket eder ve bilinen en h›zl› etki gösteren enzim
sistemidir ancak difüzyon h›z› s›n›rl›d›r (20). SOD serbest
oksijen radikalleriyle oluflan hasara karfl›, katalaz ve
glutatyon enzim sistemiyle birlikte çal›flan bir savunma
mekanizmas›d›r. Böylece oluflan hidrojen peroksit,
katalaz veya glutatyon peroksidaz enzimleri taraf›ndan
su ve oksijene indirgenmektedir. SOD’un görevinin
aerobik organizmalar›, süperoksitin zararl› etkilerine
karfl› korumak oldu¤u san›lmaktad›r (12,21).
Çal›flmam›zda, aortik ‹R grubuna ait SOD enzimi
düzeyleri hem kontrol hem de aortik ‹R + aprotinin
grubundaki düzeylere göre anlaml› derecede yüksek
bulundu. Baker ve ark. (22) renal arter klemplenmesiyle
böbrek ‹R hasar› modelinde ‹R periyodunda SOD’›n
böbrek dokusunda anlaml› derecede artt›¤›n›
saptam›fllard›r. Ayn› çal›flmada ‹R grubunda
reperfüzyondan önce SOD enzimi ile antioksidan terapi

yap›lm›fl ve ‹R hasar›n›n  anlaml› derecede azald›¤›
saptanm›flt›r. Hoch ve ark. (23) ise köpeklerde alt
ekstremite ‹R modelinde mannitol ve SOD enziminin
nöromüsküler koruyucu etkinli¤i oldu¤unu
saptam›fllard›r. Nader ve ark. (24) asit aspirasyonu ile
yaralanan rat akci¤erlerinde hiperoksijen tedavisi ile
oluflan ‹R  hasar›nda serin antiproteaz uygulamalar› ile
akci¤er doku SOD seviyelerinin anlaml› ölçüde
düfltü¤ünü saptam›fllard›r. Çal›flmam›zda SOD
düzeylerinin aortik ‹R ile anlaml› art›fl›, aortik ‹R’a
ba¤l› olarak artm›fl serbest oksijen radikali miktar›n›
düflündürmektedir. Aprotinin uygulamas› ile SOD
düzeylerinin anlaml› derecede azalmas› ise bir serin
proteaz inhibitörü olan ve anti-inflamatuar özelli¤i
kan›tlanm›fl olan aprotinin’in  oksidatif stresi azaltt›¤›n›
düflündürmektedir. Aprotinin uzak organ hasar›ndaki en
önemli mekanizmalardan biri olan nötrofil adezyonunu
ve kemotaksisini inhibe ederek  süperoksit anyonu
oluflumunu inhibe etmifl olabilir.
Katalaz, her biri 500 amino asitten oluflan dört hem
proteini içeren tetramer yap›da bir hemoproteindir.
Katalaz iki hidrojen peroksit molekülünden birini
elektron vericisi, di¤erini de elektron al›c›s› olarak
kullanarak su ve oksijen meydana getirir (13).
Çal›flmam›zda, gruplara ait katalaz enzim düzeyleri
birbirleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark saptanmad›. Çal›flmam›zda aortik ‹R
grubunda katalaz enzim düzeylerinde anlaml› art›fl
olmamas›n›n nedeni ‹R hasar› geliflimi s›ras›nda oluflan
süperoksit anyonunun miktar›n›n SOD taraf›ndan
yeterli derecede elimine edilerek katalaz enziminin
artm›fl aktivitesine gerek kalmamas› olabilir. Ayr›ca,
aortik ‹R + aprotinin grubuna ait katalaz enzim düzeyi
kontrol grubuna göre daha düflüktü. Bu durum
hücrelerin normal fizyolojik döngüleri s›ras›nda oluflan
ve yine normal katalaz enzim düzeyleri ile elimine
edilen fizyolojik s›n›rlardaki H2O2’nin oluflmamas› ile
aç›klanabilir. Ancak Broche ve ark. (25) pediatrik aç›k
kalp operasyonlar›nda oksidatif stres ve aprotinin
üzerine yapt›klar› bir çal›flmada, aprotinin verilmeyen
hastalarda operasyon s›ras›nda plazmada katalaz
enziminin anlaml› derecede yükseldi¤ini saptam›fllard›r.
Benzer olarak Narang ve ark. (26) ratlarda miyokardial ‹R
sonras› katalaz doku düzeylerinin anlaml› derecede
artt›¤›n› saptam›fllard›r.
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Glutatyon peroksidaz prostetik grup olarak selenyum
içeren tetramerik glikoprotein yap›s›nda bir  enzimdir.
‹ndirgenmifl glutatyon taraf›ndan hidrojen peroksit ve
lipid peroksitlerinin parçalanmas›n› katalize eder,
böylece membran lipidlerini ve hemoglobini
peroksidlerin oksidasyonuna karfl› korur. Glutatyon
peroksidaz lipid peroksidi  alkole ve hidrojen peroksiti
de H2O’ya indirger. Spesifik hidrojen verici olarak
glutatyonu kullan›r. Peroksi radikallerine afinitesi
katalazdan daha fazlad›r. Çal›flmam›zda, gruplara ait
glutatyon peroksidaz enzim düzeyleri birbirleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmad› Glutatyon peroksidaz, katalaz gibi enzim
sistemi içinde birbirine yak›n düzeylerde hidrojen
peroksiti substrat olarak kullan›r ve H2O oluflumunu
katalizlerler. Çal›flmam›zda aortik ‹R grubunda
glutatyon peroksidaz enzim düzeylerinde anlaml› art›fl
olmamas›n›n nedeni ‹R hasar› oluflumu s›ras›nda
meydana gelen süperoksit anyonunun miktar›n›n
antioksidan kapasite içinde SOD taraf›ndan yeterli
derecede elimine edilerek glutatyon peroksidaz
enziminin artm›fl aktivitesine gerek kalmamas› olabilir.
Çal›flmam›zdan farkl› olarak Rahman ve ark (27) kardiyo-
pulmoner bypass s›ras›nda aprotinin kullan›lan grupta
glutatyon peroksidaz düzeylerinin kullan›lmayan gruba
göre daha düflük oldu¤unu saptam›fllard›r. ‹lhan ve
ark.’n›n (28) tavflan spinal kord ‹R hasar›nda nebivolol’ün
etkinli¤inin araflt›rd›¤› çal›flmada da ‹R gruplar›nda
spinal kord dokusunda glutatyon peroksidaz düzeyleri
anlaml› derecede yüksek bulunmufltur.

Çal›flmam›zdaki histolojik de¤erlendirmede aortik ‹R

ile doku hasar› parametrelerinde anlaml› art›fl saptand›.

Bu histopatolojik bulgular bize alt ekstremite ‹R

hasar›nda böbreklere ciddi lökosit infiltrasyonu

oldu¤unu düflündürmektedir. Bunun sonucunda da

nötrofil arac›l› doku hasar› tübülüs epitelinde

dejenerasyon ve nekroza neden olmufl olabilir. Özer ve

ark. (29)’n›n tavflan  renal arter klemp modelinde

yapt›klar› çal›flmada  histolojik olarak tübül epitel

nekrozu incelenmifl ve ‹R grubundaki epitelyal nekroz

‹R grubuna aprotinin eklenmesiyle anlaml› derecede

azald›¤› görülmüfltür. Bu bulgular çal›flmam›zdaki

histolojik bulgularla benzerlik göstermektedir. Alt

ekstremite ‹R hasar›nda çoklu organ disfonksiyonunu

araflt›ran Yassin ve ark. (30) da akci¤er, karaci¤er ve

böbrekte oluflan histopatolojik de¤ifliklikleri

incelemifller ve ‹R gruplar›n›n karaci¤er ve böbrek

histopatolojik incelemelerinde anlaml› farkl›l›k

bulmam›fllar, sadece uzun süreli ‹R hasar›na u¤rayan

akci¤er dokusunda kapiller konjesyon ve PMN

infiltrasyon parametrelerinin di¤er gruplara göre

anlaml› derecede artt›¤›n› saptam›fllard›r. Bengisun ve

ark. (31) ise köpek alt ekstremitesinde ‹R modelinde

akci¤er dokusundaki sistemik inflamatuar yan›t ve

prostaglandin E1’in etkilerini araflt›rm›fllar ve ‹R

grubunda akci¤er dokusunda nötrofil birikimi

görülürken, ‹R grubuna prostaglandin E1 eklenmesi ile

akci¤er dokusunda nötrofil birikiminin oluflmad›¤›

saptanm›flt›r. Tüm bu çal›flmalar›n sonuçlar› alt

ekstremite ‹R periyodunda iskemik periyod sonras›

reperfüzyon döneminde tüm organ sistemlerinde

inflamatuar sürecin aktive oldu¤unu düflündürmektedir.

Çal›flmam›z›n sonuçlar› da, aprotinin’in anti inflamatuar

etkinli¤inin lökosit infiltrasyonunu inhibe etti¤i ve

böylece nötrofillerin adezyonunu ve kemotaksisini

önleyerek nötrofil arac›l› doku hasar›n› azaltt›¤›n›

düflündürmektedir.

Bu çal›flmada  deneysel aortik ‹R modelinde böbrek

hasar› üzerine aprotinin’in etkisi araflt›r›ld›. A‹R

grubundaki böbrek doku MDA de¤erlerindeki anlaml›

art›fl böbrek dokusundaki oksidatif stresin bir göstergesi

olabilir. A‹R grubundaki böbrek dokular›ndaki

histopatolojik de¤ifliklikler ise iskeminin gerçekleflti¤i

organ d›fl›nda da nötrofil kemotaksisi ve adezyonunun

aktive edildi¤inin bir bulgusu olabilir. Çal›flmam›zda alt

ekstremite ‹R’un böbrek hasar›na yol açt›¤›

bulunmufltur. Yine çal›flmam›zda aortik ‹R + aprotinin

grubunda MDA de¤erlerinin anlaml› azalma saptanmas›

oksidatif stresin azald›¤›na ve nötrofil arac›l› sistemik

inflamatuar yan›t›n inhibe edildi¤ine iflaret etmektedir.

Ayr›ca aprotinin uygulanan grupta histopatolojik

de¤iflimlerin aortik ‹R grubuna göre daha hafif olmas›

nötrofil kemotaksisinin ve adezyonunun aprotinin

taraf›ndan inhibe edilmesine ba¤l› olabilir. Gruplara ait

KAT ve Gprx  de¤erlerinin birbirlerinden anlaml›

derecede farkl› olmamalar› bu enzimlerin, antioksidan

kapasite içinde enzimlerin aktive olmas›na gerek

kalmadan  SOD taraf›ndan aortik ‹R hasar›n›n

durdurulmufl olmas›na ba¤lanabilir.
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Sonuç olarak infrarenal aortik kros-klempin neden
oldu¤u alt ekstremite ‹R ba¤l› böbreklerde uzak organ
hasar› geliflmektedir ve aprotinin bu hasar›
azaltmaktad›r. Aprotinin’in bu etkisinin hangi
mekanizmalar ile gerçekleflti¤inin saptanmas› için yeni
çal›flmalara ihtiyaç vard›r. Bununla birlikte insanlarda
infrarenal abdominal aort klemplenmesine ba¤l›
böbreklerdeki uzak organ hasar›n›n aprotinin ile
azalt›lmas›na iliflkin klinik çal›flmalar yap›lmas› ile bu
tedavinin klinik kullan›ma girebilece¤i düflünülmektedir.
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ÇOCUK HEMOD‹YAL‹Z HASTALARINDA OLUfiTURULAN
ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜLLER  

ARTERIOVENOUS FISTULAS MADE IN OUR PEDIATRIC HAEMODIALYSIS
PATIENTS 

Mine YILMAZ DEM‹RBAfi*, Zeki TALAS*, Cengiz CANDAN**, A. Kürflat BOZKURT* 
‹Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi, * Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ** Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, ‹stanbul

Özet
Amaç: Amaç: Bu çal›flmada çocuk hemodiyaliz hastalar›nda tek bir cerrah taraf›ndan oluflturulan arteriyovenöz (A-V) fistüllerin
ifllevlerinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem: ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›’nda 1994-2006 y›llar› aras›nda çocukluk ça¤›nda
oluflturulan ve prospektif olarak izlenen A-V fistül olgular›; yafl, a¤›rl›k, cinsiyet, A-V fistül ifllev süresi ve komplikasyonlar›
aç›s›ndan irdelendi.
Bulgular: ‹zlenen toplam 41 hastan›n 18’i erkek, 23’ü k›z ve eriflim tarihindeki yafl ortalamalar› 14.03±3.78, vücut a¤›rl›klar›
30.44±13.63’d›r. Hastalar›n 6’s›nda greft kullan›l›p toplam 54 A-V fistül oluflturuldu.  Bunlar›n 7 tanesi (% 12.96) hiç çal›flmay›p,
47’si (% 87.03) ifllev gördü. Çal›flan A-V fistüllerin ortalama ifllev süresi 13.63±16.01 ayd›r. A-V fistül ifllev süreleri olgular›n
a¤›rl›klar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmad› (p= 0.053). Yafllar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark saptand› (p=
0.007).
Sonuç: Çocuk hastalarda hemodiyaliz uygulanmas› için "özellikle deneyimli cerrahi ekip taraf›ndan" oluflturulan A-V fistüller
etkin bir tedavi yöntemi olmaktad›r. A-V fistülün oluflturulmas›ndaki güçlükler göz önüne al›narak dikkatli takip uzun süreli fistül
ifllerli¤ini sa¤layacakt›r. (Damar Cer Der 2007;16(2):19-24)

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetersizli¤i, pediatri, hemodiyaliz, arteriyovenöz fistül

Abstract
Background: The aim of this study is to evaluate the functions of arteriovenous (A-V) fistulas carried out in pediatric
haemodialysis patients by a single surgeon.
Methods: The registries of the pediatric subjects, in whom A-V fistulae were carried out and followed up by prospectively between
1994 and 2006 were evaluated. Age, weight, gender, functioning time and complications of A-V fistulae were searched.
Results: The study group included 41 patients, 18 were male and 23 were female, their mean age was 14.03±3.78, and mean
weight was 30.44±13.63 at the time of access. A total of 54 A-V fistulae were performed on, while 6 of them had prostetic grafts.
Seven of them (12.96%) never functioned and 47 (87.03%) have been functioning. Mean function time of the functioning A-V
fistulae were 13.63±16.01 months. No significant relationship was found between the funtioning times of the A-V fistulae and
weights of the patients (p= 0,053),  but there was a significant relationship between the funtioning times of A-V fistulae and ages
(p=0.007) of the subjects.
Conclusion: A-V fistulae carried out by a "specialised experienced surgical team" constitutes an effective therapeutic method for
haemodialysis in the pediatric patients. Durable patency can be achieved by a careful follow-up when the difficulties of generating
an A-V fistula are taken into consideration in pediatric population. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):19-24)

Keywords: Chronic renal failure, pediatric, haemodialysis, arteriovenous fistula
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‹R‹fi

Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) böbrek
fonksiyonlar›n›n geri dönüflümsüz kayb›d›r. KBY’de
transplantasyonun as›l tedavi, hemodiyalizin ise
transplantasyonu bekleme sürecindeki destek tedavisi
olmas›na ra¤men, ülkemizde artan hasta say›s›na
karfl›n ayn› oranda artt›r›lamayan donör havuzu
nedeniyle hemodiyaliz, hastalar›n ço¤unda hayatlar›
boyunca uygulanan tek tedavi flekli olmaktad›r. Son
y›llarda hemodiyaliz hastalar›n›n say›s›nda dramatik
bir art›fl yaflanm›fl ve A-V fistül uygulamalar›
neredeyse en yayg›n vasküler cerrahi giriflim haline
gelmifltir [1,2]. Arteriyovenöz fistül aç›lacak hastalarda
Brescio-Cimino tipi distal giriflimler ilk olarak tercih
edilmektedir. Ancak bu tip fistüller t›kan›nca daha
proksimal A-V fistüller uygulanmaktad›r [3]. E¤er
hastan›n otojen A-V fistül aç›labilme flans› tükenirse
sentetik greftler kullan›labilir. ‹lk uygulamaya girdi¤i
1966 y›l›ndan bu yana Brescio-Cimino A-V fistül en
uygun diyaliz yolu olarak görülmektedir. Lokal
anesteziyle ve kolay uygulanabilmesi, komplikasyon
oran›n düflük olmas›, pediatrik hasta grubu dahil her
hastada uygulanabilir ve maliyetinin de düflük olmas›
nedeniyle Brescia-Cimino A-V fistül uygulamalar›
günümüzde standart bir yöntem haline gelmifltir [1,2,4].
‹lk defa 1973 y›l›nda, vücut a¤›rl›¤› 20 kilogram›n
alt›ndaki çocuklarda yap›lan Brescio-Cimino tipi distal
giriflimler ile baflar›l› sonuçlar bildirilmifltir ve
ortalama fonksiyon görme oran› %54’dür [5].
Çocuk hastalarda A-V fistül oluflturulmas› psikolojik
uyumsuzluk nedenleri, çeflitli teknik güçlükler ve t›bbi
komplikasyonlar nedeniyle daha zor olmas›na ra¤men
etkin hemodiyaliz için A-V fistülün oluflturulmas› ile
birlikte devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› önemlidir  [l]. Bu
çal›flmada tek bir cerrah taraf›ndan (AKB) oluflturulan
pediatrik A-V fistüllerin ifllevlerinin de¤erlendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

MATERYAL ve METOD
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Klini¤inde 1994- 2006 y›llar›nda A-V
fistül oluflturulan çocuk olgular›n›n kay›tlar›; yafl,
a¤›rl›k, cinsiyet, A-V fistül ifllev süresi ve

komplikasyonlar› aç›s›ndan prospektif olarak takip
edildi. Toplam 41 hastada 54 A-V fistül oluflturuldu.
Öncelikle dominant olmayan üst ekstremite tercih
edildi.  Ayn› ekstremite üzerinde birden fazla uygun yer
olan hastalarda daha proksimali korumak amac›yla en
distal bölüm seçildi. Olgular›n %76’s›nda Brescio-
Cimino tipi distal giriflimler uyguland›. Alt› olguda ise
uygun ven bulunamamas› nedeniyle PTFE
(polytetrafluoreethylene) greft kullan›ld›. Bunlardan 4
tanesi brakiyal arter ile aksiller ven aras›na, 2 tanesi de
son seçenek olarak femoral arter ile femoral ven aras›na
interpoze edildi. Ekstremitede postoperatif dönemde
iskemi geliflimini önlemek için tüm olgular radiyal,
ulnar, brakiyal nab›zlar› de¤erlendirilerek operasyona
al›nd›lar. Venöz bas›nç yüksekli¤inin k›sa dönemde
aç›kl›k oran›n› olumsuz etkilemesi göz önüne al›narak
A-V fistül aç›lacak lokalizasyonu tesbit ederken daha
önce santral katater konmufl, venöz müdahaleler
yap›lm›fl bölgelerden kaç›n›ld›. Hastalar›n tümüne
operasyon öncesi sefazolin sodyum ile antibiyotik
profilaksisi yap›ld›. Otojen fistüller hastalar›n yafl›na ve
uyumuna göre lokal veya genel anestezi ile yap›ld›.
PTFE greft kullan›lan A-V fistüllerin tamam›nda genel
anestezi uyguland›. Ven ve arter eksplore edildi.
Arteriotomi ve venotomi yap›l›p heparinli izotonik ile
içleri y›kand›. 7/0 veya 8/0 prolenle devaml› sütür
tekni¤i ile "end to side" anastomoz yap›ld›. Koroner
arter bujileri yard›m›yla mekanik dilatasyon uyguland›.
Ven taraf›nda ak›m› engelleyecek dokular uzaklaflt›r›ld›.
Operasyon esnas›nda anastomozun tamamlanmas›n›
takiben yeterli miktarda venöz pulsasyon ve venöz
dolum olmamas› halinde yeniden müdahale edildi.
Operasyon sonras› hastalarda antiagregan veya
antikoagülan ilaçlar kullan›lmad›. Bir hafta sonra
kontrolleri yap›lan hastalar ortalama 21 ay takip edildi.
Fistül aç›kl›¤› tril palpasyonu, stetoskopla üfürüm
duyulmas› veya doppler ultrasonografi ile
de¤erlendirildi. A-V fistül ifllev süreleri olgular›n
a¤›rl›klar› ve yafllar› ile karfl›laflt›r›ld›. Sonuçlar Tukey-
B test ile de¤erlendirildi.

BULGULAR
‹zlenen toplam 41 hastan›n 18’i erkek, 23’ü k›z ve
eriflim tarihindeki yafl ortalamalar› 14.03±3.78, vücut
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a¤›rl›klar› 30.44±13.63 d›r. Ortalama takip süreleri 21
ay ve en son kontrollerindeki yafl ortalmalar›
15.56±3.49’d›r. Alt› hastaya greft kullan›larak toplam
54 A-V fistül oluflturuldu.  Bunlar›n 7 tanesi ( %
12.96) hiç çal›flmad›, 47’si (% 87.03) ifllev gördü.
Çal›flan A-V fistüllerin ortalama ifllev süresi
13.63±16.01 ayd›r. Çal›flan fistüllerin 11 tanesi (%
20.37) ortalama 13.27±11.78 ay ifllev gördükten sonra
t›kand›. T›kanma nedenleri 7’de venöz tarafta
tromboz, 2’de enfeksiyon, 1’de fistülde ak›m
yetersizli¤i ve 1’de de anevrizmal genifllemedir. Befl
hastada (%12) böbrek transplantasyonu yap›ld›¤› için
çal›flmakta olan fistülleri ortalama 22.8±15.73 ay
sonra sonland›r›ld›. A-V fistülü 3 ayd›r ifllev gören bir
hasta kardiyak yetersizlik nedeniyle kaybedildi. Halen
kullan›lmakta olan 30 (%73.17) A-V fistülün ortalama
ifllev süresi 12.6±17.47 ayd›r. PTFE greft ile
oluflturulan A-V fistüllerin üçü ortalama 16±8.5 ay
ifllev gördükten sonra t›kand›. Di¤er üçü halen
kullan›lmakta olup ortalama ifllev süreleri 2.3±1.5
ayd›r. A-V fistül ifllev süreleri olgular›n a¤›rl›klar› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmad› (p= 0.053).
Yafllar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark saptand›
(p= 0.007). Yafl artt›kça A-V fistüllerin t›kanma
oran›nda azalma saptand›.

TARTIfiMA
Böbrek yetersizli¤inde eriflkin hastalarda hemodiyaliz
en s›k uygulanan yöntemdir ve hastalar›n büyük
ço¤unlu¤u normal yaflamlar›n› sürdürebilmektedir [1].
Çocuk hastalarda ise A-V fistül oluflturulmas›;
psikolojik uyumsuzluk nedenleri, çeflitli teknik
güçlükler ve t›bbi komplikasyonlar nedeniyle daha
zordur. Shroff ve arkadafllar› 98 KBY’li çocuk
hastan›n 80’ine periton diyalizi (PD), 18’ine
hemodiyaliz (HD) uygulam›fllard›r ve PD’nin HD’ye
oran› 4.4/1’dir [6]. Türk Nefroloji Derne¤inin en son
verilerine göre ise böbrek yetersizli¤i olan tüm
hastalar›n %78,3’üne HD, %10,5’ine PD ve
%11,2’sine böbrek transplantasyonu, çocuk hastalar›n
ise % 29,6’s›na HD, % 62,4’üne PD, % 7,9’una
böbrek transplantasyon yap›lm›flt›r [7]. KBY’li çocuk
hastalarda en seçkin tedavi yöntemi böbrek
transplantasyondur. Hemodiyaliz ise en s›k olarak
transplantasyona aday olan kronik böbrek

yetmezli¤indeki hastalara uygulan›r [1,4]. Bu seride ise
izlenen 41 olgunun 5’e izleme dönemi içinde böbrek
transplantasyonu (%12) yap›lm›flt›r.       
A-V fistül aç›lacak çocuk hastalarda da Brescio-
Cimino tipi distal giriflimler ilk olarak tercih
edilmektedir. Bu çal›flmada da tek bir cerrah
taraf›ndan Brescio-Cimino tipi distal giriflimler %76
oran›nda uyguland›. E¤er hastan›n otojen A-V fistül
aç›labilme flans› tükenirse sentetik greftler
kullan›labilir [8]. Sentetik greftlerin erken dönemde
enfekte olma oranlar› daha yüksektir. Enfeksiyona
sekonder pseudoanevrizma geliflebilmektedir. Bu
enfeksiyonlar immun defektleri olan hastalarda
oldukça önemlidir. Huber ve arkadafllar›, otojen
fistüllerle PTFE greft kullan›larak aç›lan fistülleri
karfl›laflt›rm›fllar ve otojen fistüllerde aç›k kalma
oranlar›n› anlaml› bir flekilde daha yüksek
bulmufllard›r [9]. Bu seride de PTFE greft kullanmak
zorunda kal›nan 6 A-V fistülün 3’ü (%5.5) ortalama
16±8.5 ay ifllev gördükten sonra t›kand›. T›kananlar›n
birinde anevrizma, ikisinde tromboz geliflti. Di¤er
üçüde halen kullan›lmakta olup ortalama ifllev süreleri
2.3±1.5 ayd›r.   
A-V fistül ile HD uygulanan hastalarda erken
dönemdeki oklüzyonun bafll›ca nedenleri; anastomoz
teknik hatas›, venöz kalibrasyonda ve kan ak›m›nda
yetersizlik, hipotansiyon, erken kullan›ma ba¤l›
geliflen hematomun kompresyonu olarak s›ralanabilir
[10]. Çal›flmada 7 hastada (%12.96) oluflturulan A-V
fistül böbrek yetmezli¤e ba¤l› patolojik de¤iflikli¤e
u¤ram›fl düflük kalibrasyonlu damar nedeniyle hiç
ifllev görmeyip, 47’si (%87.03) ifllev gördü. Befl
hastada (%12) böbrek transplantasyonu yap›ld›¤› için
çal›flmakta olan fistülleri ortalama 22.8±15.73 ay
sonra sonland›r›ld›. Onbir hastada da (%20.37) çal›flan
fistülleri ortalama 13.27±11.78 ay ifllev gördükten
sonra t›kand›. Bir y›ll›k toplam aç›k kal›m %73.17’dir.
Tablo 1’de de¤iflik serilerde eriflkin ve çocuk
arteriyovenöz fistüllerinin ortalama ifllev süreleri ve
aç›k kal›m oranlar› özetlenmifltir [11-16].
A-V fistül komplikasyonlar› trombüs, kanama,
hematom, enfeksiyon, anevrizma, çalma sendromu,
konjestif kalp yetmezli¤i, venöz konjesyon ve karpal
tünel sendromu olarak s›ralanabilir. En s›k
komplikasyon tromboz veya stenoza ba¤l› flant
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oklüzyonudur. Trombotik oklüzyonun geliflmesinde
fazla s›v› çekilmesine ba¤l› hipotansiyon, infeksiyon,
hiperkoagülabilite, türbülans, anastomozlar ve damar
duvar› kalsifikasyonlar› sorumlu tutulmaktad›r [17,18].
Anastomozdaki teknik hatalar, venöz damar
duvar›ndaki kollajen yap› yetersizli¤i, devaml›
tekrarlayan enjeksiyon ve enfeksiyon,  pseudo ve
gerçek anevrizma geliflimine neden olabilir. Gerçek
venöz anevrizma formasyonu endojen venlerde
görüldü¤ü gibi prostetik greft materyalindeki
dejenerasyona ba¤l› olarak da ortaya ç›kabilir [19].
Enfeksiyon da kronik hemodiyaliz hastalar›nda
ölümcül komplikasyonlara yol açabilen ve h›zla tedavi
edilmesi gereken çok ciddi bir durumdur. Bu seride
toplam komplikasyon görülme oran› %22.22’dir ve
bunun %12.96’s› trombüs ve stenoza ba¤l›d›r. 
A-V fistül ifllev sürelerini olgular›n yafllar› ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda anlaml› bir fark saptad›k. Yafl

artt›kça A-V fistüllerin t›kanma oran›da azalmaktad›r.
Bu da daha küçük yafllarda A-V fistül oluflturulmas›ndaki
zorlu¤u desteklemektedir. 
A-V fistül ifllev sürelerini olgular›n a¤›rl›klar› ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda da literatür ile uyumlu olarak anlaml›
bir iliflki bulamad›k. Bir çal›flmada 15 kilogram›n
üzerindeki çocuk hastalarda toplam aç›k kalma oran› %90
olup 15 kilogram›n alt›nda bu oran %89’d›r. Dört y›l
sonra ise 15 kilogram›n üzerinde aç›k kalma %70 iken, 15
kilogram›n alt›nda %57’dir. Onbefl kilogram›n alt›nda
komplikasyon görülme oran› %43 iken, 15 kilogram›n
üzerinde bu oran %21’dir [14]. Garcia de Cortazar ve
arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada %40 çocu¤a A-V fistül,
%58’ine santral venöz kateter ve %2’sine sentetik
materyal uygulanm›flt›r ve A-V fistüllerin en seçkin
uygulama oldu¤u görülmüfltür [20]. Bu veriler klini¤imizin
pediatrik renal yetersizlik hastalar›nda olabildi¤ince
otojen arteriovenöz fistül politikas›n› desteklemektedir.
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Tablo 1. ER‹fiK‹N VE ÇOCUK ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜLLER‹NDE ORTALAMA ‹fiLEV SÜRELER‹N‹N
VE PATENSLER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI

ER‹fiK‹N HASTA ÇOCUK HASTA 

Murphy GJ ve ark Karabay DÖ ve ark Bak M ve ark Bagolan P ve ark Manca O ve ark Tannuri V ve ark Bozkurt AK ve 
(2002)11 (2004)12 (1993)13 (1998)14 (2003)15 (2005)16 ark  (2006)

Yafl ortalamas› 60 47.3±5.3 12.3±3.3 5. 5 13.1±6.06 8.1 14.03±3.78

Çal›flman›n türü retrospektif (7 y›l) prospektif (5 y›l) prospektif retrospektif retrospektif retrospektif(7 y›l) prospektif
(takip süresi) (5 y›l) (10 y›l) (19y›l) (12 y›l)

Hasta say›s› 232 486 30 90 21 29 41

‹fllem say›s› 282 601 45 112 38 33 54

A¤›rl›k (kg) - - 29.3±10.3 28 25.62±8.48 - 30.4±13.63

Otojen fistül 95. 4% 100% 95.50% 100% 100% 100% 89%

Sentetik materyal 4.60% (-) 4.40% (-) (-) (-) 11.10%
kullan›lma

Hiç ifllev görmeyen 16% 20% 18.60% 8% 18.75% 6.06% 12.96%

‹fllev gören fistül 84% 80% 81.40% 92% 81.25% 93.90% 87.03%

Fistüllerde t›kanma 14% 4% 28.56% 7.14% 18.75% 18.10% 20.37%
oran›

Fistüllerin ortalama - - 15.6±16.3 ay - - - 13.63±11.78 ay
ifllev süresi

Primer patens 68%* 80% 70%* 15 Kg alt›nda - -

%68*,%57**** 80%* Radiosefalik AVF 
%80.9 73.17%*

54%** (erken dönem patens) 15 Kg üzerinde 
% 88*, 65%*** Brakiosefalik 

44%*** %70**** AVF %83.3
50%***** Brakiobazilik AVF %75

Safenofemoral AVF %100

* Bir y›ll›k primer patens, **iki y›ll›k patens, ***üç y›ll›k patens, ****dört y›ll›k patens, *****befl y›ll›k patens
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Sonuç olarak; böbrek transplantasyonu yap›lamayan
çocuklarda A-V fistüller hemodiyaliz için seçkin bir
vasküler girifl yolu oluflturmaktad›r. A-V fistül
oluflturulurken verimli ve uzun süre boyunca
kullan›labilir olmas› amaçlanmal›d›r. Bu da uygun
cerrahi giriflimlere ve iyi tekniklere ba¤l›d›r. Böylece
hastalar›n yaflam kaliteleri yükseltilebilir. 
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ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜL AÇILAN ve GREFT TROMBOZU OLUfiAN
HASTALARDA ERKEN TROMBEKTOM‹N‹N ETK‹S‹ 

THE EFFICACY OF EARLY THROMBECTOMY IN PATIENTS WITH
THROMBOSED ARTERIOVENOUS FISTULAS 

Mehmet Ali fiAH‹N, Adem GÜLER, Tolga TATAR, Nezihi KÜÇÜKASLAN, Ertu¤rul ÖZAL, Harun TATAR
Gülhane Askeri T›p Akademisi Kalp Damar Cerrahisi AD. Etlik, Ankara

Özet
Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda tromboze arteriovenöz fistüllerinin tedavisinde, ilk 24-48 saat içinde Fogarty
embolektomi kateteri ile yap›lan erken trombektomi ve sonuçlar›n›n araflt›r›lmas›
Gereç ve Yöntem: Brakial bölgede fistülü olan 22 hastaya ve distal radial arter bölgesinde fistülü olan 20 hastaya (toplam 42
hasta) tromboze arteriovenöz fistül nedeniyle, fistül üzerindeki tril ve üfürümün kaybolmas›ndan sonraki 24-48 saat içinde
trombektomi ifllemi uyguland›. Hastalar›n 28’ inde ifllem bir defa, 14’ünde iki defa uyguland›. ‹ki defa ifllem uygulanan 14
hastadan 9’unda iki defa embolektomiye ra¤men fistülün tromboze olmas› nedeniyle yeni bir arteriovenöz fistül aç›ld›.
Bulgular: Ortalama takip süresi 10.5±3.2 ay idi. Hiçbir hastada arteriyel embolizasyon, cerrahi gerektirebilecek greft ya da damar
yaralanmas› gibi majör komplikasyon görülmedi. Teknik baflar› %78.5 bulundu. Revize etti¤imiz fistüllerin ilk 3 ay içinde aç›k
kalma oranlar› %61.9, bir y›l içinde aç›k kalma oranlar› %57.1 olarak bulundu. 
Sonuç: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda tromboze fistüllerin tedavisinde tromboze olduktan sonra ilk 24-48 saat içinde Fogarty
embolektomi kateteri ile yap›lan erken trombektomi kolay uygulanabilen, düflük riskli ve etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir.
(Damar Cer Der 2007;16(2):25-30)

Anahtar Kelimeler: arterio-venöz fistül, trombektomi, greft trombozu

Abstract
Background: Our aim is to investigate the the results of early thrombectomy, performed in the first 24-48 hours, by Fogarty
embolectomy catheter for thrombosed arteriovenous fistulas in chronic hemodialysis patients. 
Materials and Methods: Thrombectomy has been performed to 22 patients with brachial arteriovenous fistulas and 20 patients
with distal radial arteriovenous fistulas (totally 42 patients) in the first 24-48 hours after the loss of thrill and murmur over the
fistula. The procedure was performed once in 28 patients, and twice in the remaining 14 patients. But 9 of the latter 14 patients
developed rethrombosis in fistula despite second embolectomy.  A new arteriovenous fistula was created with another operation
for them. 
Results: Average follow-up time was 10.5±3.2 months. No major complications like arterial embolism, graft or vessel trauma
requiring surgery was encountered in the group. Technical success of the procedure was found to be 78.5 %. The patency rate of
revised fistulas at 3 and 12 months were  61.9 % and 57.1% respectively. 
Conclusions: Early thrombectomy with Fogarty embolectomy catheter for thrombosed arteriovenous fistulas in the first 24-48
hours is a simple, effective and safe method of surgical treatment. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):25-30)

Key words: arterio-venous fistulas, thrombectomy, thrombosed graft
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‹R‹fi

Kronik böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyaliz tedavisi
alan hastalara geçici kateter, kal›c› kateter, internal ya da
eksternal flantlar, sentetik veya biyolojik greftler ya da
otojen ven kullan›larak yap›lan arteriyovenöz fistüller
(AVF) ile hemodiyaliz uygulanabilir (1). Bu yöntemler
içerisinde lokal anestezi ile kolay bir flekilde
yap›labilmesi, erken ve geç dönem komplikasyon
oranlar›n›n düflük, her hasta grubuna uygulanabilir ve
maliyetinin düflük olmas› nedeniyle Brescia-Cimino
radiosefalik AVF lerin kullan›lmas› günümüzde standart
bir yöntem halini alm›flt›r (2). Hemodiyaliz tedavisi için
AVF aç›lan hastalarda en s›k karfl›lafl›lan ve en önemli
problem fistül trombozu olup hastalar›n tedavisinde
büyük problemler oluflturmaktad›r (3,4). Greftlerde oluflan
trombüsün en s›k nedeni yanl›fl ponksiyon tekni¤i, yeni
ve olgunlaflmam›fl fistülün erken kanülasyonu, yetersiz
cerrahi teknik, yetersiz arteriyal ak›m, kanül
ç›kart›ld›ktan sonra ponksiyon sahas›na afl›r› bas›nç
uygulanmas› ve çok gergin eksternal bandaj yap›lmas›d›r.
Ayr›ca uzam›fl sistemik hipotansiyon, koagülopati ve
sigara içimi de greft trombozuna predispozisyon
oluflturmaktad›r (5,6). Hemodiyaliz tedavisi için aç›lan
AVF’ ler bu hastalar›n hayatla ba¤lant› noktalar›d›r (7).
Tromboze fistül tedavisi için kullan›lan yöntemler
hastalar›n hastanede kal›fl süresini uzatmakta ve ilave
giriflim gerektirmektedir (8,9). Fistülün tromboze olmas› da
hastan›n hemodiyaliz tedavi program›nda aksamalara
neden olmaktad›r (3,7). Fistülün tromboze olup
afonksiyone hale gelmesi sonras›nda hemodiyaliz
tedavisinin devam ettirilmesi için ilave giriflimlere gerek
duyulmaktad›r. ‹lave giriflim olarak ya afonksiyone hale
gelen fistülün fonksiyone hale getirilmesi ya da sentetik
veya otolog bir vasküler greftle yeni bir AVF
oluflturulmas› gerekmektedir. Ancak bu hastalarda daha
önce yap›lm›fl olan AVF’ ler ve geçici tak›lm›fl
kateterlere ba¤l› olarak uygun bir vasküler giriflim yolu
oluflturmak her zaman mümkün olmamaktad›r. PTFE
greftler otojen venlere göre tromboza daha yatk›nd›rlar (10-

12). Biz bu çal›flmam›zda AVF açt›¤›m›z hastalarda fistül
tromboze olduktan sonra 24-48 saat içinde Fogarty
embolektomi kateteri ile yapm›fl oldu¤umuz trombektomi
ve sonuçlar›n› sunmaktay›z.

METOD 
Ocak 2000 - Kas›m 2006 tarihleri aras›nda kronik
böbrek yetmezli¤i tan›s› ile hemodiyaliz program›nda
olan ve yafllar› 21-74 aras›nda de¤iflen 42 hastaya,
fistül üzerindeki tril ve üfürümün kaybolmas›ndan
sonraki 24-48 saat içinde trombektomi ifllemi
uyguland›. AVF, hastalar›n 22’sinde brakial bölgede,
20’sinde ise distal radial arter bölgesinde idi.
Hastalar›n peroperatif klinik özellikleri Tablo 1’de
gösterilmifltir. Hastalar›n 28’ inde ifllem bir defa, 14’
ünde iki defa uyguland›. ‹ki defa ifllem uygulanan 14
hastadan 9’unda iki defa trombektomiye ra¤men
fistülün tekrar tromboze olmas› nedeniyle yeni bir
AVF aç›ld›. Fistül trombozlar›n›n tan›s› fizik muayene
ile konuldu, doppler ultrasonografi ile do¤ruland›. 

CERRAH‹ TEKN‹K 
AVF oluflturulmas› için dört tip anastomoz tekni¤i
kullan›lmaktad›r. Bu anastomozlar yan-yan, uç arteryan
ven, uç ven-yan arter ve uç-uca’d›r. Uç venyan arter
fleklinde yap›lan anastomoz en s›k kullan›lan yöntemdir ve
biz klini¤imizde ço¤unlukla bu tekni¤i kullanmaktay›z. Uç
ven-yan arter fleklinde yap›lan anastomozlarda kolda venöz
hipertansiyon oluflma riski en azd›r ve bu yöntem en
yüksek ak›m› sa¤lamaktad›r. Fistüle trombektomi
yapt›¤›m›z hastalar›n da tamam› uç ven-yan arter
anastomozu yap›lm›fl hastalardan oluflmaktayd›. 
Trombüs geliflmifl fistülün cerrahi eksplorasyonunda
anastomozun gösterilmesi gerekmektedir. Lokal anestezi
alt›nda fistül eksplorasyonu yap›ld›. Greft içindeki
trombüsün en s›k oluflma yeri venöz uç oldu¤undan (10)

anastomozun karfl›s›ndan venotomi yap›ld›. Venotomi
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Tablo 1. Hastalar›n preoperatif klinik özellikleri

Hasta Özellikleri n %
Yafl 52±6.4
Cinsiyet

Erkek 27 (%64.2)
Kad›n 15 (%35.8)

Diabetes Mellitus 34 (%80.9)
Fistülün Tipi

Radiosefalik 20 (%47,6)
Brakiosefalik 22 (%52.4)



yap›ld›ktan sonra damar çap›na uygun boyutta Fogarty
embolektomi kateteri ile venöz tarafta trombektomi yap›ld›
ve ifllem iki defa tekrarland›. Trombektomi sonras›nda
greft içinde trombüs art›klar› kalmamas›na dikkat edildi.
Trombektomi yap›ld›ktan sonra damar yata¤› heparinli
solüsyon ile y›kand›. Venöz uçtan yeterli geri ak›m ve
arteriyel uçtan yeterli ak›m gözlendikten sonra venotomi
poliprolen sütürle primer olarak kapat›ld›. Cerrahi
sonras›nda hastaya sistemik heparin tedavisi baflland›
(1000 U/ 24 h, 3 gün).

BULGULAR
Hastalar›n 28’inde ifllem bir defa, 14’ünde ilk ifllemden
sonra 24 saat içinde greftin yeniden tromboze olmas›
nedeniyle ikinci defa uyguland›. ‹kinci defa trombektomi
uygulanan 14 hastan›n 9’unda ise retromboz nedeniyle
yeniden AVF oluflturuldu. Dokuz hastan›n tromboz
nedenleri araflt›r›ld›¤›nda üç hastada yetersiz cerrahi
teknik, iki hastada yetersiz arteryal kan ak›m›, iki hastada
miyointimal hiperplaziye ba¤l› venöz obstruksiyon, bir
hastada yeni olgunlaflmam›fl fistülün erken kanüle

edilmesinin neden oldu¤u tromboz saptand›. Bir hastada
ise herhangi bir neden bulunamad›. Hastalar›n hiç
birisinde, cerrahi gerektirebilecek greft ya da majör
damar yaralanmas› gibi komplikasyon görülmedi, teknik
baflar› %78.5 olarak belirlendi. ‹fllemin baflar›l› olarak
yap›ld›¤› olgularda ortalama takip süresi 10.5±3.2 ay idi.
Bu takip periyodunda baflar›l› trombektomi yap›lan alt›
hastada ifllemden sonraki ilk 3 ay içerisinde retromboz
olmas› nedeniyle trombektomi ifllemi tekrarland› ancak
baflar›s›z olmas› üzerine yeni AVF aç›ld›. Yeni AVF
aç›lan alt› hastadan üçü ilk trombektomi yap›ld›ktan
sonra retrombektomi yap›lan hastalardan oluflmaktayd›.
‹ki hastada ise ilk ifllemden 5 ve 7 ay sonra fistül
trombozu sonras› baflar›s›z trombektomi ifllemi nedeniyle
yeni AVF aç›ld›. Di¤er hastalarda ise trombektomi
yap›ld›ktan sonra AVF’ de problem yaflanmad› ve
fonksiyone olarak kullanmaya devam etmektedirler.
Hastalar›n tamam›nda otojen ven grefti kullan›ld›, hiçbir
hastada PTFE greft kullan›lmad›. Arteriyovenöz fistül
aç›lan hastalar›n ifllem bilgileri ve takip süreleri Tablo 2
ve Tablo 3’de belirtilmifltir.
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Tablo 2. Radiyal arter-sefalik ven veya snuff box arteriyovenöz fistül aç›lan ve trombektomi yap›lan hastalar›n ifllem
bilgileri ve takip süreleri

Hasta No Yafl/ Ek ifllem Sonuç Takip süresi ve sonuç
Cinsiyet

1 56/K 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

2 62/K 3.ayda retromboz nedeniyle trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

3 49/E 2. kez trombektomi baflar›l› 3.ayda retromboz nedeniyle baflar›s›z trombektomi 
ve yeni bir AVF aç›ld›.

4 47/E - 11. ayda, halen aç›k

5 21/E 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

6 66/K - 9. ayda, halen aç›k

7 44/K 2. kez trombektomi baflar›l› 3.ayda retromboz nedeniyle baflar›s›z trombektomi 
ve yeni bir AVF aç›ld›.

8 57/E 3.ayda retromboz nedeniyle trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

9 66/K - 10. ayda, halen aç›k

10 63/E 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

11 74/K 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

12 42/E - 11. ayda, halen aç›k

13 39/E 2. kez trombektomi baflar›l› 3. ayda, halen aç›k

14 54/E - 13. ayda halen aç›k

15 49/E - 16. ayda halen aç›k

16 41/E - 8. ayda, halen aç›k

17 56/K 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

18 39/E 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu.

19 54/K - 14. ayda, halen aç›k

20 48/E - 18. ayda, halen aç›k



TARTIfiMA
Ön kol bölgesinde çal›flmayan AVF ‘lerin baflar›l›
cerrahi revizyonu ile aç›kl›k yeniden sa¤lanabilir.
Bunun mortalite ve morbidite aç›s›ndan potansiyel
yararl› etkileri vard›r. AVF operasyonlar› sonras›nda
tromboz, hematom, hemoraji, ekstremite ödemi,
arteriyel steal, ekstremite iskemisi gibi
komplikasyonlar görülmesine ra¤men bu
komplikasyonlar içinde erken ve geç dönemde en s›k
karfl›lafl›lan greftte tromboz oluflmas›d›r (1). Greftte
oluflan trombüsün nedenleri ise stenoza ba¤l› greft
ak›m›n›n azalmas›, hipotansiyon, koagulasyon
anomalileri ve mekanik nedenlerdir.  Hipovolemi,
diyalizden sonra i¤ne girifl yerine afl›r› bas›nç
uygulanmas›, A-V fistül olan ekstremite üzerinde
uyumak  greftte tromboza neden olabilmektedir (5,6).
Greft trombozunda en s›k görülen patolojik bulgu ise
miyointimal hiperplazi nedeniyle venöz uçta stenoz

oluflmas›d›r (3,10).  AVF trombozlar› s›kl›kla
arteriovenöz anastomoz düzeyinde veya
anastomozdan sonraki ilk 2-3 cm’lik venöz segmentte
görülmektedir (7,13). Bizim hastalar›m›zda da erken ve
geç dönemde en s›k komplikasyon olarak fistül
trombozu görülmektedir. 
AVF oluflturulduktan sonra klemplerin aç›lmas›yla
fistül anastomozunda ve venöz uçta tril
hissedilmelidir. Hasta ve hekimler için fistülün
çal›flt›¤›n›n temel göstergesi olan tril, daha sonraki
dönemde hissedilmedi¤i zaman greft trombozu
düflünülerek reeksplorasyon yap›lmal›d›r. 
AVF trombozlar›n›n tedavisinde kullan›lan yöntemler
cerrahi giriflimleri ve perkütan giriflimleri
içermektedir. Cerrahi yöntemler basit trombektomi ve
trombektomi ile birlikte anastomoz revizyonunu
kapsamaktad›r (7). Ayn› zamanda AVF trombozlar›n›n
tedavisinde farmakolojik trombolizis, farmakomekanik
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Tablo 3. Brakiyal arter-sefalik veya bazilik ven aras›nda arteriyovenöz fistül aç›lan ve trombektomi yap›lan hastalar›n
ifllem bilgileri ve takip süreleri

Hasta No Yafl/ Ek ifllem Sonuç Takip süresi ve sonuç
Cinsiyet

1 59/K 7.ayda retromboz nedeniyle trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu

2 62/E - 9. ay, halen aç›k

3 53/K 2. kez trombektomi baflar›l› 3.ayda retromboz nedeniyle baflar›s›z trombektomi 
ve yeni bir AVF aç›lmas›

4 44/E - 15. ay, halen aç›k

5 21/E 2. kez trombektomi baflar›l› 5. ay, halen aç›k

6 66/E - 8. ay halen aç›k

7 48/E 3.ayda retromboz nedeniyle trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu

8 57/K - 14. ay, halen aç›k

9 66/E - 13. ay, halen aç›k

10 63/K 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu

11 74/E - 5. ay, halen aç›k

12 42/E - 14. ay halen aç›k

13 37/E 2. kez trombektomi baflar›l› 3. ay halen aç›k

14 54/E - 11. ay, halen aç›k

15 49/E 5.ayda retromboz nedeniyle trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu

16 41/E - 17. ay, halen aç›k

17 58/K - 8. ay, halen aç›k

18 39/E 2. kez trombektomi baflar›s›z Yeni bir arteriovenöz fistül oluflturuldu

19 54/E - 9. ay, halen aç›k

20 48/E - 15. ay, halen aç›k

21 59/K - 11. ay, halen aç›k

22 64/K - 10. ay, halen aç›k
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trombolizis ve mekanik trombolizis gibi bir çok
perkütan yöntem de tan›mlanm›flt›r (7). Farmakolojik
trombolizisde perkütan yolla trombolitik ajanlar
kullan›larak tromboze greftde ak›m›n yeniden
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r (14,15). Farmakomekanik
tromboliziste, trombolitik enzimlerin trombüs içine
verilmesi ile birlikte tromboze greft içine yerlefltirilen
kateterle trombüsün mekanik olarak masere edilmesinin
bir kombinasyonu kullan›l›r (16-18). Mekanik trombolizis
yönteminde ise trombüs mekanik olarak parçalan›p
aspire edilir. Bu yöntem için özel dizayn edilmifl
kateterler kullan›lmaktad›r (7). 
Greftte baflar›l› bir trombektomi sa¤lamak için fistülde
yetmezli¤e neden olan esas problem de ortadan
kald›r›lmal›d›r. E¤er sadece trombektomi yap›lm›flsa ve
altta yatan neden düzeltilmemiflse bu durumda tekrar
trombüs oluflumu engellemeyecektir. Anastomoz
bölgesinde stenoza ba¤l› bir trombüs oluflumu mevcut
ise daralan segment, yama anjiyoplasti tekni¤i ile
geniflletilmelidir. AVF cerrahisinin erken dönemde
baflar›s›z olmas›n›n %30 nedeninin yetersiz cerrahi
teknik oldu¤u bildirilmifltir (22). Biz vakalar›m›zda fistül
trombozu etyolojisi olarak anastomoz bölgesinde stenoz
saptad›¤›m›z durumlarda ise baflka bir bölgeden yeni bir
AVF aç›lmas›n› tercih ettik.
Trombüs olufltuktan sonraki ilk 24-48 saatte yap›lan
erken trombektomi, Fogarty embolektomi kateteri ile
hem arteriyel, hem de venöz graftteki p›ht›lar›n
ç›kar›lmas›, heparinli serum fizyolojik ile irrigasyon ve
anastomozun kapat›lmas›n› içerir. Trombektomiyi
takiben hala tril al›nam›yorsa, ayn› operasyon esnas›nda
daha proksimalden yeni fistül oluflturulmas› gerekir. 
Trombüs geliflmifl bir greftin cerrahi eksplorasyonunda
anastomoz bölgesindeki arter ve venöz uçlar›n tam
olarak ortaya konmas› gerekir. Greft içindeki
trombüsün en s›k oluflma yeri venöz uç oldu¤undan
eksplorasyonda ilk olarak anastomozun karfl›s›ndan
longitudinal olarak venotomi yap›l›r. Böylece venöz uç
ve greftin direkt olarak görülmesi sa¤lan›r. Oluflturulan
venotomiden Fogarty kateteri yard›m›yla trombektomi
yap›l›r ve damar yata¤› heparinli mayi ile y›kan›r.
Trombektomi sonras› arteriyel uçta iyi bir gözlem
yapmak gerekir. Çünkü arteriyel endotel yüzeyinde
kalan trombüs parçalar› yo¤un ve serttir. Buna ba¤l›
olarak arteriyel uçtaki trombektominin tam olarak

yap›ld›¤›n› savunabilmek için sert trombotik yüzeyin
ç›kar›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r. E¤er sert trombotik
yüzey tam olarak ç›kart›lmazsa erken dönemde tekrar
trombüs geliflme olas›l›¤› yüksektir. Böyle bir durum
söz konusu olursa arteriyotomi yap›larak direkt görüfl
alt›nda trombektomi yap›lmal›d›r. E¤er anastomozda
stenoz varsa yama anjiyoplastisi yap›lmas› uygun
olacakt›r. 
Venöz uçta anastomozdan sonraki ilk 4 cm lik
segmentte oluflan intimal hiperplazi nedeniyle stenoz
oldukça yayg›n bir bulgudur. Bu durumda stenotik
segment eksize edilerek daha proksimalde brakiyal
artere de anastomoz edilebilir. E¤er venin boyu brakiyal
artere uzanacak kadar yeterli de¤ilse araya otojen veya
sentetik bir greftle interpozisyon yap›labilir. Ancak
bunun da otojen greftlerde ciddi bir intimal hiperplazi
yapma riski vard›r (19).
Venöz taraftaki trombüsün ç›kar›lmas› sonras›nda
normal bir retrograde ak›m sa¤lanamaz ise, greftin
venöz k›sm›nda baflka bir problem olup olmad›¤›n›
ortaya koymak için fistülografi yap›labilir. (Resim 1)
Fistülografi ile tam olarak ç›kar›lamam›fl bir trombüs ya

Resim 1. Baflar›s›z trombektomi ifllemi sonras›nda fistülografi
yap›lan hastada venöz tarafta multiple stenoz



da stenoz varl›¤› gösterilebilir. Anatomik bir problem
varl›¤›nda ise yama anjiyoplastisi gerekli olur. E¤er
intimal hiperplaziye ba¤l› tekrarlayan bir trombüs varsa
ya baflka bir bölgede fistül oluflturulur ya da venöz greft
stenotik bölge proksimaline yeni fistül yap›lmas› uygun
olacakt›r (4). 
Fogarty embolektomi kateteri ile yap›lan trombektomi
sonras›nda, tedaviyi tamamlayabilmek için hastaya
sistemik heparin tedavisi vermek gerekir. Balon
trombektomi sonras›nda greft duvar›nda kalan rezidüel
trombüs odaklar› oldukça trombojenik kabul edilir ve
greft içerisinde tekrar p›ht› birikmesine neden olur.
Heparinli mayi ile greft lümeninin irrigasyonu ve
devaml› heparin tedavisi yeni trombüs oluflma riskini
azaltacakt›r (3). 
Eldeki verilere göre do¤al ön kol fistüllerinin bir y›ll›k
aç›k kalma oranlar› %69-85, 2 y›lll›k aç›k kalma oran›
ise %57-63’ dür . Ön kol fistüllerinin 3 y›ll›k kümülatif
primer aç›kl›k oran› %44’dür.  Revize edilmifl fistüllerde
ise 1 y›ll›k aç›kl›k oran› %56’d›r (8,20). Bizim yapt›¤›m›z
çal›flmada ise tromboz nedeniyle revize etti¤imiz
fistüllerin ilk 3 ay içinde aç›k kalma oranlar› %61.9 ve
bir y›l içinde aç›k kalma oranlar› %57.1 bulunmufltur.
F›rat ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flmada ise
perkütan mekanik trombektomi sonras›nda ifllemin
teknik baflar›s› %84, üç ayl›k primer aç›k kal›m oran› ise
%64 olarak bulunmufltur (21). Bizim çal›flmam›zda ilk
embolektomi iflleminden sonraki 24 saat içinde fistül
trombozu olan hastalar›n tamam›na bir y›l içinde yeni bir
AVF açma ihtiyac› do¤mufltur. AVF trombozlar›nda
uygulanan baflar›l› tedavi kadar ifllem sonras›nda dikkatli
takibin de fistülün aç›k kal›m süresini uzatmada rolü
büyüktür (21). 
Sonuç olarak, kronik hemodiyaliz hastalar›nda tromboze
greft fistüllerinin tedavisinde tromboze olduktan sonraki
ilk 24-48 saat içinde Fogarty embolektomi kateteri ile
yap›lan erken trombektomi kolay uygulanabilen, düflük
riskli ve etkili bir tedavi yöntemidir.
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21 YIL TAK‹PS‹Z KALMIfi KOMPL‹KASYONSUZ SANTRAL VENÖZ
PORT KATETER: OLGU SUNUMU

NON-COMPLICATED CENTRAL VENOUS PORT CATHETER AMONG 21
YEARS WITHOUT EXAMINATION: CASE REPORT

Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala A⁄ AÇ, Abdullah DEM‹R, Abdullah ÇET‹N
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1. Cerrahi Klini¤i, Ankara

Özet
Günümüzde santral venöz kateter kullan›m›n›n artmas›yla birlikte kateter kullan›m›na ba¤l› komplikasyonlarda da art›fl
gözlenmifltir. Bu olgu sunumunda yerlefltirilmesinden 21 y›l sonra port kateteri ç›kar›lan bir vakay› sunuyoruz. Sa¤ meme
kanseri tan›s›yla operasyon planlanan hastan›n fizik muayenesinde sa¤ toraks duvar›na implante santral venöz port kateter
görüldü. Anamnezden 1986 y›l›nda serviks karsinomu tan›s›yla opere edildi¤i, kemoterapi uygulamak amac›yla santral venöz
kateter tak›ld›¤›, hastan›n kemoterapisini ald›ktan sonra bir daha hastaneye gelmedi¤i anlafl›ld›. Hastaya modifiye radikal
mastektomi uyguland›. Kateter ise yerlefltirilmesinden 21 y›l sonra flepler haz›rlan›rken ç›kar›ld›. Santral venöz kateter
kullan›m›yla ilgili komplikasyonlar›n s›kl›¤› ve ciddiyeti göz önüne al›nd›¤›nda kateterle iliflkili komplikasyonlar›n erken
teflhisinin santral venöz kateter kullan›m›n›n mortalite ve morbiditesini azaltmada son derece etkili olabilece¤i görüflündeyiz.
(Damar Cer Der 2007;16(2):31-34).

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, venöz kateter komplikasyonlar›, subkutan venöz port kateter, venöz kateter
implantasyonu, vasküler komplikasyonlar.

Abstract
Along with the increasing use of central venous catheters have come an increasing number of complications. We reported a case
whose port catheter removed after 21 years of placement. On the physical examination of the woman with breast cancer, there was
a subcutaneus chest port on the right side of the chest. By the history of the patient, it is learned that the patient underwent surgery
for cervix carcinoma in 1986; the port was placed to infuse chemotherapotics after the surgery, and she never came to the hospital
since than. Modified radical mastectomy performed. The port catheter removed after 21 years of placement while preparing skin
flaps. By the reason of the frequent complications of the port catheters we believe that the early detection of secondary migration,
calcification or the other complications is very effective to minimise morbidity and mortality of catheter using. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(2):31-34).

Key Words: Central venous catheter, complications of central venous catheters, subcutaneus central venous catheters,Venous
catheter implantation,vasculary complications.
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‹R‹fi

Günümüzde santral venöz kateter kullan›m›n›n
artmas›yla birlikte kateter kullan›m›na ba¤l›
komplikasyonlarda da art›fl gözlenmifltir. Bu makalede
yerlefltirilmesinden 21 y›l sonra meme kanseri
nedeniyle uygulanan modifiye radikal mastektomi
esnas›nda subkutan port kateteri ç›kar›lan bir olguyu
sunuyoruz.

OLGU 
73 yafl›nda kad›n hasta sa¤ meme üst d›fl kadranda
a¤r›s›z flifllik yak›nmas›yla baflvurdu. Fizik muayenede
sa¤ memede palpabl kitle ve sa¤ toraks duvar›na
implante santral venöz port kateter görüldü. Çekilen
toraks direkt grafisinde kateterin intraluminal
segmentinin çeperinde
yayg›n kalsifikasyonlar gözlendi (Resim 1). Hastan›n
öyküsünden 1986 y›l›nda serviks karsinomu tan›s›yla
opere edildi¤i, kemoterapi uygulamak amac›yla santral
venöz kateter tak›ld›¤›, hastan›n kemoterapisini ald›ktan
sonra bir daha hastaneye gelmedi¤i anlafl›ld›. Yine
hastan›n anamnezinden 21 y›ld›r a¤r›, lokal irritasyon
veya cilt enfeksiyonu gibi kateterle ilflkili herhangi bir
semptomu olmad›¤›, implante edildi¤i klinikte hastaya
kateterin bak›m›, kontrolü, olas› komplikasyonlar›,
dikkat edilecek hususlar ve ifllevi hakk›nda bilgi
verilmedi¤i, hastan›n kal›c› bir cihaz implante
edildi¤ini düflündü¤ü ö¤renildi. Uzak tarama amac›yla
yap›lan abdominal ultrasonografi, PA akci¤er grafisi ve
tüm vücut kemik  sintigrafisinde olas› metastazla ilgili

bulgusu olmayan hastan›n yap›lan bilateral
mamografisinde kitle yüksek olas›l›kla malign olarak
rapor edildi. Hastan›n memesindeki kitleye yönelik
yap›lan biyopsi sonucu invaziv duktal karsinom olarak
rapor edildi. Hastaya stewart transvers insizyonu ile
modifiye radikal mastektomi uyguland›. Port kateter ise
yerlefltirilmesinden 21 y›l sonra flepler haz›rlan›rken
intraoperatif olarak ç›kar›ld›. Komplikasyon  geliflmedi.

TARTIfiMA
Dahili ve özellikle cerrahi hastalar›nda uzun dönem
santral venöz kateter kullan›m› hemen hemen standart
prosedür olarak kabul edilmektedir (1). Santral venöz
kateter implante edilen hastalar genellikle kronik
hastal›klar› bulunan ve ileri tetkik ve tedavisi devam
edecek özellikle cerrahi müdahale gerektirecek
hastalard›r (2). Bu kateterler özellikle intravenöz mayii,
kan ürünleri, antibiyotik, parenteral nutrisyon
solüsyonlar› ve kemoterapötiklerin kullan›m›n› kolayca
sa¤lamalar› sebebiyle tercih edilmektedir (1,3). Uzun
dönemde en az komplikasyon ve maliyetle devaml›
venöz yol sa¤layan baflka bir sistem bulunmamaktad›r.
Cihaz›n tümüyle ciltalt›na yerlefltirilmesi sebebiyle
hastaya normal bir yaflam sürme imkan› sa¤lamakta ve
ayl›k heparinle y›kama ve rutin kontrol d›fl›nda katetere
özel bir bak›m gerekmemektedir (4). Santral venöz
kateterlerin sa¤lad›¤› tüm bu avantajlar bu kateterleri
kanser hastalar›n›n tedavi planlar›n› uygulamada
vazgeçilmez konuma getirmifltir. Yaln›z tüm bu
avantajlar› yan› s›ra ciddi komplikasyonlar› da
bulunmakta olup olas› komplikasyonlar için yak›n
takip, erken ve efektif tedavi gerekmektedir (5).
Geçti¤imiz son birkaç y›lda kateter tip, çap ve kullan›m
flekilleri oldukça çeflitlenmifl olup bu durum
komplikasyonlar›n da çeflitlenmesine yol açm›fl
dolay›s›yla komplikasyonlar›n takip ve tedavisinde de
yeni modaliteleri ortaya ç›karm›flt›r (1).  Genel
kullan›mda santral venöz kateterler di¤er yöntemlere
k›yasla nispeten daha güvenilir kabul edilmesine
ra¤men unutulmamal›d›r ki pnömotoraks, venöz
tromboz, sepsis, hemoraji ve kateter malpozisyonu gibi
s›k komplikasyonlar hastalar›n neredeyse %10’unda
görülmektedir. Venöz perforasyon, mediastene girifl,
hidromediasten, hidrotoraks, sa¤ atrial perforasyon,
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Resim 1. Toraks direkt grafisi.



kateter fragmantasyonu, kateter embolisi, brakial
pleksus yaralanmas›, arteriovenöz fistül, triküspit kapak
stenozu, port kateteri kaplayan cilt k›sm›nda
enfeksiyon-dekübit ülseri ve hava embolisi gibi
komplikasyonlar da nadir olmakla beraber literatürde
bildirilmifltir (6,7,8,9).
Sundu¤umuz vakada oldu¤u gibi uzun süreli ve takipsiz
kullan›lm›fl port kateter olgular›nda katetere ba¤l›
morbidite ve mortalite yüksek görülmüfltür. Port kateter
kullan›m süresi ile özellikle korelasyonu bulunan
komplikasyon santral ven stenozu ve venöz trombüse
ba¤l› santral vende oklüzyondur (10). Kanser hastalar›nda
uzun dönem santral venöz kateter kullan›m›na ba¤l›
venöz trombüs gelifliminde birçok ayr› faktör ayn› anda
etkilidir. Öncelikle kateter yerlefltirilmesi esnas›nda
meydana gelen intimal hasar platelet agregasyonu ve
trombüs oluflumunu tetiklemektedir. Kateterin do¤al
yap›s› ve kaplamas› da yine platelet agregasyonunu
olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Yine
nötropenik hastalarda kateter iliflkili enfeksiyon ve
venöz trombüs aç›s›ndan riski art›ran durumlard›r.
Uzun süreli kullan›mda kateter yüzeyinde oluflan fibrin
k›l›f, stafilokoklar gibi patojenik organizmalar›n
adezyonunu kolaylaflt›rmakta ve bu yolla lokal flebitten
jeneralize sepsise kadar uzanan genifl bir yelpazede etki
gösterebilmektedir. S›kl›kla malignitesi bulunan
hastalarda artm›fl koagülasyon ve tromboz e¤ilimi
sözkonusudur ve bu hastalarda meydana gelen venöz
trombüs ve venöz stenozun en geçerli sebeplerinden
kabul edilmektedir (11).
Santral venöz kateter kullan›m› avantajl› olmakla
beraber ciddi perioperatif ve uzun dönem komplikasyon
riski tafl›maktad›r. Uygun kateter bak›m› ve özellikle
hastan›n kateteri konusunda bilgilendirilmesi santral
venöz kateter kullan›m›nda komplikasyonlar› minimize
etmede, erken tan›da ve uygun tedavi modalitelerinin
planlanmas›nda büyük önem tafl›maktad›r (12).
Sonuç olarak literatürde 1522 gün komplikasyonsuz
takip edilen port kateterli olgular bulunmakla beraber
(13), 21 y›l boyunca muhtemel kateter iliflkili hiçbir
semptom olmaks›z›n ve komplikasyonsuz baflvuran
olguya araflt›rmalar›m›z dahilinde rastlanmam›flt›r. Bu
aç›dan  olgumuz ›fl›¤›nda görüflümüz, santral venöz
kateter implantasyonu planlanan olgularda uzun dönem
takip aç›s›ndan hastan›n sosyo-ekonomik yap›s›n›n göz

önünde bulundurulmas› ve hastan›n implante edilen
kateter ve kateter iliflkili semptomlar konusunda azami
flekilde bilgilendirilmesinin santral venöz kateter
morbidite ve mortalitesinin azalt›lmas›nda önemli yer
tutaca¤› yönündedir.
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TRAVMAT‹K ARTER‹O-VENÖZ F‹STÜL TEDAV‹S‹NDE FARKLI B‹R
CERRAH‹ TEKN‹K: YALANCI ANEVR‹ZMA ve VEN‹N OTOJEN
ARTER‹YEL GREFT ‹LE TRANSVENÖZ ONARIMI: B‹R OLGU SUNUMU 

DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUE FOR THE  TREATMENT OF THE
TRAUMATIC ARTERIOVENOUS FISTULA: TRANSVENOUS REPAIR OF
PSEUDOANEURYSM WITH OTOGENEOUS ARTERIAL GRAFT

Alper UÇAK, Bilal Kaan ‹NAN, Adem GÜLER, Melih Hulusi US, Ahmet Turan YILMAZ
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Servisi

Özet
Travmaya ba¤l› arteriyo-venöz (AV) fistüller, arter ile ven aras›nda de¤iflik anatomik formlarda iliflkili flekilde ve
psödoanevrizma ile birlikte görülebilir. Oluflmufl olan fistülün türüne göre pek çok farkl› düzeltme cerrahisi uygulanabilir.
Buna göre  cerrahi tedavi, direkt primer onar›m yada anatomik re-konstrüksiyon (otojen ven yama ile onar›m, otojen yada
sentetik greft interpozisyonu ya da baypas) fleklinde uygulanmaktad›r.  Olgumuzda; transvenöz yalanc› anevrizman›n tamiri
ile birlikte, AV fistülün venöz  duvar›na otojen arteriyel greft ile tamir uygulad›¤›m›z alternatif cerrahi tekni¤i sunmay›
amaçlad›k. (Damar Cer Der 2007;16(2):35-38)

Anahtar Kelimeler: Travmatik arteriyo-venöz fistül, yalanc› anevrizma tamiri

Abstract
Traumatic arteriovenous fistulas may present very different anatomic communications between artery and vein. There are
many different corrective surgical procedures depending on the type of fistula. It could be either primary repair or
reconstructive repair (otogeneous vein patchplasty, otogenous or syntetic greft interposition or bypass). In our case, we
repaired the AV fistula between superficial femoral artery and vein with otogenous arterial graft patchplasty to venous wall at
the AV fistula line and also repaired pseudoaneursym transvenously. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):35-38)

Key words: Traumatic arteriovenous fistula, repairing of pseudoaneursym .
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‹R‹fi

Travmatik AV fistüller s›kl›kla femoral arter seviyesinde
geliflmekte, arter ve ven aras›nda de¤iflik anatomik
yap›larda AV fistül iliflkisi göstermektedir. Ço¤u
travmatik AV fistül geliflen olguya arteriyel yada venöz
psödoanevrizma efllik etmektedir (1). AV fistül
onar›m›nda amaç, arter ve ven aras›ndaki iliflkiyi ortadan
kald›rmakt›r (2). Bu da AV fistülün anatomik
lokalizasyonuna göre cerrahi tedavi, stent-greft veya
embolizasyon gibi yöntemlerle sa¤lanmaktad›r (3).
Olgumuzda uygulad›¤›m›z cerrahi re-konstruksiyon di¤er
cerrahi tekniklere alternatif özelliktedir. 

OLGU
Hastam›z ateflli silah yaralanmas›ndan 2 ay sonra
(Yafl/Cins: 46/E) sol alt ekstremite uyluk orta hatt›nda
a¤r› ve intermittan kladikasyo flikayeti ile klini¤imize
baflvurdu. Fizik muayenede periferik nab›zlar palpabl, sol
uyluk 1/3 orta hatta thrill ve dinlemekle üfürüm
mevcuttu. Olgunun renkli Doppler ultrasonografisinde
sol süperfisiyal femoral arter ve ven aras›nda AV fistül
teflhis edildi. Yap›lan arteriografisinde sol superfisial
femoral arter ve vende pseudoanevrizma ve arterio-venöz
fistül saptand› (fiekil 1). Genel anestezi alt›nda sol uyluk
ön orta hattan yap›lan longitüdinal insizyonla süperfisiyal
femoral arter ve ven aras›ndaki AV fistül proksimal ve
distalinden dönüldü. Femoral arter psödoanevrizma
kesesi aç›larak parsiyel lasere olan 2 cm uzunlu¤undaki
femoral arter rezeke edildi. Femoral vende AV fistül
hatt›ndan yap›lan insizyonla femoral venin posterior

duvar›ndaki psödoanevrizma kesesinin lümene bakan
endotelize internal rimi anevrizma kesesini kapatacak
flekilde (intraluminal tamir yöntemi) tamir edildi (fiekil
2). Venin artere fistülüze oldu¤u anterior duvar›na,
rezeke edilen arter segmenti ile yama onar›m› uyguland›
(fiekil 3) . Rezeke edilen femoral arterin yerine 8 mm
PTFE tüp greft interpozisyonu yap›ld› (fiekil 4).
Postoperatif dönemde a¤r› ve kladikasyo flikayetleri
olmayan olguya, INR de¤eri 2.5 civar›nda olacak flekilde
antikoagülan (warfarin 5 mg) ve antiagregan (100 mg
ASA) tedavi baflland›. Fizik muayenede thrill ve üfürüm
yoktu. Postoperatif 3. ayda yap›lan Doppler
ultrasonografide arteriyel sistem normal olarak
de¤erlendirilirken, süperfisiyal femoral vende valvüler
hasara ba¤l› ‘‘Grade 1’’ venöz yetmezlik tespit edildi.
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fiekil 1. Süperfisiyal femoral arter ve vende yalanc› anevrizma
ve  arteriovenöz fistül 

fiekil 2. : Femoral venin posterior duvar›ndaki
psödoanevrizma kesesinin transvenöz onar›m›. 

fiekil 3. :  Venin artere fistülüze oldu¤u anterior duvar›, otojen
arter segmenti ile yama onar›m›. 



TARTIfiMA 
Edinsel AV fistül s›kl›kla penetran travma sonucu

geliflmekte, genellikle arter ve ven aras›nda tek bir

fistül a¤z› içermektedir (4). Nadir de olsa, iatrojenik

olarak cerrahi giriflimler s›ras›nda, biyopsi veya

embolektomi sonras›nda AV fistül geliflebilir (5). AV

fistüller tedavi edilmedikleri taktirde fistülün yerleflim

yerine, büyüklü¤üne ve süresine göre lokal ve santral

de¤iflikliklere neden olabilir. Kronik fistüller venöz

hipertansiyon, fistül anevrizmas› ve valvüler yetmezli¤e

neden olabilece¤i gibi flant oran› artt›¤› zaman kalp

yetmezli¤i ve periferik arteriyel iskemi bulgular› ile

karfl›m›za ç›kabilir(1). 

Cerrahi tedavide, lateral sütür tekni¤i, rezeksizyon ve

uc-uca anastomoz, transvenoz tamir, transarteriyel

tamir, kuadri-ligasyon ve baypas (arteriyel ve venöz)

gibi de¤iflik teknikler uygulanabilmektedir (6). Cerrahi

tekniklere ek olarak son y›llarda gelifltirilmekte olan ve

endovasküler teknikleri içeren stent-greft

implantasyonu ve embolizasyon yöntemleri

kullan›lmaktad›r (3,7). 

Her bir teknik AV fistül lokalizasyonu, cerrahi sahan›n

uygunlu¤u, damar çap›n›n büyüklü¤ü, efllik eden

psödoanevrizmaya göre cerrah taraf›ndan tercih

edilebilir. Direkt cerrahi teknik, arter ve ven

bulunduktan sonra, ya arteri aç›p fistülün içerden

onar›lmas› yada ayn› ifllemin ven yolu ile yap›lmas›

fleklinde olabilir. Daha büyük fistüllerde anatomik re-

konstrüksiyon gerekti¤inden, fistülün eksizyonu ile

arter yada ven uçlar›n›n ya greftle yada karfl›l›kl›

anastomozu tekni¤i uygulan›r. Yine penetran travmalar

sonucu geliflen fistüllerde ekstremitelerde periferik

arterlerin çok önem tafl›mayan dallar›nda, fistül arterin

proksimalinden ve distalinden ba¤lanarak tedavi

edilebilir. Transvenöz ve transarteriyel yaklafl›mlar

daha çok basit tipte, anatomik bütünlü¤ü bozulmam›fl

ve genifl psödoanevrizmalar›n efllik etmedi¤i AV

fistüllerde tek bafl›na yeterli olabilir (1). Kuadri-ligasyon

yöntemi ise, venöz getiren ve götüren dal›n proksimal

ve distal arterlerle beraber ba¤lanmas› tekni¤i olup

günümüzde tercih edilmemektedir. Bu teknikte arteri

ba¤lamadaki baflar›s›zl›k fistülün tekrar› ile sonuçlabilir
(6). Uygun kalite ve çaptaki safen venin kullan›m›, venöz

ve arteriyel sistemin anatomik bütünlü¤ünü sa¤lamada

(interpozisyon yada yama ile onar›m) alt›n standart

olarak kabul edilir (8). Aksi taktirde sentetik greftler

kullan›lmaktad›r. 

Olgumuzda arteriyel ve venöz yalanc› anevrizma ile

birlikte, arteriyel dokuda laserasyonun bulunmas›

anatomik bütünlü¤ü bozmaktad›r. Bu maksatla primer

onar›m yerine re-konstrüksiyon tekni¤i uyguland›.

Posterior duvarda lokalize yalanc› venöz anevrizman›n

tamirininde, cerrahi sahan›n uygunlu¤u ve kolay

uygulanabilirli¤inden dolay› transvenöz yaklafl›m›

tercih ettik. Otojen doku ile anatomik bütünlü¤ü

sa¤lamas› aç›s›ndan da otojen arteriyel greft ile tamir

uygulad›k. AV fistül hatt›nda arteriyel laserasyon ve

genifl yalanc› anevrizman›n varl›¤›, luminal anatomiyi

sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Bu maksatla eksizyon

ve greft interpozisyonunu yöntemini tercih ettik.

Olgumuzun büyük safen veninin yeterli çapta

olmamas›ndan dolay›da polytetrafluoroethylene (PTFE)

grefti kulland›k. 

Sonuç olarak, travmatik arteriovenöz fistüllere efllik

eden arter ve ven yalanc› anevrizmalar›nda, anatomik

bütünlü¤ü sa¤lamak için re-konstrüksiyon yöntemi ilk

tercihdir. Posterior duvara yerleflimli venöz yalanc›

anevrizman›n kesesine kolay ulafl›m ve cerrahi sahan›n

uygunlu¤undan dolay› transvenöz onar›m›, ayr›ca lasere

olan arter segmentinin rezeke edilerek AV fistül

hatt›ndaki ven duvar›na otojen greft olarak kullan›m›n›

alternatif cerrahi teknik olarak öneriyoruz. 
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fiekil 4. :  Lasere femoral arter eksizyonu ve 8 mm PTFE tüp
greft interpozisyonu. 
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BACAKTA ARTER‹YO-VENÖZ MALFORMASYON’UN CERRAH‹
TEDAV‹S‹: OLGU SUNUMU

SURGICAL TREATMENT OF ARTERIO VENOUS MALFORMATION IN THE
LEG: A CASE REPORT 

Halil BAfiEL, Dolunay ODABAfiI, Hakan AKBAYRAK
Van Yüksek ‹htisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Van

Özet
20 yafl›nda bayan hasta son iki y›ld›r belirginleflen sol bacakta flifllik ve a¤r› flikayeti ile hastaneye yat›r›ld›. Yap›lan muayene ve ön
tetkiklerin ard›ndan anjiografi çekilen hastada Arteriyo-Venöz Malformasyon (AVM) tespit edildi. Yap›lan cerrahi ifllemde
afferent ve efferent damar sistemi tamamen ç›kar›l›rken baca¤›n arteryel sistem bütünlü¤ü korundu. Operasyon sonras› dönemde
iskemik semptomu ve flikayeti olmayan hastan›n çekilen Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA)’sinde lezyonun tamamen
kayboldu¤u görüldü. Bacaktaki AVM’da cerrahi etkin bir tedavi yöntemidir. (Damar Cer Der 2007;16(2):39-44)

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz Malformasyon, Cerrahi tedavi 

Abstract
Twenty years old girl hospitalized with the Arterio-Venous Malformation (AVM) compliants in the left leg which was propagated
in the last two years. After the examination and initial investigations anjiography performed and AVM is confirmed. With the
surgical intervention afferent and efferent vascular portions are excised totally and leg’s arterial vascular patency is preserved.
After the operation period there was no ischemic compliants and symptoms in our patient and with the performed Magnetic
Rezonans Anjiography (MRA) it is confirmed that the AVM is vanished. The surgery is an effective therapeutical modality in AVM
which is localized in the lower extermities. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):39-44)

Key Words: Arteriovenous Malformations, Surgical therapy.
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‹R‹fi

Femoral arterin ana yan dallar›ndan kaynaklanan

AVM’lar konjenital veya akkiz orijinlidirler. Akkiz

etiyolojinin en önemli k›sm›n› da travma (özellikle

çeflitli silahlarla olan yaralanmalar) sonras› geliflen

arter-ven iliflkisi oluflturmaktad›r. Ço¤unlukla

psödoanevrizma patolojiye efllik etmektedir.

Patofizyolojik de¤ifliklikler fistülün süresine,

arteriyovenöz flant›n büyüklü¤üne ve oluflum yerine

ba¤l›d›r. Tedavi edilmedikleri takdirde yol açt›klar›

yüksek debi nedeniyle kalp yetmezli¤i geliflimine neden

olabilirler [1].  Femoral arterin ana yan dallar›n›

ilgilendiren AVM’lar yüksek debili refrakter kalp

yetmezli¤ine yol açabildikleri gibi, cerrahi onar›mlar›

s›ras›nda görülebilecek ciddi kanamalarla ölümcül de

seyredebilirler. K›rali K. ve arkadafllar›n›n

"Areriyovenöz Fistüllerin Cerrahi Tedavisi" isimli 15

vakal›k bir serilerinde etyoloji olarak posttravmatik

(%60), konjenital (%26.7) ve iatrojenik (%13.3)

bulmufllard›r. Bu çal›flman›n amac› AVM nedeniyle

ameliyat edilen olgunun erken ve geç dönem

sonuçlar›n› irdelemektir.

OLGU SUNUSU
20 yafl›nda bayan hasta klini¤imize sol baca¤›nda flifllik

a¤r› ve kozmetik görüntü bozuklu¤u ile baflvurdu (fiekil

1). fiikayetleri yaklafl›k 10 y›ld›r mevcut olmas›na

karfl›n son 2 y›ld›r art›fl bulunmakta idi. Üç y›l önce bir

merkezde "coil embolization" denenmifl ancak

merkezden verilen bilgiye göre istenilen tedavi

sa¤lanamam›flt›. Ancak hastada epikriz bulunmad›¤›

için yorum yap›lmad›. Rutin muayene ve bafllang›ç

tahlillerinde anormallik gözlenmeyen hastam›zda sol

bacakta sa¤a göre flekil bozuklu¤u çap art›fl› (sol bacak

çevresi 67 cm sa¤ bacak çevresi 52 cm), sol bacakta

belirgin trill mevcut idi. Kalp yetmezli¤i ihtimalini

d›fllamak için ekokardiografi planland› sonuçlar›

normal olan hastam›za cerrahi planlanarak operasyon

öncesi anjiografi çekildi (fiekil 2). Hastam›zda fomaral

arterden köken alan A-V malformasyon oldu¤u

görüldü. Cerrahi olarak tedavisi planland›.
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fiekil 1. Hastam›z›n operasyon öncesi sol baca¤›n›n
görünümü.

fiekil 2. Hastam›z›n operasyon öncesi sol baca¤›n›n
anjiografisi.



CERRAH‹ TEKN‹K
Hasta bir gün öncesinden "Bilgilendirilmifl olur" için

görüflüldü operasyon için r›zas› al›nd›. Hasta operasyon

odas›na al›nd› operasyondan önce 10ml/kg laktatl›

ringer ile hidrate edildi. 0.015 mg/kg i.m. midozolam

ile premedikasyon yap›ld›. Hasta oturur pozisyonda

boyand› steril örtüldü L4-L5 seviyesinden 3 cc marcain

heavy infüzyonu yap›ld› ve hasta s›rt üstü yat›r›ld›.

Duyusal blok seviyesi s›cak-so¤uk testi ile

de¤erlendirildi blok seviyesi T9’a ç›kt›. Batikon ile

boyand›ktan sonra steril olarak örtüldü. Sol bacak

medial bölgeden en fazla tril al›nan yere, femur distali

anterior yüzde transvers insizyon, sol femoral medial

yüzde longitidünal yüzdeki insizyon ile birlefltirildi,

pulsasyon veren kitle görüldü 4 adet trill al›nan AV

flant kliplslendi ve malforme olmufl ateryel yap›lar

eksize edildi. Femoral arter yap›s›n›n devaml›l›¤›

sa¤lamd› Trill kontrolu yap›ld› trillin kayboldu¤u

görüldü genifllemifl venler eksize edildi (fiekil 3).

Kanama kontrolü yap›ld›ktan sonra katlar anatomik

planda kapat›ld›. Operasyon sonras›nda baca¤›nda

iskemik flikayeti ve semptomu olmayan hastan›n

çekilen operasyon sonras› MR Anjiografisinde

lezyonun tamamen kayboldu¤u görüldü (fiekil 4). 1 ay

sonra poliklinikte de¤erlendirilen hastam›z›n flikayeti

mevcut de¤ildi (fiekil 5).

TARTIfiMA
Büyük arteriovenöz malformasyonlar ciddi flekil
bozukluklar› h›zl› büyüme riski ve yaflam› tehdit edici
kanamalardan dolay› hastalar için bir çok zorluklar
gösterir. Bu lezyonlar›n baflar›l› tedavisi bunlarla
u¤raflan vasküler cerrahlar için meydan okuyucu bir
problemdir. AVM’lar›n % 70’nden fazlas› kompleks
vasküler malformasyonlard›r; kapiller, venöz ve
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fiekil 3. Hastam›z›n operasyon esnas›nda görünümü.

fiekil 4. Hastam›z›n operasyon sonras› MR Anjiografisi.

fiekil 5. Hastam›z›n 1 ay sonra poliklinik kontrolünde
görünümü.



lenfatik komponentlerin tamam›n› içerirler [2]. Vasküler
malformasyonlarda cerrahi planlama ve tedavi
endikasyonlar› halen ciddi bir sorundur. AVM’lar›n
Anjiogafik iflaretleri flunlard›r: besleyen arterin
dilatasyonu ve elongasyonu, soliter A-V anevrizma,
angiomatoz A-V anevrizma, A-V fistülün distalinde
azalm›fl kan ak›m›, erken venöz dolufl, venöz kollateral
dolafl›m geliflimi ve retrograd venöz ak›md›r [3]. AVM
her seviyede görülebilir. Lezyona tedavi endikasyonu
kondu¤unda lezyonun çekirde¤inin ortadan kald›r›lmas›
gerekir. AVM’ler arteryel ve venöz sistemler aras›ndaki
anormal ba¤lant›lard›r. Konjenital AVM’ler kan
damarlar›n›n hatal› geliflimi sonucunda oluflurlar ve
arter ile ven sistemleri aras›ndaki ba¤lant›lar
ço¤unlukla birden fazlad›r. Pek çok AVM’ler
asemptomatik veya minimal semptomludurlar ve
sadece gözlem yeterli olur. Kompleks AVM’ler
ço¤unlukla do¤umda mevcutturlar [4-5]. Konjenital veya
edinsel etiyolojinin yan›nda tümöral oluflumlara ba¤l›
geliflen fistüller de ciddi hemodinamik de¤iflikliklere ve
ani hemodinamik bozulmaya yol açabilir [2-6]. Konjenital
AVM’lar embriyonik vasküler sistemin arter ve ven
olarak farkl›laflmas› s›ras›nda ortaya ç›kmaktad›r [7].
Erken yafllarda klinik bulgu vermeleri nadirdir. Edinsel
AVM’lar en s›k kesici ve delici aletler veya ateflli
silahlar ile yaralanma sonras›nda görülmektedir [8].
Travmatik AVM’lar s›kl›kla penetran yaralanmalar
sonucunda yandafl arter ile ven aras›nda kan ak›m›
geliflmesi sonucu meydana gelir. AVM geliflimi damar
yaralanmalar› sonras› %2.5-10 aras›nda bildirilmifltir [9].
Ayr›ca nadir de olsa, iatrojenik olarak da çeflitli cerrahi
giriflimler s›ras›nda, biyopsi veya embolektomi
sonras›nda AVM’lar geliflebilir [10]. Periferik AVM’lar
lokal veya santral de¤iflikliklere yol açabilirler. Bu
de¤ifliklikler fistülün yerleflim yerine, büyüklü¤üne ve
süresine ba¤l›d›r. Ekstremitelerdeki küçük çapl›
AVM’lar klinik bulgu vermez iken, sadece ele gelen
tiril ile tan›nabilirler. Kronik AVM’lar ise venöz
hipertansiyona yol açabildikleri gibi, valvuler
yetmezli¤e de neden olabilirler. Uzun süreden beri var
olan fistüllerin besleyici arterinin dilatasyonu ve
elongasyonu tipiktir [7]. Büyük AVM’lar ise belirgin
flanta yol açarak periferik dolafl›m›n bozulmas›na neden
olabilirler. Fistülden geçen kan ak›m›n›n kalp debisine
oran› AVM’un sistemik etkilerini belirler ve kardiyak

yetmezlik bulgular›n› ortaya ç›kar›r. AVM’lar›n
tedavisinde amaç fistülün tamamen kapat›lmas›d›r.
Afferent yollar›n ba¤lanmas› genellikle baflar›s›zl›kla
sonlan›r ve mümkünse kaç›n›lmal›d›r. Bu olgularda
rekürrens geliflmesi daha s›kt›r. Nitekim hastam›zda
arteriyel kayna¤a ulafl›l›l›p cerrahi olarak onar›ld›.
Tedaviye dirençli fistüllerde distal dokularda geliflen
iskemi hastan›n kondisyonunun h›zla bozulmas›na
neden olur. Tan›s› konan AVM’lar›n tedavisinde tüm
olas›l›klar (cerrahi, perkütan balon ile kapama,
embolizasyon, greft - stent kombinasyonu, vs.) gözden
geçirilerek AVM’un yerine, büyüklü¤üne, etiyolojisine
ve ulafl›labilirli¤ine göre en uygun seçenek tercih
edilmelidir [7]. E¤er AVM’un kayna¤› arteriyel bir yan
dal veya önemsiz bir arter ise, distal dokular›n
beslenmesi önemsenmeden fistülün ve arteriyel
girifllerin kapat›lmas› tercih edilebilir. Ancak arteriyel
giriflin tam kapat›lamamas› rekürrens geliflmesinin
nedenidir. Küçük AVM’lar›n embolizasyon yöntemi ile
kapat›lmas› da bir di¤er tedavi yöntemidir [11]. Ancak
distal arter embolizasyonu periferik dokularda iskemiye
yol açabilmektedir. Uygun daha büyük AVM
tedavisinde Greft interpozisyonuna hastal›kl› arteriyel
k›sm›n rezeksiyonu ve uç uca anastomozu, ya da araya
bir greftin interpoze edilmesi fleklindedir. Ancak son
y›llarda yayg›nlaflan endolüminal greft-stent
kombinasyonu ile de bu olgular rahatl›kla tedavi
edilebilmektedir [12-13]. Bu tip stentlerin en büyük
özelli¤i, aç›ld›klar› vakit çevrelerindeki greft
dolay›s›yla fistül ve psödoanevrizmay› tamamen devre
d›fl› b›rakmalar›d›r. Semptom ve belirtiler ilerleyen
yaflla belirginleflirler [14]. AVM’lar›n teflhisi için
anamnez ve fizik muayene ço¤u kez yeterli olur.
Teflhisin do¤rulanmas› için tomografi veya MR
yeterlidir ancak tedavi planlanan hastalarda anjiografi
veya MR anjiografi gereklidir. Anjiografi tercih
edilecek metoddur [2]. Büyüyen lezyonlara müdahale
ekstremitenin afl›r› büyümesi veya flekil bozuklu¤u
geliflmesinden önce, kanama, enfeksiyon, kritik distal
iskemi, fliddetli a¤r› ve nadiren kalp yetmezli¤i
geliflmesinden önce gerçeklefltirilmelidir. Büyük
AVM’ler ciddi flekil bozukluklar›, h›zl› büyüme riski ve
yaflam› tehdit edici kanamalardan dolay› hastalar için
birçok zorluklar gösterir. Cerrahi olmayan tedavi
yöntemleri elastik kompresyon, kriyoterapi,
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skleroterapi ve embolizasyondur. Embolizasyon
kompleks AVM‘da cerrahi ile birlikte veya tek bafl›na
önemli bir opsiyondur. Embolizasyon sab›r gerektirir
ve birden fazla seansta yap›lmas› gerekebilir.
Embolizasyonda ana amaç prekapiller ve kapiller
seviyede anomalili flant›n durdurulmas›d›r. Bu amaç
için kullan›lacak materyalin hedeflenen bölgeye
gidebilecek kadar küçük, fistülü geçip pulmoner emboli
oluflturmayacak kadar büyük olmas› gerekir. Pek çok
embolik materyal gelifltirilmifltir bunlardan baz›lar›
basit gel köpüklerden mikrokatater ve ayr›labilir
balonlara kadar komleks sistemlere kadar de¤iflir. 

Sonuç olarak AVM’un yerleflimi ve büyüklü¤ü cerrahi

onar›m› zorlaflt›rsa da, geç dönem komplikasyonlar›

önlemede ilk seçenek cerrahi giriflim olmal›d›r. Basit

olgularda embolizasyon veya perkütan greft-stent

yerlefltirilmesi tercih edilmekle birlikte, komplike

olgularda AVM mutlaka cerrahi olarak ç›kar›lmal›d›r.
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KORONER-SUBKLAV‹YAN ÇALMA SENDROMUNA YOL AÇAN
SUBKLAV‹YAN ARTER TIKANIKLI⁄ININ TEDAV‹S‹: OLGU SUNUMU

TREATMENT OF THE OCCLUDED SUBCLAVIAN ARTERY LEADING TO
CORONARY STEAL SYNDROME: CASE REPORT

Gökçe fi‹R‹N*, O¤uz YILMAZ*, Ergun DEM‹RSOY*, Naci Erciyes YA⁄ AN*, Faruk TÜKENMEZ*, Servet ÖZTÜRK**,
Bingür SÖNMEZ*
‹stanbul Memorial Hastanesi, * Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, ** Kardiyoloji Bölümü, ‹stanbul

Özet
‹nternal mamariyan arter kullan›larak koroner revaskülarizasyon yap›lan hastalarda, subklaviyan arter darl›¤› veya t›kanmas›na
ba¤l› gö¤üs a¤r›s› geliflmesi nadir görülen bir durumdur. Bu olgular›n tedavisinde klasik yaklafl›m subklaviyan arterin bir greft ile
revaskülarizasyonu olarak gözükse de, perkütan giriflimler gittikçe artan oranda tercih edilmektedir. Burada, iki y›l önce koroner
bypass operasyonu uygulanan ve sol subklaviyan arterin total t›kan›kl›¤›na ba¤l› olarak koroner subklaviyan çalma sendromu
geliflmifl olan bir olguda baflar›yla gerçeklefltirilen stent uygulamas›n› sunmaktay›z. (Damar Cer Der 2007;16(2):45-48)

Anahtar kelimeler: Koroner-subklaviyan çalma sendromu, proksimal subklaviyan arter t›kan›kl›¤›, perkütan transluminal
anjiyoplasti/stentleme. 

Abstract
Recurrence of angina pectoris after stenosis or total occlusion of the subclavian artery in patients who had their coronary arteries
revascularised with the internal mammary artery is very rare. The classical strategy is to revascularise the subclavian artery with
a graft, but now percutaneous interventions are also preferred more commonly. Here we report the successful implantation of a
stent in a case with recurrent angina pectoris due to occlusion of the left subclavian artery two years after his coronary bypass
operation with the left internal mammary artery. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(2):45-48)

Key Words: Coronary subclavian steal syndrome, proximal subclavian artery occlusion, percutaneous transluminal
angioplasty/stenting.
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‹R‹fi

Koroner-Subklaviyan çalma sendromu (KSÇS) koroner
bypass cerrahisi sonras› nadir görülen klinik bir
durumdur. Koroner arter revaskülarizasyonu için
internal mamariyan arterin (‹MA) kullan›ld›¤› ve efl
zamanl› subklavian arter t›kay›c› hastal›¤› bulunan
hastalarda ‹MA’daki ak›m tersine dönebilir (fiekil 1) ve
miyokardiyal iskemiye yol açabilir (1-4).  Çalma
fenomeni, daha önce saptanmam›fl subklaviyan arter
hastal›¤›ndan veya subklaviyan arterdeki
aterosklerozun ilerlemesine ba¤l› olarak oluflabilir (4).
Bu yaz›da, ‹MA kullan›larak koroner bypass
operasyonu uygulanan ve operasyondan iki y›l sonra
subklaviyan arter oklüzyonuna ba¤l› KSÇS nedeniyle
tekrarlayan gö¤üs a¤r›s› geliflen bir olgudaki baflar›l›
perkütan stent uygulamas› sunulmaktad›r.

OLGU SUNUMU
Unstabil anjina pektoris nedeniyle 2004 y›l›nda koroner
bypass operasyonu (LIMA-LAD, Aort-OM, Aort-PDA,
Aort-Diyagonal) uygulanan 54 yafl›ndaki erkek hasta
operasyondan iki y›l sonra efor s›ras›nda meydana

gelen ve sol kol egzersizi ile artan gö¤üs a¤r›s› ve sol
üst ekstremitede uyuflukluk yak›nmas› ile klini¤imize
baflvurdu. Hastan›n dosya kay›tlar›nda, ameliyat öncesi
rutin olarak her iki koldan yap›lan arteriyel tansiyon
ölçümlerinde bir fark olmad›¤› tespit edildi. Fizik
muayenede sol üst ekstremite nab›zlar›n›n al›namad›¤›
saptand›. Yap›lan koroner ve arkus aorta
anjiyografisinde daha önce yap›lan her üç safen greftin
aç›k ve sol subklaviyan arterin t›kal› oldu¤u tespit edildi
(Resim 1). Sol ana koroner arter enjeksiyonunda sol
‹MA’n›n LAD’den retrograd olarak doldu¤u ve
devam›nda subklaviyan arteri doldurdu¤u tespit edildi
(Resim 2). Hastaya öncelikle bir cerrahi giriflimden
ziyade  perkütan yaklafl›mla çalma sendromunun tedavi
edilmesine karar verildi. Anjiyo laboratuvar›na al›nan
hastada, femoral yolla gönderilen ince k›lavuz tel (0.014
mm, Cross-it, Guidant) ile subklaviyan arter geçildikten
sonra bir adet 7x39 mm balon ‘expandable’ stent
(Genesis-Cordis) yerlefltirildi. ‹fllem sonras› yap›lan
kontrolde t›kan›kl›¤›n tam aç›ld›¤› ve sol ‹MA’n›n
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fiekil 1. Subklaviyan arter darl›¤› (veya t›kan›kl›¤›) nedeni ile
sol kola giden kan ak›m›n›n, ‹MA ak›m›n›n tersine dönmesiyle
LAD’den sa¤land›¤›n› gösteren flematik çizim.

Resim 1. Arkus aortografi ile t›kal› sol subklaviyan arterin
görüntüsü (ok)..



antegrad yolla LAD’yi doldurdu¤u görüldü (Resim 3).
Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Yaklafl›k 7 ayd›r
yap›lan takiplerinde yak›nmas›n›n olmad›¤› ve her iki kol
aras›nda arteriyel bas›nç fark›n›n kalmad›¤› tespit edildi.

TARTIfiMA
Koroner-Subklaviyan çalma sendromu, miyokardiyal

iskeminin nadir sebeplerinden biridir. 1974 y›l›nda

Harjola ve Valle (5) taraf›ndan anatomik bulgular,

fizyolojik de¤ifliklikler ve patofizyolojik sonuçlar

tan›mland›ktan sonra KSÇS olgu sunumlar›

bildirilmeye bafllanm›flt›r (1,2). KSÇS s›kl›¤› farkl›

yay›nlarda %0.4 ile %5 aras›nda bildirilmifltir (2,4,6).

KSÇS’ nin en s›k nedeni ateroskleroz olup, di¤er nadir

nedenler aras›nda Takayaflu arteriti ve radyasyon

arteriti bildirilmifltir 3. Çalma sendromuna yol açan

subklaviyan arter darl›¤› koroner bypass operasyonu

s›ras›nda varolabilece¤i gibi, subklaviyan arterdeki

aterosklerotik hastal›¤›n ilerlemesine ba¤l› olarak

operasyondan y›llar sonra da meydana gelebilir. Bizim

olgumuzda da koroner bypass operasyonundan iki y›l

sonra subklaviyan arterde tam t›kan›kl›k tespit edilmesi,

operasyon tarihinde subklaviyan arterde darl›k

olabilece¤ini ve muhtemelen lezyonun o dönemde

kritik seviyede olmad›¤›n› veya yayg›n kollateral ak›m

nedeni ile fark edilememifl olabilece¤ini düflündürdü.
Kardiyak cerrahi öncesi subklaviyan arter lezyonunu
tespit etmek için, baz› yazarlar iki tarafl› üst ekstremite
arteriyel tansiyon ölçümü ve subklaviyan
oskültasyonun yap›lmas› gerekti¤ini savunmufllar ve iki
kol aras›ndaki bas›nç fark›n›n en az 20 mmHg’dan fazla
olmas›n›n subklaviyan arter darl›¤›n›n önemli bir
göstergesi olabilece¤ini söylemifllerdir (2,4,6). Fakat, bu
farkl›l›k iyi geliflmifl kollateral dolafl›m veya yayg›n
aterosklerotik hastal›k nedeniyle her zaman tespit
edilmeyebilir (4). Klinik olarak flüphelenilen olgularda
non-invaziv (renkli doppler ultrasonografi) veya
invaziv (dijital subtraction anjiyografi) görüntüleme
yöntemleri kullan›larak subklaviyan arter patolojisi
saptanmal›d›r. Miyokardiyal revaskülarizasyon yap›lan
olgularda ise ameliyat öncesi arkus aortografi
yap›lmal›d›r (2). Birlikte subklaviyan arter stenozu
saptanan hastalarda ise ‹MA’n›n kullan›lmamas› veya
‹MA’n›n serbest greft olarak kullan›lmas› çalma
sendromunu ve miyokardiyal iskemi riskini minimale
indirecektir.

Subklaviyan arter rekonstrüksiyonu için optimal

yaklafl›m net de¤ildir. Müdahalenin seçimi hastan›n

gereksinimine ve riskine göre belirlenmektedir.
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Resim 3. Perkütan stent yerlefltirilmesi sonras› subklaviyan
arterin (siyah ok) tam aç›ld›¤› ve sol ‹MA’n›n LAD’yi (beyaz
oklar) antegrad olarak doldurmas›.

Resim 2. Kraniyo-kaudal pozisyonda, tam t›kal› sol
subklaviyan arter ak›m›n›n, ‹MA’daki ak›m›n tersine dönmesi
ile LAD’den sa¤lanmas›n›n anjiyografik görüntüsü (ok).



Hastan›n flikayetlerinin giderilmesi ve çalma

sendromunun baflar›l› flekilde düzeltilmesi farkl›

yöntemler kullan›larak gerçeklefltirilebilir. Subklaviyan

arter darl›¤› perkütan giriflim (balon anjiyoplasti

ve/veya stent) yolu kullan›larak giderilebilir (4,7).

Perkütan giriflimin baflar›s›z oldu¤u durumlarda cerrahi

tedavi gerekir. Bu hastalarda cerrahi giriflimler

extranatomik (8) ve anatomik transtorasik

rekonstrüksiyonlar› (9) hatta redo koroner bypass

operasyonu (10) olarak s›ralanabilir. Ekibimize ait

deneyim içerisinde, IMA kullan›larak koroner bypass

operasyonu uygulanan (befl ve yedi y›l önce) iki olguda

geliflen KSÇS aksillo-aksiller bypass yöntemi ile tedavi

edildi (11).

Perkütan giriflim ve stent uygulamas›, hastanede

yatmaya gerek kalmadan ve genel anestezi

gerektirmeden uygulanabilmektedir. Cerrahi giriflimler

genel anestezi alt›nda yap›lmakta ve hastalar›n bir süre

hastanede kalmas› gerekmektedir. Perkütan giriflimler

maliyet, invazivlik derecesi ve hasta memnuniyeti

aç›s›ndan cerrahi giriflimlere göre daha avantajl› olup

cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemidir.

Subklaviyan artere yönelik anjiyoplasti ve stent

uygulamalar›nda orta dönem aç›kl›k oranlar›n›n %85’in

üzerinde oldu¤u ve stent uygulanan olgularda restenoz

oran›n›n daha düflük oldu¤u bildirilmifltir (12,13).

Subklaviyan artere yönelik cerrahi giriflim ve perkütan

stent uygulamalar›n›n orta dönem sonuçlar›n›n

de¤erlendirildi¤i bir meta analizde, teknik baflar› ve

aç›kl›k oranlar›n›n birbirine yak›n oldu¤u ve prosedüre

ba¤l› komplikasyon oranlar›n›n perkütan stent

uygulamalar›nda daha düflük oldu¤u belirtilmifltir (14).

‹nternal mamariyan arter kullan›larak koroner bypass

yap›lan hastalarda, subklaviyan arterin daralmas› veya

t›kanmas›na ba¤l› olarak geliflen KSÇS, nadir

rastlanmas›na ra¤men, miyokard infarktüsüne yol

açacak kadar ciddi miyokard iskemisine neden olabilir.

Bu sendromun tedavisinde klasik yöntem cerrahi

olmas›na karfl›n, perkütan giriflimler gittikçe artan

oranda kullan›lmakta ve bizim olgumuzda oldu¤u gibi

subklaviyan arterin t›kal› oldu¤u durumlarda bile

baflar›yla uygulanabilmektedir.
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