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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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VASKÜLER GREFT ENFEKS‹YONLARININ ÖNLENMES‹ ve TEDAV‹S‹

PREVENTION AND TREATMENT OF VASCULAR GRAFT INFECTIONS

Mustafa SAÇAR*, Suzan SAÇAR**
Pamukkale Üniversitesi, T›p Fakültesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, **‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Denizli

Özet
Prostetik vasküler greft enfeksiyonlar› antibiyotik profilaksisi, lokal antibiyotik uygulamalar›, sterilite önlemleri, minimal
invaziv yaklafl›m ve dikkatli yara bak›m uygulamalar›na ra¤men halen yüksek mortalite ve morbidite ile iliflkilidir. ‹yi bir
öykü ve fizik muayene vasküler greft enfeksiyonunun do¤ru tan›s› için esast›r. Enfekte greftin tamamen ç›kar›lmas›, uygun
antibiyotik tedavisi ve extra-anatomik baypas yap›lmas› halen yayg›n olarak kullan›lan tedavi stratejisidir. ‹n-situ antibiyotik
kapl› greft replasman›, in-situ allogreft ve in-situ otolog greft replasman› ile yap›lan tedavi yöntemleri son y›llarda bildirilen
klinik araflt›rma sonuçlar› ile desteklenmektedir. Bu yaz›da prostetik vasküler greft enfeksiyonlar›n›n patogenezi, önlenmesine
yönelik metotlar ve farkl› cerrahi tedavi yöntemleri gözden geçirilmifltir. (Damar Cer Der 2007;16(3):1-12).

Anahtar kelimeler: Vasküler greft, Enfeksiyon, Profilaksi, Tedavi 

Abstract
Despite antibiotic prophylaxis, local antibiotic applications, sterility precautions, minimal invasive approach and careful
wound care practices, prostetic vascular graft infections are still associated with high mortality and morbidity. A thorough
history and physical examination are fundamentals of the accurate diagnosis of vascular graft infection. Total removal of the
infected graft, appropriate antibiotic treatment and extra-anatomic by-pass are still the widespread used treatment strategies.
Results from recent reported clinical investigations support treatment procedures consisted of in-situ antibiotic impregnated
graft replacement, in-situ allograft and in-situ autologous graft replacement. In the present study pathogenesis of prosthetic
vascular graft infection, methods to prevent them and different surgical treatment processes are overviewed. (Turkish J Vasc
Sur 2007;16(3):1-12).
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‹R‹fi

Prostetik greft enfeksiyonu nadir görülmesine ra¤men,

vasküler cerrahi ifllemleri takiben ortaya ç›kan oldukça

ölümcül bir komplikasyondur. Lokal yay›l›m ile

komflu dokulara da hasar verdi¤i bilinen vasküler greft

enfeksiyon insidans› %0.05-12 aras›nda de¤iflmektedir
[1].  Ancak enfeksiyon geliflmesi halinde, yo¤un

antibiyotik tedavisi ve cerrahi müdahelelere ra¤men;

mortalite oran› baypas yap›lan bölgeye göre %25-88

aras›nda de¤iflirken, %10-50 oran›nda da ekstremite

kayb›na neden olmaktad›r [1,2].  Vasküler greft

enfeksiyonu, vasküler cerrahiden günler-aylar hatta

y›llar sonra farkl› klinik bulgu ve semptomlarla

karfl›m›za ç›kabilir. Hasta; kas›kta ak›nt›l› bir yara

görüntüsü,  kar›n a¤r›s›, atefl veya titreme veya aorto-

enterik fistül geliflmesine ba¤l› olarak gastrointestinal

kanama bulgular›yla baflvurur [3]. Bu derlemenin amac›

aortik greft enfeksiyonlar›n›n patogenezini, tan›

yöntemlerini, tedavisini ve greft enfeksiyonlar›n›n

önlenmesinde uygulanan yöntemleri tart›flmakt›r.  

R‹SK FAKTÖRLER‹
Bakteriyel flora aç›s›ndan oldukça zengin olmas› ve

lenfatiklerin varl›¤› nedeniyle, kas›k bölgesinde

yap›lan cilt insizyonu prostetik vasküler greft

enfeksiyonu için ciddi bir risk faktörüdür [4,5].  Direkt

yay›l›m etkisine ba¤l› olarak yara yeri enfeksiyonu

sonras› prostetik greft enfeksiyonu görülme insidans›

da oldukça s›kt›r [4,6]. Steril cerrahi tekniklerin ihlali

enfeksiyon aç›s›ndan önemli bir risk faktörüdür.

Kanser, immünsüpresif tedavi, bozulmufl glikoz

metabolizmas›, immün sistem hastal›klar›, erken

dönemde tekrarlayan ve kirli bölgelerde uygulanan

cerrahi giriflimler vasküler greft enfeksiyonu geliflimi

için zemin haz›rlayan faktörlerdir. Bunun yan›nda acil

cerrahi, giriflim esnas›nda barsak yaralanmas›,

perioperatif uygun antibiyoti¤in kullan›lmamas›,

yayg›n lenfatik diseksiyon, uzam›fl operasyon zaman›,

ayn› bölgede tekrar yap›lan operasyonlar, hastanede

yat›fl süresinin uzam›fl olmas›, obesite,  insizyonel

hematom gibi faktörler vasküler greft enfeksiyonu için

di¤er predispozan faktörlerdir. Kolondaki bir iskemiyi

takiben oluflan bakteriyel translokasyon da aortik greft

enfeksiyonuna neden olan mikroorganizma

kolonizasyonu için potansiyel bir risk faktörüdür [7-9].

ET‹YOLOJ‹
Erken greft infeksyonlar›nda genelde etken

Staphylococcus aureus iken geç dönemde görülen

greft enfeksiyonlar›nda ise en s›k karfl›lafl›lan etken

Staphylococcus epidermidis’tir [3]. Stafilokok sufllar›

düflük-grade’li polisakkarit ile biofilm enfeksiyonu

oluflturmakta ve "slime" ad› verilen yap›flkan bir

koruyucu membranla tedaviye daha dirençli hale

gelmektedir. "Slime" oluflumu mikroorganizman›n

grefte adherans›na izin verir ve bunun sonucunda

mikroorganizmay› fagositozdan ve antikorlardan

korumaktad›r. Bu mekanizma sayesinde enfeksiyon

kronikleflebilmektedir [10]. Metisilin-dirençli S. aureus

(MRSA)’a ba¤l› greft enfeksiyonlar› mortalite

aç›s›ndan artm›fl risk ile iliflkilendirilememesine

ra¤men, amputasyon ve hastanede yat›fl süresinin

uzamas›nda istatiksel olarak anlaml› art›fl saptanm›flt›r
[11]. Prostetik vasküler greft enfeksiyonlar›ndan

sorumlu tutulan di¤er ajanlar; E. coli, Pseudomonas

türleri, Salmonella ve Klebsiella pneumoniae olup,

genelde enfeksiyon monomikrobiyaldir [10,12]. 

VASKÜLER GREFT 
ENFEKS‹YONUNUN PATOGENEZ‹
Vücutta bulunan tüm protezlerin veya yabanc›

materyallerin enfeksiyona yatk›nl›¤› art›rmas›na

ra¤men vasküler greft enfeksiyonunun insidans›

göreceli olarak daha düflüktür. Prostetik vasküler greft

enfeksiyonlar› için temel bulafl mekanizmalar› cerrahi

esnas›nda grefte mikroorganizma bulafl›, operasyon

sonras›nda greftin yak›n komflulu¤unda var olan

enfeksiyondan direkt yay›l›m veya uzak organ

enfeksiyonundan kan yoluyla yay›l›md›r.

Enfeksiyonun en s›k kayna¤› hastan›n kendi

floras›ndan kaynaklanan stafilokoklard›r. Üriner

sistem, akci¤erler, plevral, peritoneal boflluklar ve

cerrahi alanlarda enfeksiyona neden olan
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mikroorganizmalar da kaynak olabilirler [3]. Arteryel

sistemdeki anevrizma içindeki trombusler veya

arteryel duvardaki bakteriler de enfeksiyon için bir

kaynakt›r [13]. Greft implantasyondan sonraki 3 aya

kadar olan zaman diliminde ortaya ç›kan

enfeksiyonlar erken greft enfeksiyonu, 3 aydan sonra

ortaya ç›kan enfeksiyonlar ise geç greft enfeksiyonu

olarak de¤erlendirilmektedir [3].

Vasküler greft materyallerine bak›ld›¤›nda; klinik

uygulamalarda Dakron ve PTFE greftleri en yayg›n

kullan›lan iki greft türüdür. Her iki greft de

biyokimyasal etkileflimde bulunmamakta ve vücut

taraf›ndan iyi tolere edilmektedirler. Yapt›¤›m›z

çal›flmalarda metisilin-dirençli S. epidermidis

(MRSE)’in Dacron greftine afinitesinin PTFE greftine

k›yasla daha fazla oldu¤unu gösterdik [14,15]. Baz›

çal›flmalar Dakron greftlerdeki oluflmufl enfeksiyonun

tedaviye daha dirençli oldu¤unu ve sepsis geliflimine

daha yatk›n olduklar›n› bildirmifllerdir [16].

KL‹N‹K BEL‹RT‹ ve BULGULAR
Klinik belirti ve bulgular; greftin implantasyonundan

enfeksiyonun ortaya ç›k›fl›na kadar geçen zaman

aral›¤›na, greftin lokalizasyonu ve etken

mikroorganizmaya ba¤l›d›r [17].  Erken greft

enfeksiyonunda genelde cerrahi alan enfeksiyonunu

gösteren lokal inflamasyon bulgular› olur. Di¤er klinik

belirti ve bulgular lokal abse formasyonu, sinüs trakt›

oluflumu, hemoraji, greft t›kanmas›, psödoanevrizma,

greftin aç›¤a ç›kmas› ve kötü doku birleflmesidir.

Septik emboli ve distal doku iskemisi de görülebilir ve

sistemik sepsis bulgular› ortaya ç›kabilir. Geç greft

enfeksiyonunda ise kutanöz sinüs trakt›, greft-enterik

erozyon veya fistül geliflimi olur. Hemoraji ortaya

ç›kabilir ve hayat› tehdit edici olabilir. Greft

trombozuna veya embolizasyonuna ba¤l› a¤r› ile

birlikte distal iskemi de görülür. Anastomotik

psödoanevrizma ekstremiteyi veya hayat› tehdit etmesi

nedeniyle, acil bir durumdur. Greft-iliflkili enterik

erozyon ve fistüle ba¤l› klinik semptomlar greft

implantasyonundan y›llar sonra görülebilir. Erozyon

varl›¤›nda hastalar sepsis gibi sistemik ve kar›n a¤r›s›

gibi lokal bulgu ve belirtilerle baflvurabilirler. Do¤ru

tan› hayat kurtar›c›d›r. Aorto-enterik fistül insidans›

%0.6-2.3 oranlar› aras›nda bildirilmektedir. Fistül

varl›¤›nda gastrointestinal traktüs kanamas›, kar›n

a¤r›s›, sepsis bulgular› ortaya ç›kar. Kan, greft ve

perigreft doku kültürlerinde barsak floras›ndan oluflan

polimikrobiyal etkenler izole edilir [3,18] 

S. aureus, Pseudomonas ve di¤er gram-negatif türlerin

neden oldu¤u greft enfeksiyonlar› oldukça a¤›r

seyreder ve anastomoz bölgesinde ayr›lma,

psödoanevrizma oluflumu, proteolitik enzim üretimine

ba¤l› olarak anastomoz bölgesinde elastin ve

kollajenlerin y›k›lmas› görülebilmektedir. S.

epidermidis’in neden oldu¤u vasküler greft

enfeksiyonlar›nda ise ciddi bir klinik bulgu

gözlenemeyebilir, hastada sadece halsizlik flikâyeti

olabilir [10,12]. 

VASKÜLER GREFT 
‹NFEKS‹YONUNDA TANI
Vasküler greft enfeksiyonlar›n›n tan›s›n›n

konulmas›nda klinik de¤erlendirme, radyolojik

görüntüleme ve mikrobiyolojik tetkikler

kullan›lmaktad›r. Klinik tablo enfeksiyonun tan›s›n›n

konuldu¤u döneme göre de¤iflmektedir [19]. Olas› greft

enfeksiyonu olan hastan›n diagnostik

de¤erlendirilmesinde en iyi tan› arac› bilgisayarl›

tomografi (BT)’dir.  BT tetkiki ile greft etraf›ndaki

s›v› koleksiyonu ve inflamatuar de¤ifliklikler tespit

edilebilmektedir. Bunun yan›nda bir s›v› koleksiyonu

içinde hava kabarc›klar›n›n tespit edilmesi greft

enfeksiyonu ile iliflkili abse formasyonunu veya aorto-

enterik fistül olas›l›¤›n› düflündürebilir. Bu yöntemle

anostomoz bölgesinde enfeksiyona ba¤l› oluflabilen bir

psödoanevrizma görüntüsü de ekarte edilebilir.  Greft

etraf›ndaki s›v› koleksiyonunun BT yard›m›yla drene

edilmesi ile kültürde izole edilen bakterilere yönelik

en uygun antibiyoti¤in verilmesi de sa¤lanmaktad›r.

Ancak operasyondan sonraki ilk sekiz hafta boyunca

greft etraf›nda hava veya s›v› görülmesinin normal bir

bulgu olabilece¤i de düflünülmelidir [16,20,21].  

Vasküler greft enfeksiyonunun tan›s›nda manyetik

rezonans görüntülemesi de oldukça etkili

bulunmufltur. Cerrahiden sonraki erken dönemde
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oluflan hematomu greft etraf›nda biriken s›v› veya

enflamatuvar de¤iflikliklerden ay›rabilmektedir

Radyolojik görüntüleme yöntemi olarak indiyum-111

ile iflaretlenmifl lökosit taramas› ve galliyum-67

taramas› da kullan›lmaktad›r. Yak›n zamanda yap›lan

cerrahi giriflim, prostetik materyal etraf›ndaki

inflamatuvar de¤iflim ve di¤er inflamatuar proçesler

aortik greft enfeksiyonu tan›s›n› güçlefltirebildi¤i için

bu görüntüleme yöntemlerinin yorumlanmas›nda çok

dikkat edilmesi gerekmektedir [19-22].

Ç›kar›lan greftlerden ve greft etraf›ndaki dokudan

al›nan kültür örnekleri ile etken bakterinin

tan›mlanmas› yap›labilir. Kan kültürü pozitifli¤i ancak

hastalar›n yar›s›ndan az›nda elde edilebilir [17].

Stafilokoklar›n üretti¤i slime denen biofilm tabakan›n

antijenik yap›s›na karfl› vücutta oluflan antikorlar›n

ölçümü ile de vasküler greft enfeksiyonu hakk›nda

fikir sahibi olunabilir. Ancak bu yöntem klinik

çal›flmalarla halen do¤rulanmaktad›r[23].

Aortik greft implantasyonu yap›lan bir hastada masif

gastrointestinal kanama varl›¤›nda aorto-enterik fistül

mutlaka düflünülmelidir ve tan›da üst ve alt

gastrointestinal sistem endoskopisi yard›mc› olur.

Tan›sal amaçl› aortografi ile aortik greft enfeksiyonu

hakk›nda yeterli bilgi edinilemez ancak bu yöntem ile

daha önceden yap›lm›fl olan baypas greftlerinin ve

distalindeki nativ damarlar›n aç›kl›¤› ve anatomisi

de¤erlendirilebilir. Ayr›ca aortografi ile renal arter

alt›nda kalan aort uzunlu¤u da ölçülebilir. Bu segment

operasyon öncesinde aortik greft eksizyonunun

planlanmas›nda çok önemlidir [21,22]. 

VASKÜLER GREFT ENFEKS‹YONUNA
YAKLAfiIM PRENS‹PLER‹
Hayat› tehdit eden vasküler greft enfeksiyonu

saptanan bir hastada, öncelik sepsis kontrolü ve distal

organ perfüzyonunun sa¤lanmas›na verilmektedir.

Vasküler greft enfeksiyonu multidisipliner bir

yaklafl›m ile tedavi edilmelidir. Operasyondan sonra

damar cerrahisi kliniklerinde düzenli aral›klarla

yap›lan kontroller greft enfeksiyonu, psödo anevrizma

ve greft oklüzyonu gibi komplikasyonlar›n erken

aflamada tespit edilmesini sa¤lamakta ve tedavi

baflar›s›n› art›rmaktad›r. Tedavinin planlanmas›nda;

enfeksiyonun derinli¤i (cilt, ciltalt›, greft), greftin ne

kadar›n›n enfekte oldu¤u, anastomoz bölgesinin

enfekte olmas›, greftin tromboze olmas›, kanamas›

gibi faktörler mutlaka de¤erlendirilmelidir [1,6,16]. 

a. Sepsis kontrolü: vasküler greftin ç›kar›lmas›

Ciddi vasküler greft enfeksiyonu olan hastada öncelik

hastan›n hayat›n› kurtarmak ve sepsis ilerleyiflini

önlemek/durdurmakt›r. ‹nfeksiyon kayna¤›n›

temizlemek için uygulanan en etkili tedavi greftin

tamamen ç›kar›lmas›d›r. Bu sayede sadece enfeksiyon

kayna¤› temizlenmifl olmaz, ayn› zamanda

enfeksiyonun tekrarlamas› ve aorto-enterik fistül riski

de önlenmifl olur. Ancak greftin ç›kar›lmas›ndan sonra

revaskülarizasyonun yap›lmamas› ekstremite kayb›na

neden olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Farkl›

bölgelerdeki prostetik greft enfeksiyonlar›  için greftin

tam ç›kar›lmas› kadar k›smi ç›kar›lmas›n›n da yeterli

oldu¤u savunan çal›flmalar›n yan› s›ra, enfekte greftin

tam olarak ç›kar›lmad›¤› vakalarda greft

enfeksiyonunun çok yüksek oranda tekrarlad›¤›n› öne

süren yay›nlar da vard›r. Bu konuda farkl› görüfller

olmas›na ra¤men cerrahi ifllem yap›lacak bölgelerin

k›s›tl› oldu¤u hemodiyaliz amaçl› prostetik greft

implantasyonu, yafll› hasta grubu,  veya ek

kardiyovasküler sorunu olan hastalarda k›smi greft

ç›kar›lma yönteminin yap›lmas› düflünülebilir [1,6,16,24-26].

b. Antibiyotik tedavisi

Etken genelde stafilokoklar oldu¤u için

antistafilokokal penisilinler, veya penisilin alerjisi

durumunda sefalosporinler kullan›labilir. Ancak

metisilin-dirençli stafilokoklar etken olduklar›nda

tedavide glikopeptitlerin yer almas› gerekmektedir.

Bakteriyolojik teflhiste flüphe varsa bafllang›ç tedavisi,

gram-negatif basillere ba¤l› olas› enfeksiyon göz

önünde bulundurularak, yap›lmal›d›r. Genifl

spektrumlu penisilinler, sefalosporinler ve

aminoglikozidler kullan›labilir. Bat›n içi enfeksiyon

varl›¤›nda, enteroprostetik fistül olas›l›¤› nedeniyle,

sefoksitin, beta laktam-beta laktamaz inhibitör

kombinasyonlar›, karbapenem, klindamsin,

metronidazol gibi anaerob ba¤›rsak floras›na etkili
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antibiyotikler kullan›lmal›d›r [17]. Geç dönemde görülen

enfeksiyonlarda, e¤er hastan›n klini¤i stabil ise etken

patojenin tan›mlanmas›na kadar antibiyotik tedavisi

bekletilebilir ve kültür sonucuna göre uygun antibiyotik

tedavisine bafllanabilir [27]. Genelde 6 haftal›k parenteral

tedavi rejimi tercih edilmektedir. Greft enfeksiyonu

tespit edilen ancak efllik eden ciddi hastal›klar nedeniyle

cerrahi ifllem yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›

hastalarda indüksiyon (alt› haftal›k parenteral) tedavi ile

enfeksiyon kontrol alt›na al›nd›ktan sonra uzun süreli (6

ayl›k, bazen ömür boyu) oral antibiyotiklerle bask›lay›c›

tedavi uygulanabilir [3]. 

Bunun yan›nda enfekte greftin ç›kar›lmadan sadece

lokal olarak antibiyotik ile y›kanmas›n› savunan

araflt›rma sonuçlar› da vard›r [28].  Ancak bu

çal›flmalar›n sonuçlar› halen tart›flmal›d›r ve klinik

uygulamada bir fikir birli¤i sa¤lanamam›flt›r.

c. Genifl ve tam debridman 

Enfekte ve nekrotik dokular›n genifl bir flekilde eksize

edilmesi ile yara yeri iyice temizlenir ve yara iyileflmesi

h›zlan›r. Debridman›n yetersiz yap›lmas› durumunda

tekrarlayan enfeksiyonlar s›k görülmektedir. Enfekte

greftin etraf›ndaki dokular rezeke edildikten sonra kalan

dokunun steril oldu¤undan emin olmak gereklidir [29].

Grefte ilerlememifl ve sadece yara yerinde lokalize

olan enfeksiyon durumunda ise debridman sonras›nda

vakum ile kapama yöntemi de uygulanmaktad›r.

Vakum yöntemi ile granülasyon dokusunun daha

çabuk olufltu¤u, re-epitelizasyonun h›zland›¤› ve yara

yerindeki bakteriyel içeri¤in azald›¤› gösterilmifltir.

Ancak bu yöntemin yüksek maliyetli oluflu ve uzun

süreli uygulanmas› gerekti¤i için kullan›m› k›s›tl›d›r.

Dosluo¤lu ve arkadafllar› taraf›ndan vakum ile kapama

yöntemi kullan›larak tedavi edilen dört hastada

tekrarlayan enfeksiyon olmad›¤› bildirilmifltir [30]. 

Günümüzde greftin ç›kar›lmadan yap›lan tedavide,

genifl debridman sonras›nda do¤rudan kas flebi

çevrilerek kapama uygulanmas› ile baflar› oran› %75’e

ulaflmaktad›r. Kan dolafl›m› aç›s›ndan zengin olan kas

flepleri ile ortama daha fazla antibiyotik tafl›nmakta,

doku oksijenizasyonu sa¤lanmakta ve yara iyileflmesi

h›zland›r›lmaktad›r [31]. 

d. Distal organlar›n kan ak›m›n›n yeniden

sa¤lanmas›

Hedef distal k›sm›n kan ak›m›n›n yeniden sa¤lanarak

ekstremite kayb›n›n önlenmesi ve metabolik asidoz,

end-organ iskemisi ve kompartman sendromu gibi

komplikasyonlar›n geliflmesinin önlenmesidir [1,6,16].

Aort greftinin ç›kar›lmas›ndan sonra uygulanan

revaskülarizasyon yöntemleri

Enfekte greftin tamamen ç›kar›lmas› konusunda görüfl

birli¤i olmas›na ra¤men revaskülarizasyon yöntemi

konusunda görüfl ayr›l›klar› vard›r. 

i. Ekstra-anatomik baypas

Enfekte greftin ç›kar›lmas›ndan sonra in-situ baypas

yerine ekstra-anatomik baypas yöntemi, enfekte

bölgeden uzakta yeni bir cerrahi ifllemin yap›lmas›

nedeniyle, daha güvenli olarak bilinmektedir. Ayn›

seansta enfekte greftin ç›kar›lmas› ve extra-anatomik

baypas cerrahisinin yap›lmas› belli mortalite ve

morbiditeyi de beraberinde getirmektedir [32].

Hemodinamik durumu stabil olan hastalarda

ekstraanatomik baypas giriflimi aortik greftin

ç›kar›lmas›ndan sonra yap›lmaktad›r. Nadir de olsa,

rüptüre enfekte aortik grefte veya aorto-enterik fistüle

ba¤l› masif gastrointestinal kanamas› olan hastalarda

hemostaz›n sa¤lanmas› acil ve öncelikli durumdur. Bu

durumda distal revaskülarizasyon ikinci planda

düflünülür. Di¤er bir yaklafl›m tercihi ise ekstra-

anatomik baypas girifliminin aortik greftin

ç›kar›lmas›ndan iki-üç gün önce yap›larak alt

ekstremitelerin iskemik kalmas›n›n önlenmesidir [22, 33]. 

Tam olarak greft eksizyonu yap›lan ve ekstra-

anatomik baypas uygulanan ilk serilerde amputasyon

oranlar› %25-50 ve mortalite oranlar› %36-79 olarak

bildirilmekteydi [34]. Günümüzde ise mortalite oranlar›

%4-23’e geriletilmifltir [33,35]. Ekstra-anatomik baypas

operasyonunun en büyük dezavantajlar›, aort güdük

rüptürü, tromboz ve extra-anatomik baypas greftinin

yeniden enfekte olmas›d›r [36]. Tablo 1’de greft

eksizyonu ve ekstraanatomik baypas uygulanan

çal›flmalar özetlenmifltir.
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ii. ‹n-situ prostetik greft replasman›
Bu yaklafl›m ile vasküler greft enfeksiyonu durumunda

enfekte greft ç›kar›lmakta ve ard›ndan Dakron veya

PTFE vasküler greft kullan›larak revaskülarizasyon

yap›lmaktad›r. Bu tedavi yaklafl›m› greft enfeksiyonu

ve s›n›rlanm›fl düzeyde sepsis durumunda tercih

edilmektedir. Ekstra-anatomik baypas ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda in-situ baypas cerrahisinin baz›

avantajlar› bulunmaktad›r. Özellikle rezeke edilen

aortun distalinde kalan güdükten rüptür riski azalmakta,

greft aç›kl›¤› daha iyi olmakta ve ekstremite kurtar›lma

flans› daha fazla olmaktad›r. Bunun yan›nda tekrarlayan

enfeksiyon riski aç›s›ndan extra-anatomik baypas ile

benzer sonuçlar bildiren çal›flmalar da mevcuttur  [39-41].

‹n-situ baypas cerrahisinde tercih edilen greftlerin

s›kl›kla cryopreserved allograft, otolog femoral ven

veya antibiyotik kapl› prostetik greftler olmas›

nedeniyle tekrarlayan enfeksiyon oran› da oldukça

düflük seyretmektedir [41-43]. 

ii-1. ‹n-situ rifampisin kapl› greft replasman›

‹n-situ prostetik greft replasman›n›n baflar›l› sonuçlar›

bildirilmeye bafllad›ktan sonra, araflt›rmac›lar aort

greft enfeksiyonu olan hastalarda antibiyotik kapl›

sentetik greftlerin kullan›lmas› üzerine

yo¤unlaflm›fllard›r [44]. Bunun yan› s›ra enfeksiyona

dirençli olabilecek her türlü madde ile greft

kaplanmas› çal›flmalar› da h›z kazanm›flt›r. ‹n vitro

çal›flmalarda rifampisinin kollajen veya jelatin kapl›

sentetik greftlere ba¤lanabildi¤i ve implantasyondan

sonra 19. güne kadar greftten sal›narak antibakteriyel

etki gösterdi¤i kan›tlanm›flt›r [45]. Ancak tedavi

yaklafl›mlar› planlan›rken sepsis derecesi,

hemodinamik stabilite gibi hastan›n klinik durumunun

göz önünde bulundurulmas› önemlidir. Tablo 2’de in-

situ rifampisin kapl› greft replasman› ile yap›lan

çal›flmalar özetlenmifltir.
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Tablo 1. Greft eksizyonu ve ekstraanatomik baypas uygulanan çal›flmalar.

Çal›flma Y›l Hasta Operasyon Amputasyon Reenfeksi- Takip Primer Sekonder
(n) mortalitesi oran› yon oran› mortalitesi aç›kl›k aç›kl›k

Seeger33 2000 36 16 5 20 42 75 100

Quinones-Baldrich32 1991 45 24 15.6 15 51 30 66

Reilly34 1984 92 14 12

Yeager36 1999 60 13 10 10 53 73 92

Kuestner37 1995 31 19 9 16 10 88

Davidovic38 2004 37 13.5 8.1 8.1 80.4

Tablo 2. ‹n-situ rifampisin kapl› greft replasman› ile yap›lan çal›flmalar. 

Çal›flma Çal›flma Hasta Operasyon Amputasyon Reenfeksi- Takip Primer Sekonder
aral›¤› (n) mortalitesi oran› yon oran› mortalitesi aç›kl›k aç›kl›k

Young42 99 9 8 0 11 26 86

Hayes46 1999 11 18 0 0 18

Torsello47 1993 5 0 0 0 0

Oderich48 2006 43 8 11 0 89

Bandyk45 2001 27 8 0 8 0



ii-2. ‹n-situ allogreft replasman›

Allogreftler›n temel avantaj› enfekte greftin tamamen

ç›kar›lmas›ndan sonra anatomik revaskülarizasyonda

kullan›labilmeleri ve enfeksiyona oldukça dirençli

olmalar›d›r. Homogreft olarak da bilinen allogreft;

kadavradan al›nd›ktan sonra çeflitli ifllemlerle

immünolojik antijenitesi ve rejeksiyon riski

azalt›lmaktad›r. Gluteraldehit ile muamele edilen

umblikal venlerden dondurulmufl safen venlere kadar

çeflitli greftler periferik arteryel cerrahide kullan›ma

girmifltir [16,49-52].  Doku tiplendirmesi ve viral

organizmalarla mücadelede yeterince ilerleme

olmamas› taze allogreftlar›n kullan›m›n›

k›s›tlamaktad›r. Ancak allogreft bankas›nda muhafaza

edilen greftler antijenite ve virüs taramas›ndan

geçirilmekte ve kullan›ma haz›r bir flekilde

tutulabilmektedir. Allogreftlerin di¤er bir avantaj› da

istenilen ebatta bulunabilmesidir [16,49-52]. 

Allogreftlar›n kullan›ma girmesiyle birlikte

greftlerdeki dejeneratif ilerlemeye ba¤l› olarak

anevrizma rüptürü ve buna ba¤l› olarak masif kanama

görülen vakalar bildirilmifltir [53].  Uzun dönem

kullan›m için yeterince dayan›kl› olmayan bu greftler

baz› merkezlerde enfekte greftin ç›kar›lmas›ndan

sonra enfeksiyonun kontrol alt›na al›nmas›na kadar

geçen süre için implante edilip, daha sonra prostetik

greftlerle de¤ifltirilmektedir [54]. Tablo 3’de in-situ

allogreft replasman› ile yap›lan çal›flmalar

özetlenmifltir.

ii-3. ‹n-situ otolog greft replasman›

Otolog greftler tekrarlayan enfeksiyona karfl› oldukça

dirençli ve yap›lar› bak›m›ndan da dayan›kl›d›r. Ancak

arteryel sistem bas›nc›na maruz kalan venöz greftlerin

zaman içinde anevrizmatik de¤iflim gösterdi¤i de

bildirilmektedir [55]. Femoral-popliteal ven, in-situ

replasman için infrarenal aorta bölgesinde çap

uyumundan dolay› oldukça iyi bir tercihtir [43]. Ayr›ca

venin duvar›n›n daha kal›n olmas› nedeniyle

enfeksiyona direnç bak›m›ndan safen venden daha

üstün oldu¤u düflünülmektedir [56]. Klinik uygulamada

safen ven greft enfeksiyonuna karfl› oldukça dirençli

olmas›na ra¤men çap olarak uygun bir greft de¤ildir.

Ayr›ca safen vendeki kapakç›k k›s›mlar›nda k›smi

darl›k oluflabildi¤i ve safen venin neo-intimal

hiperplaziye oldukça yatk›n oldu¤u bilinmektedir [57].

Tablo 4’te in-situ otolog greft replasman› ile yap›lm›fl

olan çal›flmalar verilmifltir.

VASKÜLER GREFT 
‹NFEKS‹YONUNUN ÖNLENMES‹
Greft enfeksiyonunun önlenmesinde en önemli nokta

asepsi-antisepsi kurallar›na uyulmas›d›r. ‹yodin kapl›

drape kullan›m› tercih edilmelidir. Ayr›ca cerrahi

sahadaki k›llar›n temizlenmesi esnas›nda cilt

travmas›ndan kaç›nmak gerekmektedir.

Antimikrobiyal profilakside cilt floras›na etkili

antibiyotikler kullan›lmal›d›r. Profilaktik

antibiyotikler cilt inziyonundan önceki saat dilimi

içerisinde yap›lmal›d›r. Cerrahi prosedürün uzamas›
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Tablo 3. ‹n-situ allogreft greft replasman› ile yap›lan çal›flmalar.

Çal›flma Y›l Hasta Greft iliflkili Greft iliflkili Amputasyon Reenfeksiyon
(n) erken mortalite (%) geç mortalite

Kieffer49 2004 179 2.2 2.1 11 1.1

Verhelst53 2000 90 6.7 4.4 1.1

Nevelsteen50 1998 30 6.7 6.7 6.7

Noel51 2002 56 4 5 9

Zhou52 2006 42 14.3 0

Vogt40 2002 49 2 6.1 0 0



durumunda, profilakside kullan›lan ilac›n yar›lanma

ömrüne göre antibiyotikler belirli aral›klarla tekrar

edilmelidir. Profilaksinin 24 saaatten fazla

sürdürülmesi cerrahi alan enfeksiyonunun

azalt›lmas›nda herhangi bir ek yarar sa¤lamamaktad›r
[12]. Perioperatif sistemik antibiyotik profilaksisinin

prostetik vasküler greft enfeksiyonunu azaltt›¤›

prospektif, randomize ve plasebo-kontrollü çal›flmalar

ile gösterilmifltir [63,64]. Profikaside birinci veya ikinci

kuflak sefalosporinlerin kullan›m› çok yayg›n olmas›na

ra¤men bu antibiyotiklere direnç geliflimi de

görülmeye bafllam›flt›r. Kardiyak cerrahi veya alt

ekstremite revaskülarizasyonu geçiren hastalarda

hastanede kal›fl süresi ile iliflkili olarak, deri floras›n›n

de¤iflti¤i ve çoklu antimikrobiyal direnç gösteren

stafilokoklardan olufltu¤u ve cerrahi alan

enfeksiyonuna neden olan antibiyotiklere dirençli

stafilokoklar›n izolasyonunda art›fl oldu¤u

gösterilmifltir [65,66]. Aktif sürveyans çal›flmalar›nda

araç-iliflkili enfeksiyonlarda  metisilin-dirençli

stafilokoklar›n s›k etken oldu¤u tespit edildi¤inde

profilakside vankomisin kullan›lmal›d›r [67]. Daha önce

yapm›fl oldu¤umuz deneysel çal›flmalar ile glikopeptid

antibiyotik olan vankomisin ve teikoplaninin

MRSE’ye ba¤l› greft enfeksiyonunu önledi¤ini

gösterdik [14,15]. Fakat günümüzde glikopeptidlere

azalm›fl duyarl›l›kta stafilokoklar bildirilmektedir [68].

Böyle durumda ülkemizde mevcut olan tek ilaç

linezoliddir. Deneysel çal›flmalar ile linezolidin de

dirençli gram-pozitif mikroorganizmalara ba¤l› greft

enfeksiyonunu önledi¤ini gösterdik [69,70]. Fakat bu tür

antibiyotikler, dirençli mikroorganizmalar›n

yay›l›m›na neden olmamalar› için ancak uygun

endikasyonlarda kullan›lmal›d›r.
Antibiyotik kapl› greftlerin ve gentamisin toplar›n›n
da greft enfeksiyonunun önlenmesinde etkisi
gösterilmifl olmas›na ra¤men, bu uygulamalar greft
cerrahisinde al›fl›lagelmifl de¤ildir [44]. Bu çal›flmalar
genelde deneysel olarak yürütülmektedir. Sadece
rifampisin ile kaplanan vasküler greftlerin klinik
kullan›m› mevcuttur. Yapt›¤›m›z çal›flmada rifampisin
ve vankomisin kapl› greftlerin greft enfeksiyonunu
önlemede etkili, fakat greft enfeksiyonunu önlemede
en baflar›l› rejimin sistemik yolla verilen vankomisin
ve rifampisin kapl› greftin kombinasyonundan oluflan
profilaksinin oldu¤unu gösterdik [14].  Ancak
rifampisine karfl› giderek direnç geliflimi söz
konusudur ve dikkatli kullan›lmal›d›r.
Aortik cerrahi uygulamas› esnas›nda eflzamanl› olarak
apendektomi, kolesistektomi gibi gastrointestinal
operasyonlar›n yap›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Bu
önlemlerin yan› s›ra elektif flartlarda greft
yerlefltirilecek hastalarda, uzak organlardaki
enfeksiyonun operasyondan önce tedavi edilmesi
gereklidir. Omentum mobilize edilerek tüm aort
greftinin üzerine yay›l›p, ba¤›rsaklarla prostetik aortik
greftin direkt temas› önlenerek, aortik cerrahiden
sonra görülen aorto-enterik fistüllerin ortaya ç›kmas›
engellenir [71].
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Tablo 4. ‹n-situ otolog greft replasman› ile yap›lm›fl olan çal›flmalar.

Çal›flma Y›l Hasta Erken Geç Toplam Reenfek- Amputas- Greft
(n) mortalite mortalite mortalite siyon yon aç›kl›¤›

Clagett57 1993 20 10 5 0 10

Gibbons58 2003 26 3.8 3.8 0 0 % 100

Clagett43 1997 41 0 7.3 0 5 % 83

Brown59 1999 8 0 12.5 0 0 100

Cardozo60 2002 12 15.3 13

Franke61 1997 7 28.6 14.3 42.85 14.3

Gibbons62 2000 11 9.1 0 9.1 0 0

Daenens41 2003 49 8.2 29 34.7 0 2 % 91



SONUÇ
Aortik greft enfeksiyonlar›na yaklafl›m vasküler

cerrahlar›n ve enfeksiyon uzmanlar›n›n bafl etmesi

gereken ciddi ve u¤raflt›r›c› bir konudur. Aortik greft

baypas operasyonu geçiren hastalarda kas›k

bölgesinde selülit veya enfeksiyöz bir görünüm fark

edildi¤i anda greft enfeksiyonundan flüphelenilmelidir.

Erken tan› ve zaman›nda müdahale ile tedavisi zor

olan greft enfeksiyonlar›na karfl› baflar›

sa¤lanabilmektedir. Enfekte greftin tamamen

ç›kart›l›p, uygun antibiyotik tedavisinin bafllanmas› ve

revaskülarizasyonun yap›lmas› tedavide esas nokta

olmas›na ra¤men, cerrahinin zamanlamas›, replase

edilecek greftin türü, aortik revaskülarizasyon tekni¤i

gibi noktalarda farkl› yaklafl›mlar mevcuttur. Greft

enfeksiyonunun akut dönemindeki baflar›l› cerrahi

giriflime ra¤men, greft enfeksiyon riski halen sürdü¤ü

için bu hastalar operasyondan sonra uzun süreli olarak

antibiyotik tedavisi ile takip edilmelidir.

Multidisipliner yaklafl›m ve deneyimler sonucunda

cerrahi stratejilerin gelifltirilmesine ba¤l› olarak

gelecekte vasküler greft enfeksiyonlar›nda daha düflük

mortalite ve morbidite sa¤lanabilecektir. 
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AKT‹F VENÖZ ÜLSERL‹ HASTALARDA PERFORATÖR VENLER‹N
SUBFAS‹YAL L‹GASYONU; ERKEN ve ORTA DÖNEM SONUÇLARI

EARLY AND MID TERM RESULTS OF SUBFASCIAL LIGATION OF
PERFORATOR VEINS IN PATIENTS WITH ACTIVE VENOUS ULCERS

Hikmet ‹YEM*, Mine TAVLI*, Alper YÜKSEL**, Suat BUKET*
Kent Hastanesi, *Kalp Damar Cerrahi Bölümü, ** Radyoloji Bölümü, ‹zmir.

Özet
Amaç: Alt ekstremite de ayak bilek seviyesinde yada kururiste aktif venöz ülseri olan hastalarda subfasiyal ligasyon yap›lmas›n›n
yara iyileflmesindeki önemini vurgulamak ve ülkemizde hala yayg›n olmayan subfasiyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEPS)
ile litaratür eflli¤inde tart›flmak.
Gereç ve Yöntemler: Aktif venöz ülserleri olan, 20 ekstremiteye subfasiyal ligasyon uygulad›¤›m›z 18 hastay› prospektif çal›flmaya
ald›k. Hastalar›n onalt›s› erkek ikisi kad›n olup yafllar› 38-58 aras›nda (ortalama: 49.1 yafl) idi. Hastalar anamnez fizik muayene ve
dupplex renkli ultrasonografi ile de¤erlendirilerek, CEAP (Klinik, Etyolojik, Anatomik, Patolojik) s›n›flamas›na göre grupland›r›ld›.
Bacaklara ayak bilek seviyesinden diz seviyesine kadar medial insizyonlar yap›larak subfasiyal perforatör venler bulundu ve  ligatüre
edilerek divize edildi 
Bulgular: Hastalara genel  anestezi verildikten, ameliyathane ç›k›fl›na kadar ortalama ameliyat süresi 165 dakika (125- 205 dakika)
idi.  Ortalama 3.4 perforan vene (3-5) müdahale edildi.  Major komplikasyon ile karfl›lafl›lmad›. Hastalar ortalama 3.6 gün (3-5)
hastanede yatt›. Hastalar›n üçüncü ay takiplerinde hepsinin yara yerleri kapanm›fl ve hastalar normal çal›flma yaflant›lar›na
dönmüfllerdi.
Sonuç: Venöz yetmezli¤e ba¤l› bacak ülseri olan hastalarda aç›k cerrahi teknikle mudahale edilmesinin SEPS ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
anlaml› fark olmad›¤› kanatindeyiz. Çünkü serimizde gerek hastalar›n hastanede yat›fl süreleri gerekse ülserlerinin iyileflme
sürelerinin SEPS sonuçlar›na yak›n oldu¤unu inceledi¤imiz serilerde gördük. (Damar Cer Der 2007;16(3):13-18).

Anahtar Kelimeler: Perforan ven yetmezli¤i, Subfasiyal ligasyon, Aktif  venöz  ülser. 

Abstract
Background: Our aim is to emphasize the importance of subfascial ligation in patients with active venous ulcers at the level of lower
extremite or ankle, on the scar healing.
Methods: Our study was a prospective study and included 18 patients with active venous ulcers to whom subfascial ligation was
done to 20 extremities. 16 patients were male and two patients were female. Ages of patients were between 38-58 (mean age was
49.1). Patients were examined by history, physical examination, and duplex ultrasonography, and classified according to CEAP
(Clinical, Etiological, Anatomical, Pathological) classification. Median incisions were done from ankle to leg level to the extremities
and through these perforator veins were found and ligated.
Results: Mean time from the induction of general anesthesia to the end of the operation was 165 minutes (125- 205 minutes). Mean
number of ligated perforator veins was 3.4 (3-5). No major complication was seen. Mean hospitalisation time was 3.6 days (3-5). At
the third month of follow up period all scars were healed and all patients were continued to their normal life.
Conclusion: We think that no considerable difference seen when we compare the open surgery with the SEPS technique for the
patients with leg ulcers due the venous insufficiency. Because we found that hospitalisation period and scar healing time of our
patients is not different from the patients treated with SEPS technique when we examined their series. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(3):13-18).

Keywords: Perforan venous insufficiency, Subfascial ligation, Active venous ulcer, Lower extermity.
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‹R‹fi

John Homans taraf›ndan alt ekstremite derin, yüzeyel
ve perforatör ven sisteminin fizyopatolojisinin
aç›klanmas›ndan 20 y›l sonra, Robert Linton
taraf›ndan 1938 de bildirilen  ameliyat tekni¤inde; alt
ekstremitede yap›lan longitudinal insizyonlar ile
yetersiz perforan venlerin ligasyonunu sa¤layarak
venöz yetmezli¤in neden oldu¤u flikayetlerin
gerilemesinde  büyük umut olmufltur (1,2). Depalma
1974 y›l›nda venöz hipertansiyonun cilt ve ciltalt›
dokulara iletilmesini minimale indirmek için 53
hastada Linton tekni¤inin bir modifikasyonunu
uygulam›flt›r (3). Ama yine de bir çok komplikasyonlar›
olmas›na ra¤men Linton ameliyat› çeflitli
modifikasyonlar yap›larak yaklafl›k 50 y›l süre ile
alternatifsiz olarak yap›lm›flt›r (4). Bu çal›flmada
amac›m›z; alt ekstremite de ayak bilek seviyesinde
yada kururiste aktif venöz ülseri olan hastalarda
subfasiyal ligasyon yap›lmas›n›n yara iyileflmesindeki
önemini vurgulamak ve ülkemizde hala yayg›n
olmayan subfasiyal endoskopik perforatör ven
cerrahisi (SEPS) ile literatür eflli¤inde tart›flmakt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Nisan 2004 - Ocak 2007 tarihleri aras›nda  alt
ekstremitesinde aktif venöz ülserleri olan  ve 20
ekstremiteye subfasiyal ligasyon uygulad›¤›m›z 18
hastay› prospektif çal›flmaya ald›k. Hastalar›n onalt›s›
erkek ikisi kad›n olup yafllar› 38-58 aras›nda
(ortalama: 49.1 yafl) idi. Hastalar anamnez fizik
muayene ve dupplex renkli ultrasonografi ile
de¤erlendirilerek, CEAP (Klinik, Etyolojik,
Anatomik, Fizyopatolojik) s›n›flamas›na göre
grupland›r›ld›. Bütün hastalar›n preoperatif dupplex
renkli  ultrasonografileri ve iflaretlemeleri ayn›
radyolog taraf›ndan yap›ld›. ‹ncelemeler Simens
Antares Sonoline cihazda VSX 9-4 multifrekans lineer
prob kullan›larak gerçeklefltirildi. Hastalar›n
preoperatif demografik verileri Tablo 1 de
gösterilmektedir. Hastalar ayr›ca kronik venöz
yetmezlik (KVY) indeksine göre de¤erlendirildi. Bu
de¤erlendirme, semptomlar›n fliddetine göre hafif (+),
orta (++), ciddi (+++) olarak belirtildi. Her art›fla 1

puan verildi ve puanlar›n hasta say›s›na bölünmesi ile
indeks oluflturuldu (5). Sonuçlar Tablo 2 de gösterildi.
Hastalar›n hepsinde perforatör ven yetmezli¤ine
ilaveten vena saphena magna yetmezli¤i vard›. Üç
hastada derin ven yetmezli¤i saptand›. Hiçbir hastada
derin ven tromboz yoktu ancak dört hasta daha önce
tromboflebit geçirmiflti. Hastalar›n beflinde ailede
venöz yetmezlik yada varis anamnezi vard›. Bir hasta
ise daha önce variköz pake eksizyonu yapt›rm›flt›.
Hastalar›n 3 tanesi daha önce major cerrahi giriflimler
geçirmiflti (Duodenal ülser kanamas›, lomber disk
herni ve radikal prostatektomi ameliyatlar› olmak
üzere). Hastalar›n hiçbirine dupplex renkli
ultrasonografi d›fl›nda ek tetkik yap›lmad›. ‹lerlemifl
venöz yetmezlikli, inkompetan perforalar›n varl›¤› ve
medikal tedaviye yan›t al›nmamas› (Klinik
s›n›flamada Class 4-5-6) cerrahi endikasyonumuzu
oluflturdu.

Dr. Hikmet ‹yem ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2007; 16 (3): 13-18

14

G

Tablo 1. Hastalar›n preoperatif verileri

Hasta say›s› 18
Yafl (ort) 49.1
Cinsiyet E/K 16/2
Bacak Sa¤/sol 13/7
Tromboflebit (n=) 4
Aile öyküsü (n=) 5

Klinik S›n›flama Hasta Say›s›
C6 aktif ülser 18

Etyoloji
Primer 18
Sekonder 0

Anatomi
Yüzeyel 18
Perforan 18
Derin 3

Patofizyoloji
Reflü 18
T›kan›kl›k 0
Reflü ve t›kan›kl›k 4



Cerrahi teknik: 
Toplam onsekiz hastan›n yirmi alt ekstremitesine
giriflim yap›ld›. Ameliyat öncesinde; tüm hastalar›n
yetmezlik olan  perforatör venleri dupplex
ultrasonografi ile iflaretlendi.  Hastalar›n hepsi genel
anestezi alt›nda ameliyat edildi. Enfeksiyon proflaxisi
için antibiyotik olarak sefalosporin yap›ld›. Bacaklara
ayak bilek seviyesinden diz seviyesine kadar medial
insizyonlar yap›larak subfasiyal perforatör venler
bulundu ve  ligatüre edilerek divize edildi (Resim
1,2,3). Tüm insizyonlara ciltalt› ve cilt suturleri
konularak bacaklara elastik bandaj sar›ld› ve  hastalar›n
hepsi ekstübe edilerek postop’a ç›kar›ld›. Hastalar›n
tümünde komplet vena safena magna yetmezli¤i ve
deforme yüzeyel venler oldu¤u için saphenofemoral
bölgede ligasyon, divizyon ve komplet stripping
yap›ld›. Hiçbir hastan›n ülseri için greftleme yap›lmad›. 
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Tablo 2. Hastalar›n ameliyat öncesi ve üç ay sonras› flikayetleri ve KVY indeksleri. Semptomlar›n fliddetine göre
hafif (+), orta (++), ciddi (+++) olarak belirtildi. Her art›fla 1 puan verildi ve puanlar›n hasta say›s›na bölünmesi ile
KVY indeksleri oluflturuldu (Parantez içindeki de¤erler postoperatif KVY indeksleri göstermektedir).

Semptomlar›n Toplam Toplam KVY ‹ndeks
fliddeti (+) (++) (+++) Hasta say›s› puan Toplam 8.36(2.08) 

A¤r›. 4 (2) 6(2) 5(-) 18(6) 31(6) 1.72(0.33)

Ödem 6(2) 1(1) 4(-) 11(3) 18(4) 1.00(0.22)

Kramp 3(2) 2(-) 2(-) 7(2) 13 (2) 0.72(0.11)

Ülser 6(3) 7(2) 5(-) 18(3) 35(7) 1.94(0.38)

Parestezi 3(3) 2(-) 1(-) 7(3) 10 (3) 0.55(0.16)

Deri de¤iflikli¤i 7(5) 6(2) 2(-) 18(7) 25(9) 1.38(0.50)

A¤›rl›k hissi 4(3) 3(2) 3(-) 16(5) 19 (7) 1.05(0.38) 

Resim 1. Subfasiyal ligasyon yap›lan bir hastan›n preoperatif
görüntüsü.

Resim 2. Subfasiyal ligasyon yap›lan ayn› hastan›n
peroperatif  perforatör venin görüntüsü .

Resim 3. Subfasiyal ligasyon yap›lan ayn› hastan›n
postoperatif son hali.



BULGULAR
Hastalara genel anestezi verildikten itibaren
ameliyathane ç›k›fl›na kadar ortalama ameliyat süresi
165 dakika (125- 205 dakika) idi. Ortalama 3.4 perforan
vene (3-5) müdahale edildi.  Major komplikasyon ile
karfl›lafl›lmad›. Minor komplikasyonlar olarak kabul
edilen hematom bir hastada, seroma bir hastada,
görülürken sellülit, yara infeksiyonu, kesiyeri iyileflme
problemi gibi komplikasyonlar görülmedi.  Hastalar
ortalama 3.6 gün (3-5) hastanede yatt›. Salisilik asit ve
oral antibiotik reçete edilerek taburcu edilen hastalar bir
hafta sonra ilk kontrole, 2 hafta sonra ve 4 hafta
kontrole davet edildi. Varis çorab›  (20-30 mmHg) 4
hafta süreyle kulland›r›ld›.  Hastalar›n ülserlerinin
kapanma süresi ortalama 42 gün (32-85). Hastalar›n
üçüncü ay takiplerinde hepsinin yara yerleri kapanm›fl
ve hastalar normal çal›flma yaflant›lar›na dönmüfllerdi.
Aktif ülser yaralar› küçük olan olgularda yara yerlerinin
iyileflmesinin daha çabuk oldu¤unu gördük. Ameliyat
öncesi toplam 8.36 olan KVY indeksi, 3 ayl›k kontrolde
2.08’e düfltü (Tablo 2). Sonuçlar Wilcoxon rank testi ile
de¤erlendirildi. Hastalar›n a¤r›, ödem, a¤›rl›k hissi ve
kramp flikayetlerinde istatistiksel olarak anlaml›
düzelme kaydedildi (p<0.05). En anlaml› düzelme tesbit
edilen semptom, a¤r› (p=0.001) ve ülser (p=0.002)
iyileflmesiydi. Parestezi, ve deri de¤iflikli¤i
semptomlar›nda belirlenen önemli iyileflmeler ise
istatistiksel olarak anlaml› ç›kmad›.

TARTIfiMA
Kronik venöz yetmezlik (KVY) ‹ngiliz nufusun

yaklafl›k olarak binde beflini tutan önemli bir sa¤l›k

sorunudur (6). Kronik venöz yetmezlikte ortaya ç›kan

de¤iflikliklerin ve venöz ülserlerin sebebi; venöz

hipertansiyondur. Venöz hipertansiyonu oluflturan

neden ise; kas pompas› ve venöz kapakç›klardaki

yetersizliktir (7). Bir kiflide venöz ülser oluflabilmesi

için; derin, perforan ve yüzeyel venöz sistemden

genellikle iki tanesinde yetmezlik olmas›

gerekmektedir (8). Birçok çal›flmada perforan ve

yüzeyel ven yetmezli¤inin birlikte düzeltilmesi ile

venöz hemodinamin¤in ve kas pompa fonksiyonunun

düzeldi¤i gösterilmifltir. KVY sonucu oluflan

komlikasyonlar yüksek oranda ifl gücü kayb›na neden

olmaktad›r. Bu nedenle de  ülser nükslerini önlemede

ameliyat d›fl› tekniklerin baflar›s›z olmas›, subfasiyal

ve süperfasiyal reflüyü ortdan kald›ran cerrahi

tekniklerin daha baflar›l› oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r
(9). Perforan venlerin yüzeyel venöz sistemle iliflkisi

derin aksiyal venlerde direkt olarak yada indirekt

olarak muskuler damarlar yada soleal sinüsler yoluyla

olur. Bacak ve uylukta bu perforan venler içindeki

normal fonksiyon gören valvlerle kan yüzeyelden

derin sisteme do¤ru akar. Baca¤›n orta ve distal

k›sm›nda en önemli perforan venler Cockett

perforanlar› olarak adland›r›l›r. Yetersiz perforanlara,

özellikle semptomatik variköz  venler, perforan ven

yetmezli¤i ve tekrarlayan venöz staz ülserleri

varl›¤›nda cerrahi giriflim uygulan›r (10).  Bizim

çal›flmaya ald›¤›m›z bütün hastalar daha önceden bir

çok defa  medikal tedavi görmüfl ve bacak ülserlerinde

düzelme olmamas› üzerine ameliyat olma  karar› veren

hasta grubundan oluflmaktayd›. Hastalar›m›z›n hepsine

modifiye linton prosedürü uygulad›k.  Modifiye linton

prosedüründe rekkürent h›z› olarak %2-43 ve yara yeri

enfeksiyon oaran› %1-44  olarak bildirilmektedir (11).

Hastalar›m›z›n hiç birinde yara yeri enfeksiyonu

görülmedi, ayr›ca 32 ay takip etti¤imiz  iki hastada, 26

ay takip ett¤imiz üç hastada ve 16 ayd›r takip etti¤imiz

7 hastada rekürens olmad›. Ancak derin venöz

sistemde posttrombotik yetmezlik varsa, bizim

ald›¤›m›z baflr›l› sonuçlar  al›nmayabilir. Nitekim

Linton (1) yapt›¤› çal›flmada da bu konuyu

vurgulam›flt›r. Iafrati (12) ve arkdafllar›n›n yapt›¤›

çal›flmada  linton ameliyat›n›n yüksek morbidite

oranlar›n›n oldu¤unu belirtmifl, ancak çal›flmam›zda

minor komplikasyonlar olarak kabul edilen hematom

bir hastada, seroma bir hastada,  görülürken sellülit,

yara infeksiyonu, kesiyeri iyileflme problemi gibi

komplikasyonlar görülmedi.   Linton ve Cockett klasik

makalelerinde aç›k perforan ve ligasyonundan fayda

sa¤land›¤›n› rapor etmifllerdir ve bu bilgiler bir çok

araflt›rmac›lar taraf›ndan da rapor edilmifltir (11,13,14).

Linton ameliyat›na  üstünlü¤ü kabul edilen  SEPS

yöntemi daha çok ileri evredeki hastalarda tercih

edilmektedir (13,14). Fakat yüzeyel ve perforan venlere

yap›lan bu endoskopik cerrahi müdahalenin derin

venöz sistemin hemodinami¤ini düzeltip düzeltmedi¤i

konusunda henüz tam bir aç›kl›k yok (12).
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Uncu’nun (15) yapt›¤› çal›flmada; 17 hastaya SEPS

ile tedavi yap›lm›fl, ameliyat süresi ortalama 120 dk

(90-180), ortalama 2.8 perforan vene müdahale,

ortalama hastanede kalma süresi 2.3 gün  (2-3)

olarak bildirilmifl. Hemen hemen hasta say›m›z eflit

olan ancak tedavi yöntemiz farkl› olan bizim

çal›flmam›zda ortalama ameliyat süresi 165 dakika

(125- 205 dakika),  Ortalama 3.4 perforan vene (3-

5) müdahale edildi ve  hastalar ortalama 3.6 gün (3-

5) hastanede yatt›. Major komplikasyon ile

karfl›lafl›lmad›. Minor komplikasyonlar olarak kabul

edilen hematom  bir hastada, seroma bir hastada,

görülürken sellülit, yara infeksiyonu, kesiyeri

iyileflme problemi gibi komplikasyonlar görülmedi.

Literatür incelendi¤inde de 2003 y›l›na kadar SEPS

ile ameliyat edilen hasta say›s›n›n 1000 oldu¤u ve

uzun dönem sonuçlar›na dair bilgi olmad›¤› ve

SEPS’in henüz standardlar›n›n yerleflmedi¤i

görülmektedir (16).  Oysa modifiye linton

prosedürünün belli bir standard› var ve yaklafl›k 50

y›ld›r güvenle kullan›lmaktad›r. Ayr› ayr› yap›lm›fl

SEPS serilerinde iyileflme oranlar› %84-100,

ortalama %90 ve  rekürens oran› %0-22, ortalama

%10’ dur (12,17).  Bizim çal›flmam›zla

karfl›laflt›r›ld›¤›nda; iyileflme oaran› %100 ve takip

süreci içinde rekürens %0 olarak bulundu.

Hastalar›n üçüncü ay takiplerinde hepsinin

ülserlerinde iyileflme oldu ve  en uzun süre takip

etti¤imiz (16-26 ve 32 ay) hastalar›n hiç birinde

rekürens olmad›.  Major bir komplikasyon ile

karfl›laflmad›k. Bu nedenle  venöz yetmezli¤ine

ba¤l› bacak ülseri olan hastalarda aç›k cerrahi

teknikle  mudahale edilmesinin de etkin bir yöntem

oldu¤u ve SEPS ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark

olmad›¤› kanatindeyiz. Çünkü serimizde gerek

hastalar›n hastanede yat›fl süreleri gerekse

ülserlerinin iyileflme sürelerinin SEPS sonuçlar›na

yak›n oldu¤unu inceledi¤imiz serilerde gördük. Bu

hastalar›n ülserleri oluflmadan opere edilirlerse bu

sürelerin  daha da k›salaca¤›n› düflünmekteyiz.

Nas›l ki, hastan›n aktif venöz ülserinin olmas›n›n

SEPS’e kontrendikasyon oluflturmuyorsa modifiye

Linton prosedürüne de kontrendikasyon

oluflturmad›¤›n› serimizde gördük.
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PED‹YATR‹K ve ADÖLESAN YAfi  GRUBUNDA VASKÜLER
YARALANMALAR

VASCULAR INJURIES IN PEDIATRIC AND ADOLESCENT AGES 

Muzaffer BAHC‹VAN, Hasan Tahsin KEÇEL‹G‹L, Hakan KARAMUSTAFA, Onur DOYURGAN, Mustafa Kemal DEM‹RA⁄ ,
Mehmet Kamil GÖL, Ferflat KOLBAKIR
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Samsun

Özet
Amaç: Pediyatrik ve adölesan damarsal (vasküler) yaralanmalar konusundaki t›bbi ve cerrahi deneyimler s›n›rl›d›r. Bu yaz›da,
çocuklarda meydana gelen periferik damar yaralanmalar› tart›fl›lmaktad›r.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1984-Ocak 2007 tarihleri aras›nda damarsal yaralanma nedeniyle hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi
Poliklini¤i’ne ve Acil Poliklini¤i’ne baflvuran 0-18 yafl grubunda toplam 89 hastaya cerrahi giriflim yap›ld›. Hastalardan 70’i (%63)
erkek, 19’u (% 37)  kad›nd›. Yetmifliki hastada penetran, 16 hastada künt yaralanma mevcutken 1 hastada yan›k vard›. 35 hastada
üst ektremitede, 54 hastada alt ektremitede damarsal yaralanma meydana gelirken en s›k yaralanan damar yüzeyel (süperfisiyal)
femoral arterdi.  
Bulgular: Toplam 102 kez cerrahi ifllem uyguland›. Otuz olgu ile en s›k uygulanan cerrahi tedavi yöntemi otojen safen ven greft
interpozisyonu olurken, 28 olguda primer onar›m olarak gerçeklefltirildi. Sentetik damar grefti 5 olguda kullan›ld›. Ortalama
hastanede kal›fl süresi 4.5 gündü. Dokuz hastaya (%3.8) amputasyon uyguland›. Hastalar›n hepsi flifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Pediyatrik yafl grubunda meydana gelen atardamar yaralanmalar›nda erken dönemde yap›lacak baflar›l› re-vaskülarizasyon
giriflimi ile eriflkinlere benzer oranda ekstremite kurtarma oran›na ulaflmak mümkündür. (Damar Cer Der 2007;16(3):19-24).

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik vasküler yaralanma, cerrahi tedavi

Abstract
Background: We evaluated the traumatic pediatric and adolescent vascular injuries and discussed the surgical treatment
methods. 
Material and Method: Between 1984 and 2007, a total of  89 pediatric patients (70 males, 19 females; mean age 12.7 years;
range 1-18 years) who admitted with traumatic vascular injuries were evaluated retrospectively. Arterial trauma was detected 35
cases in the upper extremity, 54 cases in the lower extremity. The causes of trauma were blunt with 16 patients, penetran with 72
cases and burn with 1 patient.    
Results: 102 surgical procedures were performed. The most surgical procedure that was done for 30 cases were otogen saphein
vein graft interposition. Primer repair was used for 28 cases and synthetic graft for 5 patients. The average discharge time was 4.5
days. 80 patients were discharged without any complications, 9 patients underwent amputation. No mortality was seen.  
Conclusion: Early diagnosis and treatment methods help us to reach adult surgical success rate for pediatric vascular injuries.
(Turkish J Vasc Sur 2007;16(3):19-24).

Keywords: Pediatric vascular injury, surgical treatment
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‹R‹fi

Travmalar içinde damarsal yaralanmalar›n oran› çok
s›k olmamakla birlikte, önemli ölçüde mortalite ve
morbidite nedeni olabilirler (1-3). Eriflkinlerde daha çok
görülen damarsal yaralanmalara, pediyatrik ve
adolesan yafl gruplar›nda daha seyrek
rastlan›lmaktad›r. Bu nedenle pediyatrik ve adolesan
damarsal yaralanmalar konusundaki t›bbi ve cerrahi
deneyimler s›n›rl›d›r ve genel yaklafl›m eriflkin
hastalara uygulanan protokoldür. Ancak eriflkin
hastalardaki damar yaralanmalar›na uygulanan
yaklafl›m›n pediyatrik damar yaralanmalar›ndaki
etkinli¤i ve güvenirlili¤i tart›flmal›d›r. Çünkü
pediyatrik hastalardaki damar çap› eriflkinlere göre
daha küçüktür ve cerrah uygulayaca¤› tedavi
konusunda tereddütler yaflayabilmektedir. Ayr›ca bu
damarsal yaralanmalarla ilgili deneyimler pek çok
klinisyen aç›s›ndan s›n›rl›d›r ve bu konuya literatürde
de¤inen pek az çal›flma vard›r (4-6). Ayr›ca çok küçük
yafltaki çocuklarla sa¤l›kl› iletiflim kurulamamas› ve
bu yafllarda h›zl› kollateral geliflimi nedeniyle
semptomlar›n maskelenmesi yap›lan tedavinin uzun
dönem sonuçlar› aç›s›ndan yan›lt›c› olabilir.
Eriflkinlerden farkl› olan di¤er bir konu çocuklarda
devam eden ekstremite uzamas› ile ilgilidir (7).
Semptom bulunmamas›na ra¤men pediyatrik damar
yaralanmas› sonucu yeterli re-vaskülarizasyonun
yap›lmamas› neticesinde ekstremite gelifliminde
yetersizli¤in bildirildi¤i çal›flmalar vard›r (8-10). 
Bu yaz›da klini¤imize damar yaralanmas› nedeniyle
baflvuran pediyatrik ve adolesan yafl grubu  hastalara
uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçlar›
tart›fl›lm›flt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 1984-Ocak 2007 tarihleri aras›nda, damarsal
travma nedeniyle, Kalp ve Damar Cerrahisi Poliklini¤i
ve Acil Poliklini¤i’ne baflvuran toplam 89 hastaya
cerrahi giriflim uyguland›. Hastalardan 70’i (%63)
erkek, 19’u (%37) kad›nd›. Yafl aral›¤› 1-18 olup
ortalama 12,7 idi.  Hastalar›n baflvurma zaman›
ortalama 6,7 saat idi. Arteryel travma 35 hastada üst
ekstremitede, 54 hastada alt ekstremitede idi. Travma

nedeni 72 hastada penetran, 16 hastada künt, 1 hastada
yan›¤a ba¤l›yd›. En s›k yaralanan arter yüzeyel
femoral arterdi (Tablo 1, 2, 3). Hastalar›n hepsinin
preoperatif fluurlar› aç›kt›. Künt travmaya ba¤l› olarak
3 hastada unilateral hemopnömotoraks mevcuttu ve bu
hastalarda toraksa tüp yerlefltirildi. Daha sonraki
takiplerinde flifa ile taburcu edildiler. 16 hastada
kemik fraktürü ile birlikte tendon ve sinir
yaralanmalar› mevcuttu. Ortopedi ile birlikte efl
zamanl› olarak onar›m yap›ld›. 48 hastada yandafl ven
yaralanmas› mevcuttu. Olgular›n 68’ine fizik muayene
ve el Doppler cihaz› tetkiki ile tan› konulmufl, 16
hastaya Doppler USG, 5 hastaya periferik anjiyografi
tetkiki istenmifltir. 66 hasta baflvurduktan sonra acil
olarak ilk 3 saat içinde operasyona al›n›rken di¤er
hastalar elektif flartlarda opere edilmifltir.
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Tablo 1. Hastalar›n yafl gruplar› ve cinsiyete göre
da¤›l›mlar›.

Say›(n) Oran (%)
Yafl 1-4 3 3.3

5-9 18 20.2

10-14 22 24.7

15-18 46 51.7

Toplam 89 100

Cinsiyet Erkek 70 78.6

K›z 19 22.4

Toplam 89 100

Tablo 2. Yaralanma nedenleri.

Neden Say›(n) Oran (%)
Penetran Ateflli silah 27 30.3

yaralanmalar Delici-Kesici 45 50.5

Künt 16 18.0

yaralanmalar

Yan›klar 1 1.2

Toplam 89 100



BULGULAR
Toplam 102 kez cerrahi ifllem uyguland›. Cerrahi

giriflim, 82 olguda genel anestezi alt›nda, 7 hastada

lokal anestezi alt›nda yap›ld›. Bütün hastalara önce, IV

50 IU/kg heparin yap›ld›. Ameliyat sonras› kanama

sorunu olmayan hastalara,  3 gün boyunca düflük

molekül a¤›rl›kl› heparin uygun dozda devam edildi.

‹skemisi olan hastalara IV dextran tedavisi baflland›.

Ateflli silah ba¤l› yaralanmalarda profilaktik olarak

üçlü antibiyotik verildi. 

Operasyona al›nan olgularda temel amaç primer

onar›m ya da otojen ven grefti ile re-vaskülarizasyon

sa¤lamakt›. Bu yaklafl›m›n sonucu olarak, 30 olgu ile

en s›k uygulanan cerrahi tedavi yöntemi otojen safen

ven grefti interpozisyonu olurken, 28 olguda  primer

onar›m yap›ld›. Safen ven greftinin kullan›m›n›n

uygun olmad›¤› 5 olguda sentetik damar greftinden

yararlan›ld›. ‹lk giriflim olarak ya da re-oklüzyon

geliflen 16 olguya embolektomi yap›ld› (Tablo 4).  58

olguda yandafl ven yaralanmas› mevcuttu. Bu

olgulardan 18’inde venler primer olarak onar›l›rken

di¤er olgularda ligasyon uyguland›. Cerrahi giriflim

sonras› ilk üç gün düflük molekül a¤›rl›kl› heparin ile

birlikte IV dextran tedavisi baflland›.

Ortalama hastanede kal›fl süresi 4,5 gündü. 80 hasta

herhangi bir komplikasyon geliflmeden taburcu edildi.

Taburcu edilen hastalardan safen ven grefti ve sentetik

greft tatbik edilen hastalara 100 mg asetil salisilik asit

(ASA) tedavisi verildi. 9 hastaya uygulanan cerrahi ve

tibbi tedavinin yan›t vermemesi üzerine amputasyon

uyguland› (%10.1). Amputasyon 5 hastada dizalt›, 3

hastada dizüstü yap›l›rken bir hastada üst ekstremitede

dirsek üstü amuptasyon yap›ld›.  Mortalite olmad›

(Tablo 5). Hastalar›n 30 günlük izlemlerinde vasküler

giriflime ba¤l› olarak herhangi bir komplikasyon tespit

edilmedi.

TARTIfiMA
Pediyatrik damarsal yaralanmalar bütün damarsal

yaralanmalar›n % 16-20 gibi önemli bir bölümünü

oluflturmaktad›r. Klini¤imizde toplam 493 hastada

damarsal yaralanma ile karfl›lafl›lm›fl olup, bunun 89’u

(%18) 18 yafl alt› pediyatrik damarsal

yaralanmalar›d›r. Eriflkinlere benzer flekilde, travmatik

pediyatrik damar yaralanmalar›n›n en s›k nedenleri

ateflli silah yaralanmalar›, b›çaklanma sonucu geliflen

yaralanmalar, cam kesileri, kemik fraktürleri ve
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Tablo 3. Yaralanma lokalizasyonlar›.

Lokalizasyon Say› Say› (n) Oran (%)
Sa¤ Sol

Subklavyan arter 2 - 2 2.2

Aksiler 6 4 10 11.2

Brakiyal 8 5 13 14.6

Radial 3 4 7 7.9

Ulnar arter 2 1 3 3.4

Eksternal iliyak arter 1 - 1 1.1

Common femoral 3 - 3 3.4

Süperfisiyal arter 13 14 27 30.3

Derin femoral arter 2 - 2 2.2

Popliteal arter 5 6 11 12.3

Anterior tibial arter 5 2 7 7.9

Posterior tibial arter 2 1 3 3.4

Toplam 52 37 89 100

Tablo 4. Uygulanan Cerrahi Giriflimler.

Giriflim Say› (n) Oran (%)
Embolektomi 16 15.6

Primer onar›m› 28 27.4

Ven Greft interpozisyonu 30 29.4

Sentetik greft interpozisyonu 5 4.9

Ligasyon 7 6.8

Explorasyon 4 3.9

Fasiyotomi 3 2.9

Amputasyon 9 8.8

Toplam 102 100

Tablo 5. Cerrahi tedavi sonuçlar›.

Sonuç Say› (n) Yüzde (%)
Tam flifa 80 89.8

Amputasyon 9 10.2

Mortalite 0 0



ç›k›klar› ve künt travmalard›r (11).  Penetran

yaralanmalar ço¤unlukta olup künt travmalar sadece

% 6-10 oran›nda görülmektedir. Yüzeyel femoral arter

en çok yararlanan damard›r. Bölgemizde penetran

yaralanmalar›n oran› yüksektir (1). Alt ekstremite

penetran yaralanmalar›nda ateflli silahlar etiyolojide

daha s›kl›kla yer al›rken, üst ekstremite

yaralanmalar›nda b›çak ve cam kesilerine ba¤l›

yaralanmalar daha s›kl›kla görülmektedir.

Pediyatrik damarsal yaralanmalar multidisipliner bir

yaklafl›m gerektirir. Pediyatrik cerrahi, ortopedi,

plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kardiyo-vasküler

cerrahi ve radyoloji gibi pek çok bölümün yak›n

iflbirli¤i icap eder. Yaralanmalarda iyi klinik sonuç

elde etmek için, erken dönemde tan› koymak ve

giriflim yapmak önem kazan›r. Tan› genellikle fizik

muayene ile konulurken, Doppler USG kullan›m›

s›n›rl›d›r. Anjiyografi ise çok nadiren gerekli olabilir.

Multipl yaralanma mevcutsa ve cerrahi gereksinim ve

flekli konusunda tereddüt varsa arteriografi istenebilir,

ancak yaralanmalar›n büyük bölümünde flart de¤ildir
(12). Pediyatrik damarsal yaralanmalarda anjiyografinin

de yaralanma nedeni olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

Bu nedenle, özellikle alt ekstremitenin distal tip

iskemilerinde anjiyografiden ziyade yaralanan bölgeye

cerrahi eksplorasyon daha çok önerilmektedir ve

etiyolojide spazm›n daha çok rol oynad›¤› görülmüfltür
(13).  Travmal› hastalarda genellikle bilgisayarl›

tomografi (BT) de istendi¤inden, BT anjiyografi

damar yaralanmalar›nda de¤erli bilgiler verebilir. E¤er

kontrendikasyon yoksa hastalar heparinize edilmelidir.

Zaman›nda müdahale çok önemlidir. Proksimal

yaralanmalarda bu süre azamî 4 saat iken distal

yaralanmalarda 12 saate kadar ç›k›labilir. Re-

vaskülarizasyon yöntemi, rezeksiyon ve primer

onar›m ya da greft interpozisyonudur. ‹lk önce arteryel

re-vaskülarizasyon, ard›ndan kas-iskelet ve sinir

sistemi onar›m› yap›lmal›d›r (12).

Özellikle diz alt›ndaki crush tipi yaralanmalarda

(ezilme, s›k›flma vb) arter d›fl›nda yumuflak doku, sinir

ve kas yaralanmas›n›n efllik etti¤i olgularda

amputasyon oran› artmaktad›r (14). Ampütasyondan

kaç›nmak ve ifllevsel bir ekstremite için iyi bir

de¤erlendirme ve giriflim flartt›r. Amerika’da, en s›k

yaralanma nedeni penetran travmalar iken, iyatrojenik

damar yaralanmalar›n›n oran› son y›llarda

artmaktad›r. Klini¤imizde bu oran % 13,8’dir. Künt

travmalar % 6-10 oran›nda görülürler ve s›kl›kla kas

iskelet sistemi ve sinir yaralanmalar›yla birliktelik

gösterirler (15).

Mortalite genellikle efllik eden künt kafa travmalar›

sonucunda görülebilir (16). Özellikle karotid atardamar›

bölgesine gelen künt travmalar inme (strok) ve beyin

injurisine yol açarak mortalite nedeni olabilmektedir
(17).  Hastalar›m›zda hiç mortalite görülmedi. Bunun

nedeni yaralanmalar›n›n %81’inin penetran olmas› ve

künt travmalar içinde beyin travmas›n›n

bulunmamas›d›r. Hastalar›m›z›n genç yaflta olmas› ve

sistemik bir hastal›¤›n efllik etmemesi mortaliteyi

düflüren di¤er nedenlerdir.

Pediyatrik damarsal yaralanmalarda damar çap›n›n

küçük oluflu ve bu konudaki yetersiz deneyim cerrahi

baflar›y› düflürebilir. Cerrahi tedavi yan›nda bir tak›m

farmakolojik ajanlardan da yararlanmak gerekebilir.

Bu amaçla papaverin, nitrat, lidokain gibi ajanlar

sistemik ve/veya topikal verilerek spazm

engellenebilir. Ayr›ca topikal s›cak salin uygulamas›

da faydal›d›r. Cerrahi prensipler eriflkinlerle

benzerlikler gösterir. E¤er iskemi kritik de¤ilse

outflow’u art›rmak ve ödemi azaltmak için venöz

tamirin önce yapmas› gereklidir. Damarlar heparinli

s›v› ile y›kanmal›d›r.

Travmatik periferik arter yaralanmalar›n›n tedavisinde

amaç arteryel kan ak›m›n›n h›zla restorasyonunu

sa¤lamakt›r. Re-vaskülarizasyon sa¤lan›rken hastan›n

büyüme potansiyeli ve damar çap› göz önünde

tutulmal›d›r. Damar çap› küçük olan olgularda tek tek

dikifl tekni¤i kullan›larak damar›n büyümesine izin

verilirken patensinin yüksek olmas› amaçlanmaktad›r.

Bunun için uygulanacak ideal cerrahi yöntem,

lezyonlar›n özelliklerine göre de¤iflmekle birlikte re-

anastomozla primer tamir yapmakt›r. Primer tamir

imkan› olmayan olgularda, hem arter hem de venlerde

greft seçiminde ilk tercih uzun süreli aç›kl›k oran› ve

enfeksiyonlara direnci yüksek olan otojen venler

olmal›d›r (18, 19). Büyük damar yaralanmalar›nda ve
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uygun otojen venin bulunmad›¤› durumlarda sentetik

greftler kullan›lmaktad›r. Sentetik damarlar›n zaman

içinde re-oklüzyon ve enfeksiyon riski tafl›d›¤› göz

önünde tutulmal›d›r. Büyük arter yaralanmalar›n›n

%30-40’›nda efllik eden venöz yaralanma oldu¤u

bildirilmifltir. Arter yaralanmas›na ven yaralanmas›n›n

efllik etti¤i durumlarda artere yap›lan giriflimin

baflar›s›n› art›rmak için venöz tamir de yap›lmal›d›r (15).

Pediyatrik damarsal yaralanmalarda re-

vaskülarizasyon ekstremite geliflimini etkilemektedir.

Yetersiz damar onar›m›n›n kemi¤in uzamas›n›

geciktirdi¤i ve fraktürlere yol açt›¤› bildirilmifltir (20).

Nitekim Fallot tetrolojili hastalarda, subklavyan

arterin ba¤lanmas› suretiyle yap›lan Blalock-Tausing

flant› sonucu ayn› taraf üst ekstremitesinde geliflme

gerili¤i saptanm›flt›r (21). Bizim serimizde cerrahi

onar›m sonras› ekstremite geliflimi ile ilgili uzun

dönem veriler elimizde henüz mevcut de¤ildir. Damar

yaralanmas›yla birlikte yumuflak doku, sinir ve kemik

yaralanmalar› s›kt›r. Bu yaralanmalar›n eflzamanl›

olarak onar›lmas› ekstremitenin kurtar›lmas› flans›n›

daha da art›racakt›r. Postoperatif dönemde

rehabilitasyon programlar› ekstremiteyi daha ifllevsel

hale getirecektir. Bütün giriflimlere ra¤men  9

hastam›zda  amputasyon uygulanmak zorunda

kal›nd›.

Radiyal ve ulnar arter veya anterior tibiyal ve

posterior tibiyal arterlerden sadece birinin yaraland›¤›

ve di¤er arterin patent oldu¤u olgular›m›zdan 7’sine

ligasyon uygulanm›flt›r. Distal arter (radiyal/ulnar

arter ve tibiyalis anterior/tibiyalis posterior arter)

yaralanmalar›nda, vasküler arkusun aç›k oldu¤u

durumlarda re-konstrüksiyonun endike olmad›¤›

ancak vasküler arkusun yeterli olmad›¤› durumlarda

tamir gerekti¤i bildirilmifltir (18,22).

Sonuç olarak denilebilir ki, pediyatrik damarsal

travmalar multi-disipliner bir yaklafl›m ve acil cerrahi

giriflim gerektirirler. Erken dönemde yap›lacak

baflar›l› re-vaskülarizasyon giriflimi ile eriflkinlere

benzer oranda ekstremite kurtarma oran›na ulaflmak

mümkündür. Bu hastalar›n uzun dönem takibi,

meydana gelebilecek komplikasyonlar› belirleme ve

gerekli giriflimi yapmak aç›s›ndan önemlidir.
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PERKÜTAN TRANSLÜM‹NAL ANJ‹OPLAST‹Y‹ TAK‹BEN PER‹FER‹K
DAMAR CERRAH‹ G‹R‹fi‹MLER‹

STAGED PTA AND SURGICAL VASCULAR INTERVENTIONS FOR
MULTILEVEL PERIPHERIC ARTERIAL DISEASE

Kerem YAY*, Ahmet Kuddusi ‹RDEM*, Ufuk TÜTÜN*, Mehmet YURDAKUL**, A.‹hsan PARLAR*, A. Tulga ULUS*, S.
Fehmi KATIRCIO⁄ LU*, Murat BAYAZIT*
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, **Radyoloji Klini¤i, Ankara

Özet
Amaç: Birden fazla seviyede yerleflimli, t›kay›c› damar hastal›klar›n›n tedavisinde perkütan translüminal anjioplasti (PTA) ile
kombine veya PTA’y› takiben cerrahi revaskülarizasyon yap›lan hastalar›n sonuçlar›n› de¤erlendirilmifltir.
Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya klini¤imizde 2000-2006 y›llar› aras›nda PTA ile kombine veya PTA sonras› periferik vasküler
cerrahi giriflime u¤rayan toplam 22 hasta dahil edilmifltir. Yirmiiki hastaya ait toplam 28 ekstremitede inflow lezyon ile birlikte
bulunan proksimal ek bir lezyon veya cerrahi ifllemin seviyesini etkileyebilecek ayr› bir t›kay›c› damar hastal›¤› mevcuttu. Toplam
28 ekstremite ve 22 hastada PTA’y› takiben periferik damar cerrahisi gerçeklefltirilmifltir. Hastalar›n ortalama yafl› 60.8±12.1 y›l
(44-89) ve bir hasta hariç tümü erkek cinsiyette idi. Hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki flikayetleri %31.8’inde istirahat a¤r›s›,
%45.5’inde kladikasyo ve %22.7’sinde ayakta ülser varl›¤› idi. Ondört hasta sigara içicisi (%63.6), 9 hasta hipertansiyon (%40.9),
5 hasta diyabetik (%22.7), 3 hasta ASKAH (%13.6), 9 hasta hiperlipidemikti (%40.9). Ekstremitelerin tümüne PTA yap›lmas›n›n
yan›nda 12 ekstremite arterine ayr›ca stent tak›lm›flt›r. Hastalar›n erken ve orta dönem sonuçlar› incelenmifltir.
Bulgular: Onüç hastaya takip eden 1 ay içerisinde di¤er 9 hastaya ortalama 17.1±12.5 ay içerisinde periferik damar cerrahisi
giriflimi uygulanm›flt›r. Cerrahi giriflimler; 17 hastada femoro-popliteal bypass, 3 hastada aorta-bifemoral, 2 hastada aorta-biiliyak
bypass greft ameliyatlar› yap›lm›flt›r. Primer cerrahi sonras› 2 hastada grefte embolektomi, bir hastada ise re-femoro-popliteal
bypass yap›lm›flt›r. Mortalite veya ekstremite kayb› olmam›flt›r. Poliklinik takiplerinde 3 hastan›n kladikasyo flikayetleri devam
etmekle birlikte greftlerin aç›k oldu¤u tespit edildi.
Sonuç: ‹yi seçilmifl hastalarda, PTA ve cerrahi vaskülarizasyonun aflamal› veya birlikte uygulanmas› etkili ve güvenlidir. Ayr›ca
uygulanacak cerrahinin daha k›s›tl› alanda kalmas›na ve dolay›s› ile daha az mortalite-morbiditeye sebep olabilece¤i ak›lda
tutulmal›d›r. (Damar Cer Der 2007;16(3):25-30).

Anahtar Kelimeler: : Periferik arteryel damar hastal›klar›, PTA, cerrahi vaskülarizasyon

Abstract
Background: We aimed to evaluate results of using tandem PTA and surgical vascular interventions for multilevel occlusive
peripheral arterial diseases. 
Materials and Methods: Retrospectively 22 patients who had combined PTA and surgical revascularization treatment between
2000 and 2006 were included to the study. Twenty-two patients with 28 extremities had inflow lesions which can affect the surgical
level. PTA and surgical interventions had been applied all the 28 extremities. Average age of patients was 60.8±12.1 (44-89 years)
year. Except one patient, all of them were male. Symptoms of patients were resting pain in 31.8%, cladication in 45.5%, leg ulcers
in 22.7%. 14 patients (63.6%) were cigarettes smokers, 9 patients (40.9%) had hypertension, 5 patients (22.7%) had DM, 3
patients (13.6%) had coronary artery diseases, 9 patients (40.9%) had hyperlipidemia. Besides PTA, stent had been applied to 12
patients. Early and mid term of all the patients were evaluated. 
Results: After PTA, 13 patients in a same month and 9 patients averagely 17.1±12.5 months later had surgical vascular
interventions. Surgical procedures were 17 femoro-popliteal bypass, 3 aorta-bifemoral bypass, 2 aorta-biiliac bypass. After
primary surgery, 3 patients had re-operation as 2 embolectomy and 1 re-femoro-popliteal bypass. There was no mortality and also
no salvage of extremity. Three patients still had cladication symptoms but their grafts were patent.
Conclusions: Tandem PTA and surgical revascularization is effective and safe combination for the selected patients. This
combination may limit the surgical level or extension and may decrease the mortality and morbidity. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(3):25-30).

Key words: Peripheral arterial occlusive disease, PTA, Surgical revascularization 
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‹R‹fi

Periferik vasküler hastal›klar ülkemizde oldukça yayg›n
olarak görülmektedir. Bu kalabal›k hasta
popülasyonuna yaklafl›mda baz› noktalar›n halen
netli¤e kavuflmam›fl olmas› bizi baz› durumlarda güç
bir karar mekanizmas›n›n içinde bulmam›za sebep
olmaktad›r. Özellikle son zamanlarda teknolojinin
ilerlemesiyle beraber sa¤lanan t›bbi ilerleme bu hasta
grubunda hem vasküler giriflim alan›nda hem de cerrahi
uygulamada önemli de¤iflikliklere sebep olacak gibi
gözükmektedir (1-3). Vasküler giriflim teknik
donan›m›nda yaflanan h›zl› ilerleme cerrahi hasta
profilinde de de¤iflikliklere sebep olmaktad›r (4). Belli
bir cerrahi hasta popülasyonunda daha önceden
geçirilmifl vasküler giriflime rastlanabildi¤i gibi,
cerrahinin daha sonraki bir zamana ertelenmesinde de
vasküler giriflimden s›kl›kla yard›m al›nabilmektedir.
Böyle bir ortamda bu özel hasta grubu için
gelifltirilecek yeni yaklafl›m ve tutumlar›n oluflturulmas›
için bu hasta grubunun bilgilendirilmesi ve takibi
gerekmektedir (5). Böylece bu hasta grubu için yap›lacak
seçimler daha net, verimli, ekonomik ve sürvi tahmini
aç›s›ndan daha tatminkar olacakt›r (6,7).
Klinik deneyimimizde karfl›m›za ç›kan periferik damar
hastalar› genelde kompleks bir yap›ya sahiptir ve bu
yüzdende kompleks bir flekilde tedavi edilmeleri gere¤i
do¤maktad›r. ‹flte bu noktada bu hasta grubuna
uygulanacak olan kombine tedavilerin tekil tedavilerin
toplam›ndan da daha etkin sonuçlar do¤urabilece¤i göz
önüne al›nmal›d›r. Buradan yola ç›karak haz›rlad›¤›m›z
periferik damar hastalar›nda uygulanan kombine
(PTA+cerrahi giriflim) tedaviler ve sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesiyle ilgili çal›flmam›zda ilerisi için bu
zorlu hastal›k grubuna yeni bir ›fl›k tutmaya çal›fl›lm›flt›r.
Hastalar›n lezyonlar› ve bu lezyonlara yönelik tedaviler
de¤erlendirilirken ACC/AHA’n›n 2006 periferik arter
hastal›klar› k›lavuzu göz önüne alarak de¤erlendirme
yap›lm›flt›r. ‹liak ve femoral lezyonlara yaklafl›m flekil 1
ve 2’de özetlenmifltir (8).                                                    
Bu bilgiler ›fl›¤›nda çal›flmam›zda klini¤imizde
gerçeklefltirilen periferik arter damar hastal›klar›n›n
kombine tedavisinin erken ve geç dönem sonuçlar›n›
de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
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G

fiekil 1. ‹liak lezyonlar›n giriflimsel tedavisinde tercih edilen
seçeneklerin özeti. PTA: perkutan transluminal anjioplasti.

<3 cm <3 cm

3-10 cm

T‹P A lezyonlarda
genellikle PTA 
uygulansa da kan›tlar
çok güçlü de¤ildir.

T‹P C lezyonlarda
genelde cerrahi tedavi
uygulan›r fakat kan›tlar
yeterli de¤il.

T‹P D lezyonlarda tedavi
cerrahidir.

3-5 cm 3-5 cm

5-10 cm 5-10 cm

fiekil 2. Femoro-popliteal lezyonlar›n giriflimsel tedavisinde
tercih edilen tedavi seçenekleri.

<3 cm <3 cm

<3 cm

<3-5 cm <3-5 cm

T‹P A Endoovasküler tedavi

T‹P B Genelde Endovasküler
tedavi fakat kan›tlar yeterli de¤il

T‹P C Genelde Cerrahi tedavi
fakat kan›tlar yeterli de¤il

3-5 cm

3-5 cm



HASTALAR VE YÖNTEM 
Çal›flmam›za kat›lacak hastalar› ve uygulanacak
prosedürleri de¤erlendirirken ACC/AHA’n›n 2006
klavuzunu kullan›lm›flt›r. ACC/AHA’n›n 2006
k›lavuzu tablo 1 ve 2 de özetlenmifltir.

Çal›flmaya retrospektif olarak 2000 ile 2006 y›llar›
aras›nda hastanemizde PTA sonras› periferik vasküler
cerrahi giriflim yap›lan 27 hasta ilk aflamada dahil
edilmifltir. Befl hasta poliklinik kontrollerine gelmemesi ve
ulafl›lamamas› nedeniyle çal›flmadan ç›kar›lm›flt›r.
Hastalar›n yafl ortalamas› 60.8±12.1 y›ld›r (yafl aral›¤› 44-
89). Toplamda 22 hastan›n 28 ekstremitesine PTA
uygulanmas›n›n yan› s›ra 12 hastaya da stent
uygulanm›flt›r. Bu hastalar›n tümüne takip eden dönemde
periferik arteriyel cerrahi vaskülarizasyon uygulanm›flt›r.
Hastalar›n demografik özellikleri tablo 3 de özetlenmifltir.
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Tablo 1. Kladikasyo için Endovasküler tedavi.

Klas I
1. ‹ntermittant kladikasyoya ba¤l› olarak ciddi hayat

k›s›tlay›c› durumdaki hastalarda medikal tedavi veya
egzersize yan›t al›namayan ve endovasküler tedavi
kar/zarar oran› kar lehine olan durumlarda (örn: fokal
aortailiyak t›kay›c› hastal›k). Kan›t düzeyi A.

2. TASC tip A ‹liyak ve Femoro-popliteal lezyonlar.
Kan›t Düzeyi B.

3. ‹liyak lezyonlarda vazodilatasyon olsun ya da olmas›n
anjiyografik olarak %50-75’lik lezyonlarda
translezyoner bas›nç gradiyenti ölçülmeli. Kan›t
düzeyi C.

4. ‹liyak arterlerde baflar›s›z veya yetersiz balon
dilatasyonu sonras› kurtar›c› tedavi olarak geçici stent
uygulanmas›. Kan›t düzeyi B.

5. Ana iliyak arterlerdeki t›kay›c› veya daralt›c›
lezyonlara direk stent uygulanmas›. Kan›t düzeyi B.

6. Eksternal iliyak arterlerdeki t›kay›c› veya daralt›c›
lezyonlara direk stent uygulanmas›. Kan›t düzeyi C. 

Klas IIa
Baflar›s›z veya yetersiz balon dilatasyonu sonras›
kurtar›c› tedavi olarak femoral-popliteal ve tibial
arterdeki lezyonlara stent uygulanmas› (örn: balon
sonras› anjiyografik olarak %50 ve daha ileri oranda
lezyon görülen veya translezyoner gradiyenti olan
veya ak›ma engel olan diseksiyon durumlar›nda).
Kan›t düzeyi C.

Klas IIb
1. Baflar›s›z balon sonras› kurtar›c› tedavi hariç femoro-

popliteal lezyonlar. Kan›t düzeyi A.
2. Baflar›s›z balon sonras› kurtar›c› tedavi hariç infra-

popliteal lezyonlar. Kan›t düzeyi C.

Klas III
1. Vazodilatörlerle kan ak›m art›fl› olmas›na ra¤men

translezyoner bas›nç fark› al›namayan lezyonlar.
Kan›t düzeyi C.

2. Femoral, popliteal ve tibial arterlere direk stent
uygulanmas›. Kan›t düzeyi C.

3. Alt ekstremitelerinde periferik damar hastal›¤› olan
asemptomatik hastalarda profilaktik olarak. Kan›t
düzeyi C.

Tablo 2. Kladikasyo için Endovasküler tedavi.

Klas I
Ciddi hayat k›s›tlay›c› semptomlara sahip
kladikasyosu bulunan ve egzersiz ile medikal tedaviye
cevap vermeyen ve cerrahi giriflimden ciddi fayda
görece¤i düflünülen hastalar. Kan›t düzeyi B. 

Klas IIb
Ciddi agresif aterosklerotik periferik damar hastal›¤›
bulunan ve operasyondan fayda görülecek zaman›n
çok fazla olmayaca¤› düflünülen 50 yafl›ndan genç
hastalar, bu hasta grubunda cerrahi endikasyonlar
tart›flmal›d›r. Kan›t düzeyi B.

Klas III
‹leride ekstremiteyi tehdit edece¤i düflünülen periferik
damar hastal›¤› ve kladikasyosu olan hastalarda
ilerlemeyi engellemek amaçl›. Kan›t düzeyi B.

Tablo 3. Hastalar›n demografik verileri.
N %

Cinsiyet (E/K) 21/1
Diyabet Mellitus 5 %22.7
Hipertansiyon 9 %40.9
Hiperlipidemi 9 %40.9
Koroner Arter Hastal›¤› 3 %13.6
Sigara 14 %63.6
Majör flikayet

Kladikasyo 10 %45.4
‹stirahat a¤r›s› 7 %31.8

Ayakta yara 5 %22.7
PTA giriflim bölgeleri

‹liyak (Toplam) 16 %72.7
Bilateral iliyak A+S 6

Unilateral iliyak A+S 3
Unilateral A 7

Femoral 6 %27.3
(Toplam) 4

Sol SFA A 2
Sol CFA A+S

Cerrahi giriflim bölgeleri
Femoro-popliteal 17 %77.3

Sentetik greft/Safen 8/9
Aorta-femoral 3 %13.6
Aorta-iliyak 2 %9.1

A: Anjioplasti; S: Stent



Baflvuru sonras›nda tan›ya yönelirken hastalar›n
hepsine hikaye, fizik muayene, arteriyel Dijital
Substraction Anjiyografi (DSA) uygulanmas›n›n
yan›nda 18 hastaya da renkli doppler ultrasonografi’de
uygulanm›flt›r. Hastalar›n hepsinde ciddi inflow
bozuklu¤una sebep olacak ve cerrahi prosedür
uygulanacak bölgede de¤ifliklik yaratacak proksimal
bir lezyon mevcut idi. Hastalar›n hepsine ilk önce
PTA uygulanmas›n›n yan› s›ra 12 hastaya da ayn›
seansta stent tak›lm›flt›. PTA uygulanmas›n› takip eden
ilk bir ayda 13 hastaya periferik vasküler cerrahi
vaskülarizasyon uygulan›rken, geri kalan 9 hastaya
PTA’dan ortalama 17.1±12.5 ay sonra vasküler
cerrahi giriflim uygulanm›flt›r. Hastalar›n PTA
uygulamalar›n›n anatomik lokalizasyona göre
da¤›l›mlar› ve cerrahi vaskülarizasyonlar› tablo 3 de
özetlenmifltir. Tüm hastalara taburculuk esnas›nda
asetil salisilik asit (ASA) tedavisi ve ayr›ca periferik
vasküler yata¤› kötü 3 hastaya ek olarak oral
antikoagülan (warfarin sodyum) verilmifltir. Hastalar›n
postoperatif ortalama takip süreleri 3 y›l (4 ay–6 y›l
aras›) idi. Postoperatif takip döneminde hastalar
periferik damar semptom, fizik muayene ve radyolojik
incelemelere göre de¤erlendirilmifltir. 

BULGULAR
Dokuz hastaya PTA yap›ld›ktan 1 ay sonra geri kalan
13 hastaya da PTA yap›ld›ktan 17.1±12.5 ay sonra
periferik vasküler cerrahi vaskülarizasyon
uygulanm›flt›r. Bu hastalardan 11 tanesine PTA
uygulanmas›n›n yan› s›ra stent de tak›lm›flt›r. Cerrahi
sonras› hastalar›n ortalama takip süreleri 3 (4 ay–6 y›l)
y›l idi. Hastalardan 5 tanesinin cerrahi bölgesi PTA
bölgesi ile ayn› olup bu hastalar›n da¤›l›m›; iliyak
arter patolojisi bulunan 3 hasta PTA uygulanmas›ndan
ortalama 2.5 (2-3 y›l) y›l sonra iliyak patoloji
nedeniyle aorta-bifemoral Y-greft, SFA patolojisi
nedeniyle PTA yap›lan 2 hastaya da PTA
uygulamas›ndan sonraki ilk 1 ay içersinde femoro-
popliteal bypass greft ameliyatlar› uygulanm›flt›r.
Primer cerrahi sonras› 3 hastaya emboli nedeniyle
embolektomi yap›lm›fl olup bu hastalar›n da¤›l›m›;
femoro-popliteal PTFE greft ile bypass yap›lan 2
hastan›n sentetik greftine, aorta-bifemoral Y-greft
yap›lan 1 hastan›n popliteal arterine embolektomi
yap›lm›flt›r. Primer cerrahisi femoro-popliteal gorotex
greft ile bypass yap›lan hastaya primer cerrahisinden 6

ay sonra insitü safen ven greft ile re-femoro-popliteal
bypass yap›lm›flt›r. Re-femoro-popliteal bypass
yap›lan hasta diyabetik, hiperlipidemik, sigara içicisi
ve distal vasküler yata¤› kötü olan bir hastayd›. Tüm
hastalar›n takiplerinde hiçbir mortalite ve ekstremite
kayb›na rastlanmam›flt›r. Takiplerinde kladikasyosu
devam eden 3 hastan›n doppler USG’sinde greftlerinin
aç›k oldu¤u tespit edilmifltir. Bu hastalardan 2
tanesinin preoperatif ayak yaras› mevcutken
postoperatif ekstremite yaralar› iyileflmifltir. fiu an hala
kladikasyosu devam eden ve re-vasküler cerrahiye
giden 4 hastada sigara içicisidir. Bu hastalardan 3
tanesi hiperlipidemik ve çal›flma grubunun yafl
ortalamas› 60.8 iken bu 4 hastan›n yafl ortalamas›
47.6’d›r. 

TARTIfiMA
Özellikle son zamanlarda teknolojide yaflanan h›zl›
ilerlemenin t›p alan›na etkin bir flekilde girmesi bize
hastalara olan yaklafl›m›m›zda önemli yeni avantajlar
sa¤lamas›n›n yan› s›ra yeni tedavi seçeneklerini de
sunmaya bafllam›flt›r. Görüntüleme yöntemleri ve
giriflimsel radyolojide kat edilen h›zl› teknolojik
geliflme birçok vakada daha etkin giriflimsel
sonuçlar›n al›nmas›na ve giderek daha yayg›n ve yeni
kullan›m alanlar› bulmaya bafllam›flt›r. London ve
ark.’n›n yapt›¤› kritik bacak iskemisinde acil
PTA’larda %91’lik baflar› oranlar› ve uzun dönemde
%78’lik aç›kl›k oranlar›n›n yan› s›ra ekstremite
korunmas›ndaki %71’lik oran oldukça yüz güldürücü
olmas›n›n yan› s›ra bu iyi seçilmifl hasta grubunda
mortalite görülmemesi oldukça dikkat çekicidir (9). Ray
ve ark.’n›n yapt›¤› 29 hastal›k bir çal›flmada özellikle
ayak yaras› bulunan hastalarda PTA sonras› 6 ayl›k
takip döneminde anlaml› iyileflmenin görüldü¤ü,
istirahat a¤r›s› ile baflvuranlarda ise ciddi a¤r›s›z
periyodun varl›¤›ndan bahsedilmektedir (10). Bununla
beraber ilk 6 ayl›k dönemde PTA yap›lan bölgede 11
hastada anlaml› klinik semptom yaratmayan restenoz
tespit etmifllerdir (10).  Bu da bize son dönemde
giriflimsel radyoloji ve cerrahi giriflimleri birlefltirme
imkan› sunmufltur. ‹yi seçilen hasta grubunda PTA ve
cerrahi vaskülarizasyonun aflamal› olarak uygulanmas›
hem iyi sonuçlar›n al›nmas›na hem de cerrahi bölgenin
s›n›rlanmas›n› sa¤layarak mortalite ve morbidite
üzerinde önemli risk azalmas›n› sa¤layabilecek gibi
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gözükmektedir. Her ne kadar günümüzde PTA’n›n
özellikle yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olan
hasta grubunda bir tercih olmas› söz konusu olsa da
Mohr ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›flmada PTA ve cerrahi
revaskülarizasyon gruplar› aras›nda kardiyak mortalite
ve morbidite aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmam›flt›r
(11).  Bu aflamal› kullan›mda etkin sonuçlar›n
al›nmas›n›n yan› s›ra oldukça da güvenilir
gözükmektedir. Brewster ve ark.’n›n yapt›¤› kombine
iliyak PTA ve infrainguinal cerrahi revaskülarizasyon
çal›flmas›nda 5 y›ll›k ekstremite korunmufllu¤u %90
olarak verilmifltir (1). Yine Luther ve ark.’n›n yapt›¤›
çal›flmada da özellikle kronik kritik bacak iskemisine
sahip hastalarda yap›lan infra-popliteal cerrahi
revaskülarizasyonun özellikle diz alt› ampütasyonu
önlemede anlaml› fark yaratt›¤›n› görülmüfltür (12).
Bizim çal›flmam›zda da herhangi bir ekstremite
kayb›na rastlanmamas›n›n yan› s›ra hastalar›n
tümünde greft aç›kl›¤›n›n mevcut olmas› uygulanan
prosedürün avantaj›n› göstermektedir. Sayers ve
ark.’n›n yapt›¤› uzun dönemli ve 2930 hastal›k bir
çal›flmada yeni vasküler cerrahi veya yeni vasküler
giriflimlere ra¤men hasta popülasyonunda ampütasyon
aç›s›ndan izlenen 17 y›ll›k periyotta herhangi bir
anlaml› fark görülmemesine ra¤men yine diz üstü/diz
alt› amputasyon oranlar›nda anlaml› iyileflme
görülmüfl bunun yan›nda vasküler giriflim cerrahi
ve/veya perkütan yap›lan ve sonras›nda ampütasyona
giden hastalar›n hastane kal›fl sürelerinde anlaml›
k›salma tespit edilmifltir (13).  Çal›flmam›zda da
uygulanan kombine tedavi sayesinde daha h›zl› yara
iyileflmesi gözlemlenmifl ve hastane kal›fl süreleri
k›salm›flt›r.
Hasta seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta, var
olan lezyonlar için uygun ifllemin seçilmesidir.
Örne¤in, distal lezyonlar için PTA’dan daha çok
egzersiz, medikal tedavi ve cerrahi seçeneklerin tercih
edilmesinin daha uygun oldu¤u, bunun yan›nda ciddi
ko-morbid hastal›klar› bulunan hastalarda da PTA
sonras› aflamal› cerrahi uygulanmas› ile daha az
invaziv cerrahi uygulamas›n› sa¤lanarak mortalite ve
morbiditede avantaj sa¤lanmas› söz konusu olabilir.
Yeni bir yaklafl›m tekni¤i olarak efl zamanl› veya
aflamal› PTA ve cerrahi revaskülarizasyonun
uygulanmas› da günümüzde giderek daha fazla ses

bulmaktad›r. McCleary ve ark.’n›n yapt›¤› PTA’n›n
cerrahlar taraf›ndan uygulanmas› üzerine yap›lan
çal›flman›n h›zl›, etkin ve yüz güldürücü sonuçlar› göz
önüne al›nd›¤›nda efl zamanl› PTA ve cerrahi
tedavinin cerrahlar taraf›ndan ayn› seansta etkin bir
flekilde uygulanabilece¤i ve ayn› zamanda baflar›s›z ve
komplikasyon olan vakalara da zaman kayb›
olmaks›z›n yap›lacak müdahale yeni ve cesaret verici
bir yöntem olarak gözükmektedir (2). PTA sayesinde
sa¤lanacak daha iyi bir inflow, erken dönem cerrahi
sonuçlarda ve uzun dönem aç›kl›k sonuçlar›nda daha
iyi sonuçlar al›nabilecek gibi gözükmektedir. Kadir ve
ark.’n›n yapt›¤› bir çal›flmada kombine PTA ve cerrahi
revaskülarizasyonun daha iyi bir inflow ve outflow
sa¤layarak %98’lere varan oranda erken dönem baflar›
sonuçlar› bildirmifllerdir ki bu oran bizim
çal›flmam›zda da yaklafl›k %100’dür (3). Bunlar›n
yan›nda sa¤lanacak iyi inflow ve daha iyi cerrahi
aç›kl›k sonuçlar› sayesinde erken dönem cerrahi
iyileflme ve uzun dönem iskemik yara iyileflmesinde
daha iyi sonuçlar›n al›nmas› söz konusu olabilir gibi
gözükmektedir. Kasprzak ve ark.’n›n yapt›¤›
çal›flmada yara yeri enfeksiyonu oran› %6.5 olarak
tespit edilmifltir (14). Biz çal›flmam›zda ki hastalarda
yara yeri enfeksiyonuna rastlanmad›k.
Hastalarda uygulanacak daha s›n›rl› bölgedeki cerrahi
vaskülarizasyon sayesinde mortalite ve morbiditede ki
olas› azalman›n yan›nda hastalar›n hastane (hastane
yat›fl sürelerinde k›salma, daha az cerrahi maliyet vs.)
ve uzun dönem takip maliyetlerinde de düflme
sa¤lanabilecek gibi gözükmektedir. Laurila ve ark.’n›n
yapt›¤› bir çal›flmada PTA ve cerrahinin hasta için
maliyetleri karfl›laflt›r›lm›fl ve PTA lehine anlaml› daha
az maliyet sonuçlar› bulunmufltur (6).  Bizim
çal›flmam›zda da aflamal› tedavi uygulanmas› daha az
invazif cerrahi uygulanmas› sayesinde hastalar›n
hastanede kal›fl sürelerini ve cerrahi komplikasyonlar›
anlaml› olarak azaltt›¤› görülmüfltür.
Sigara içicisi, diyabetik, hiperlipidemik ve kötü
vasküler yata¤a sahip hastalarda sonuçlar›n kötü
olabilece¤i göz önünde tutulmal› ve bu hasta
gurubunda agresif medikal ve hayat standard›
de¤iflikli¤i göz ard› edilmemelidir. ‹lerleyen günlerde
düflünülmesi gereken yeni bir yaklafl›m uygulanan bu
kombine tedavinin vasküler cerrahlar taraf›ndan efl



zamanl› seanslar fleklinde uygulanmas›d›r. Bu konuda
Harris ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›flma vasküler
cerrahlar taraf›ndan uygulanan PTA ve sonras›nda
veya öncesinde uygulanan cerrahi vasküler
müdahalenin iliyak bölge için %92’lere, infrainguinal
bölge için ise %86’lara varan 1 y›ll›k aç›k kal›m
oranlar› bildirmektedir (15). Yine Weith ve ark.’n›n
yapt›¤› 2829 hastal›k genifl bir çal›flmada kritik bacak
iskemili sadece PTA ile tedavi edilen hasta grubunun
%44’ünün sonras›nda cerrahi revaskülarizasyona
ihtiyaç duydu¤u ve yine bu hastalara yönelik
infrainguinal bölgede kullan›lacak greftin insitü safen
ven olmas›n›n anlaml› olarak daha iyi sonuçlar verdi¤i
gösterilmifltir (16).  Klonaris ve ark.’n›n yapt›¤›
çal›flmada da özellikle infrainguinal bölgedeki arteryel
t›kay›c› hastal›klar için cerrahi revaskülarizasyonun
anlaml› olarak PTA’ya üstün oldu¤u gösterilmifltir (17).
Periferik t›kay›c› damar hastalar›n›n kronik seyirleri
düflünülecek olursa, bu hasta grubuna yap›lacak yeni
yaklafl›mlar sayesinde hastalar›n semptomsuz,
hastaneye yeniden yat›fltan uzak geçirdi¤i süreler daha
da artt›r›labilir gözükmektedir. Bu yüzden PTA ve
cerrahi vaskülarizasyonun aflamal› veya beraber
kullan›m› umut vaat edici gözükmektedir. Yine de
sonuçlar›n daha netleflmesi aç›s›ndan daha büyük
hasta say›lar›na sahip ve daha uzun dönem takip
sonuçlar›n›n oldu¤u çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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AORT ANEVR‹ZMALARINDA ENDOVSKÜLER ve CERRAH‹ H‹BR‹D
YAKLAfiIM

ENDOVASCULER AND SURGERY FOR HYBRID APPROACH IN AORTIC
ANEURYSM
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Özet
Amaç: Aort anevrizmalar›nda Endovasküler Stent Greft ile onar›m (EVSG)  son y›llarda giderek artan oranda tedavide
kullan›lmaktad›r. EVSG uygulanmas› s›ras›nda tafl›y›c› sisteminin ilerletilmesi, greftin aç›lmas›, tafl›y›c› sistemin geri al›nmas›
gibi aflamalarda peroperatif sorunlarla karfl›lafl›labilinmektedir. Bu nedenlerle EVSG’›n cerrahi teknik ile kombine edilmesi
gerekebilmektedir. EVSG uygulamalar›nda peroperatif sorunlar aç›s›ndan ek cerrahi planlama ve sekonder cerrahi giriflim için
haz›rl›kl› olunmas› önemlidir. Bu çal›flmam›zda; merkezimizde multidisipliner yaklafl›m ile EVSG ve cerrahinin kombine
uyguland›¤› olgular›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntem: Aral›k 2004-May›s 2007 aras›nda merkezimizde EVAR yap›lan olgularda cerrahi-endovasküler kombine
yaklafl›m veya sekonder cerrahi giriflim gerektiren olgular prospektif olarak de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: EVAR uygulanan 71 olgu içerisinden toplam 14 (%20)’ne kombine endovasküler-cerrahi uygulama yap›ld›. Alt›
olguda stent tafl›y›c› sisteminin ilerletilme sorunu izlendi. Bunlardan 2’ne aterosklerotik plak nedeniyle PTA yap›ld›. Üçünde
efllik eden iliak arter hastal›¤› nedeniyle arteriotomi düzeyi proksimale ilerletildi. Bir tanesine tortiöz-elonge iliak arter
nedeniyle stent kullan›ld›. Üç olguda stent-greftin aç›lma yeri aflamas›nda sorun yafland›. Bunlar›n 2’sinde endoleak görüldü
ve balon kullan›ld›. 1 olguda ise EVSG distal yerleflim nedeniyle aortik extender kullan›ld›. Yedi olguda vasküler yap›larda
problemle karfl›lafl›ld›. Bunlar›n 6’s›nda greft trombozu görüldü ve femoro-femoral bypass uyguland›. Bir olguda iliak arter
rüptürü görüldü ve greft interpoze edilerek ak›m sa¤land›.
Sonuç: Çal›flmam›zda EVSG ile tedavi edilen olgular›n yaklafl›k %20’sinde peroperatif sorunlar görülebilmekte ancak
cerrahi-invaziv radyolojik kombine giriflimlerle bu sorunlar çözülebilmektedir. Karfl›lafl›labilinecek bu sorunlar için gerekli
teknik altyap› ve ekibin haz›rl›kl› olmas› gerekli olup, bu multidisipliner yaklafl›m ile  EVSG uygulamalar›ndaki baflar› oran›
artmaktad›r. (Damar Cer Der 2007;16(3):31-36).

Anahtar Kelimeler: Abdominal Aort Anevrizmas›,  Endovasküler Stent Greft, Endovasküler Onar›m.

Abstract
Background: Endovascular stent graft (EVSG) repair has been more commonly used in recent years. During EVSG procedure,
perioperative difficulties might be encountered as introduction of carrying system, opening of the graft, withdrawal of the graft.
Thus, it might be necessary to combine EVAR and open surgery. It’s important to be ready for the additional and/or seconder
surgery to solve peroperative problems encountered during EVAR procedure. It is aimed to evaluate the cases in which EVAR and
open surgery performed in a multidisciplinary approach were combined in this study. 
Material and Method: Cases in which EVAR and open surgery were combined from December 2004 to May 2007 have been
evaluated prospectively.
Results: Endovascular-surgery combined approach was performed in 14 cases (20 %) among a total of 71 cases in which EVAR
were performed. Problems in introduction of carrying system were observed in 6 cases. In 2 of them, PTA was performed because
of the atherosclerotic plaque. In 3 of them, the level of arteriotomi was carried forward because of the accompanying iliac artery
disease. In one of them, stent was used because of the tortiose-elongated iliac artery.  Problem in opening of the graft was
observed in 3 cases. In 2 of them, endoleak was detected and baloon was used. In one of them undesired distal placement was seen
and aortic extender was used. In 7 cases problems in vascular structures were encountered.  In 6 of them thrombosis of the graft
was seen and femoro-femoral bypass was performed.  In one of them rupture of the iliac artery was seen and graft was interposed. 
Conclusion: In our study, perioperative problems were encountered in approximately 20 % of the cases treated with EVAR, which
were solved by combined surgery-invasive radiological approaches. Technical background and team work should be ready for
these problems which might be encountered and the success in EVAR is increased by this multidisciplinary approach. (Turkish J
Vasc Sur 2007;16(3):31-36).
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‹R‹fi

Anevrizma, herhangi bir arter segmentinin çeflitli

faktörlerin etkisiyle normal yap›s›n› kaybedip

zay›flamas› sonucu dilatasyonuyla oluflan bir damar

hastal›¤›d›r. Abdominal aorta anevrizma’lar› (AAA)

giderek artan say›lar›, tan› yöntemlerinin geliflmesi,

operasyon tekniklerindeki modifikasyonlar,

postoperatif bak›mdaki geliflmeler, operasyon

sonuçlar›n›n kabul edilebilir mortalite düzeyine

inmesi ve yaflam beklentisinin uzamas› nedeniyle

damar cerrahi giriflimlerinde önemli ve gündemdeki

bir konuyu oluflturmaktad›rlar (1-5).  Aort

anevrizmalar›nda günümüzde elektif aç›k cerrahi ve

Endovasküler Stent Greft (EVSG) ile onar›m›

kullan›lan yöntemlerdir.

EVSG uygulamalar›nda yaflanabilecek peroperatif

sorunlar nedeniyle ifllem öncesi Doppler US, BT-

Anjio verileri ile eriflim yeri planlamas› ve

ç›kabilecek sorunlara uygun greftlerin haz›r

bulundurulmas›, ifllem s›ras›nda belirlenen sorunlara

ba¤l› ek cerrahi planlama, ifllem sonras› oluflan

sorunlara yönelik sekonder cerrahi giriflim için

haz›rl›kl› olunmal› ve multidisipliner yaklafl›m

sa¤lanmal›d›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›flmam›zda; Aral›k 2004-May›s 2007 aras›nda

merkezimizde 12 torakal 59 AAA l› EVAR yap›lan

71 olgudan Cerrahi-endovasküler kombine yaklafl›m

veya sekonder cerrahi giriflim gerektiren toplam 14

olgu prospektif olarak de¤erlendirilmifltir. 65 olguya

Medtronic Talent, 6 olguya Gore-Excluder EVSG

kullan›lm›flt›r. Talent kulland›¤›m›z 11 olguya ve

Gore kulland›¤›m›z 3 olguya Hibrid yaklafl›m

uygulad›k. 

Olgular›n 2 si bayan, 12 si erkek olup ortalama

yafllar› 71±1.2 ( 62-78 ) idi. 4 olgu daha önce koroner

arter bypass greft operasyonu, 2 olgu koroner artere

PTCA- stent implantasyonu geçirmifl olup 9 olgu

KOAH nedeniyle tedavi almaktayd›. Olgular›n

preoperatif özellikleri Tablo 1’de özetlenmifltir.

EVSG için dahil etme kriterleri (Tablo 2) göz önüne

al›narak 3 olguda genel, 11 olguda epidural anestezi

uygulanarak, femoral arterler 3 cm’lik vertikal

insizyonla explore edilip sinerle as›larak haz›rland›.

‹fllemde C kollu anjiografi cihaz› (Phillips

Multidiagnostik 4) kullan›ld›. Ana femoral arter,

yüzeyel femoral arter ve derin dal› ayr› ayr›

dönülerek as›ld›. ‹fllem s›ras›nda tüm olgulara IV

7500 Ü heparin uyguland›. Bilateral femoral

arterlerin eksplorasyonu sonras› her iki femoral artere

intraducer yerlefltirildi. Aorta hidrofilik k›lavuz tel

üzerinden ilerletilen ölçekli pigtail kateter ile

anjiogramlar elde edildi. Kateterden sert gövdeli tel

ilerletilerek kateter ve intraducer d›flar› al›nd›. Ölçekli

kateter karfl› taraftan hidrofilik k›lavuz tel üzerinden

tekrar aorta lokalize edildi. Uygun çaptaki ana

femoral artere yap›lan arteriotomi sonras› sert

gövdeli k›lavuz tel üzerinden ana gövde aorta

ilerletildi. Ölçekli kateterden gerçeklefltirilen road

map k›lavuzlu¤unda veya tekrarlayan anjiogramlar

ile ana gövde uygun pozisyonda (belirteçler renal

arter seviyesinin alt›nda kalacak flekilde) aç›ld›.

Stent-greft tamamen aç›ld›ktan sonra sistemin

içerisine ilerletilen balon kateter ile proksimal ve

distalde fiksasyon amac›yla anjioplasti uyguland›.

Ölçekli kateter hidrofilik k›lavuz tel ilerletilerek

çekildi ve çok amaçl› kateter kullanarak ana gövde

k›sa kontralateral baca¤› kateterize edildi. Çok amaçl›

kateter ile ölçekli pigtail kateterin de¤ifltirilmesi

ard›ndan kateter stent-greft içine çekildi ve 360

derece kateter döndürülerek veya elde edilen

anjiogram ile stent-greft içinde olundu¤u do¤ruland›.

Kateterden yine sert gövdeli tel ilerletilerek kateter

ve intaducer d›flar› al›nd›. Kontralateral stent-greft sol

ana femoral artere arteriyotomi yap›larak aorta

ilerletildi ve uygun pozisyonda (proksimal

belirteçleri ana gövde k›sa bacak distal belirteçleriyle

süperpoze olacak flekilde) aç›ld›. Proksimal ve distal

uç fiksasyonu için tekrar balon anjioplasti uyguland›.

‹fllem sonunda ölçekli pigtail kateter ile kontrol

anjiogramlar elde edildi. Renal arterlerin patensisi,

endoleak mevcudiyeti, iliak greft ve distal vasküler

yap›lar›n patensisi de¤erlendirildi. Bu olgular›n

kontrol anjiografisinde;
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A-Proksimalde :
a-Stent-greft pozisyonu ve yerleflimi,
b-Renal arterlerin patensisinin kontrolu yap›ld›.

B-Distalde:
a-Yeterli distal yerleflim kontrolü,
b-Internal iliak arterlerin patensinin kontrolü yap›ld›.

Kontrol anjiografi sonras› normal kan ak›m›
restorasyonunun sa¤lanmas› ve anevrizma kesesi içine
endoleak kontrolünden sonra, yerlefltirilmifl olan

transducer ve sheat sistemi kanama kontrolü ile
çekilerek  her iki arteriotomi 6/0 propilen sütür ile tamir
edildi. EVSG uygulanan AAA’l› olgular ifllem sonras› 3
(2-5 gün) günde taburcu edildiler. Tüm hastalar›n 1. 3.
6. ay ve 1. y›l kontrol BT-Anjiografileri yap›ld›.
Periferal arteryel dolum sorunu gözlenmedi. Giriflim
düzeyinde ek sorun olmad›.

BULGULAR
EVS-G uygulanan olgular›m›zda erken dönemde 2
olguda lomber arterden kaynaklanan Tip II endoleak
saptand›. Birinci ay BT anjio kontrolünde 14 olguda
anevrizma keselerinin tamamen tromboze oldu¤u
görüldü ve endoleak saptanmad›. Tüm olgularda
normal kan ak›m› geçifli sa¤land›. Perop exitus olmad›.
Atefl (38-39.7 °C), lökositoz, CRP yüksekli¤inin efllik
etti¤i fakat bakteriyemi ve greft enfeksiyonunun
olmad›¤› postimplantasyon sendromu olgular›m›zda
saptanmad›. Postoperatif dönemde düzenli olarak
böbrek fonksiyon kontrolü yap›lan olgular kardiak
aç›dan da yak›n izlemde tutuldular. Diabetik nefropati
tan›s› ile nefroloji taraf›ndan izlenen 1 olguda
preoperatif ve postoperatif böbrek fonksiyonlar›
aç›s›ndan anlaml› bir fark saptanmad›. Renal
yetmezlikle uyumlu kreatin yüksekli¤i saptanan di¤er
olgu ise (Preoperatif kreatin:0.72 mg/dl - postoperatif
kreatinin:2.70 mg/dl) nefroloji taraf›ndan
de¤erlendirilerek hidrasyon ile izleme al›nd›. Takipte
kreatin yüksekli¤i geriledi. ‹fllem aflamas›nda Stent
tafl›y›c› sisteminin ilerletilme sorunu yaflad›¤›m›z 6 olgu
oldu. Bunlardan 2’sinde aterosklerotik plaklar vard›. Bu
olgulara PTA yap›ld› ve sorun giderildi. 3 olguda iliak
arter stenozu vard›. Bu olgularda arteriotomi düzeyi
retroperitoneal yaklafl›larak proksimale ilerletildi.1
olguda elonge, totriöz iliak arter varl›¤› nedeniyle stent
uygulamas› yap›ld›. Stent-greftin aç›lma aflamas›nda
sorunu olan 3 olgudan 1’inde istenmeyen distal
yerleflim gözlendi. Aortik extender yerlefltirilerek sorun
çözüldü. Kalan 2’sinde ise primer (iflleme ba¤l›)
endoleak görüldü, bu seviyede balon yap›larak
endoleak sorunu çözüldü. Torakal Anevrizmas›na
EVSG uygulanan ve mevcut sorunlar nedeniyle
retroperitoneal yaklafl›m ile ana femoral arterden
ulafl›lan daha önce EVSG yap›lan bir olguda üreter
yaralanmas› gözlendi. Erken dönemde gref trombozu
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Tablo 1. EVS-G uygulad›¤›m›z olgular›n özellikleri.

Yafl

Ortalama 71±1.2

Aral›k 62-78

Cins

Erkek 12 

Bayan 2

Ek sorunlar

Sigara 9

HT 8

HL 6

Renal yetmezlik

Orta ( kre 1.3-2.3 mg/dl) 3

A¤›r ( >2.4 mg/dl) 0

DM (OAD ile regüle) 2

CABG 4

PTCA-Stent 2

Medikal tedavi 3

ASO 4

SVO (T‹A-stroke) 1

Önceki laparatomi 3

KOAH 9

Tablo 2. EVAR Dahil Etme Kriterleri.

1- Uygun anatomik yap›

2- Femoral ve iliak düzeyde belirgin aterosklerozun

olmamas› 

3- Tafl›y›c› sisteminin ilerletilmesinde sorun olmamas›

4- Alt ekstremite arteryal problem olmamas›

5- Trase üzerinde 8 mm alt›nda lümen çap› olmamas›

6- Lümene dik (uzan›m gösteren) büyük plak olmamas›

7- Daha önceden bu seviyeden geçirilmifl operasyon

olmamas› 

8- ‹liak arterlerde ileri aç›lanma olmamas›



görülen 6 olguda femoro-femoral bypass yap›larak
sorun çözüldü. 1 olguda görülen iliak arter rüptürüne
greft interpozisyonu yap›ld› ve ak›m sa¤land›.

TARTIfiMA
AAA’lar›nda tedavi seçene¤i olarak medikal izlem ve
cerrahi tedavi önerilmektedir. Medikal tedavide
kontrollü bir tansiyon arteriyel önemlidir. Aortik
anevrizmalar›n rutin tedavisi, ilgili segmentin bir
greftle de¤ifltirildi¤i cerrahidir. AAA’n›n ilk baflar›l›
cerrahi tedavisi 1951 y›l›nda Dubost taraf›ndan
yap›lm›flt›r. AAA’s› rezeke edilerek, aortik homogreft
ile rekonstrüksiyon yap›lm›fl ve böylece AAA’lar›n›n
cerrahi tedavisinde modern ça¤ bafllam›flt›r. AAA’da
standart tedavi yaklafl›m› sentetik greft ile elektif
cerrahi onar›md›r. Operasyon endikasyonu koyarken
hastadaki risk faktörleri ve bunlar›n erken ve geç
mortalitede ne flekilde etkili olabilece¤i her hastada ayr›
ayr› de¤erlendirilerek operasyon karar› verilmelidir (6).
Aç›k cerrahi tedavi birçok hastada kontrendikedir.
AAA 4 saate kadar süren prosedür olmas›, bat›nda
büyük bir insizyon varl›¤›, 30-90 dk cross-clamp
uygulamas› ve uzam›fl hospitalizasyon ve iyileflme
süreci, rüptüre olmam›fl AAA’da cerrahi mortalite
oran›n›n % 1.4-7.6 ve semptomatik anevrizmalarda ise
%10’a ç›kmas› (7-9) nedeni ile alternatif tedavi
yöntemleri araflt›r›lm›flt›r.
‹lk kez 1991 y›l›nda Parodi ve arkadafllar› taraf›ndan
EVSG kullan›lmas› ve yüz güldürücü sonuçlar›n
al›nmas› ile bu alternatif tedavi üzerinde yo¤unlaflm›fl,
günümüzde popüler alternetif tedavi yöntemi olarak
EVSG implantasyonu daha fazla uygulan›r hale
gelmifltir. Günümüzde EVSG yöntemi inen aorta
anevrizma ve diseksiyonlar›n›n tedavisinde özellikle
morbiditesi yüksek hastalarda iyi bir alternatif
oluflturmaktad›r. EVSG’ in torakal aortada kullan›lmas›
1991’de Volodos ve arkadafllar› taraf›ndan; ilk klinik
seri ise 1994’de Dake ve arkadafllar› taraf›ndan
bildirilmifltir (10,11). Yurdumuzda ise ilk olarak Bilgen ve
arkadafllar› taraf›ndan torakal aort anevrizmas›nda
EVSG kullan›lm›flt›r (12).  EVSG’in torakal aort
anevrizmas›nda kullan›lmas›, anevrizmatik segment
bölgesini dolafl›m d›fl› b›rakarak anevrizma kesesindeki
tansiyonu ortadan kald›rmak amac›n› tafl›r (13). Aort
diseksiyonunda ise intimal y›rt›k bölgesini greft ile

kapatmak ve yalanc› lümenin trombozunu sa¤lamak,
lümendeki ak›m› artt›rmak ve aort yan dallar›n›n
perfüzyonunu sa¤lamakt›r. EVSG implantasyonunun
avantajlar› olarak; erken dönem mortalite, morbidite,
kan kayb› ve hastanede kal›fl süresini azaltmas›, normal
fonksiyonlara daha h›zl› dönüfl sa¤lamas› say›labilir.
‹mplantasyon öncesi AAA çap ölçümü, uzunluk
ölçümü BT anjio ile yap›lmal›d›r. Spiral BT’de 3 mm
aral›kl› kesitler al›narak inceleme çölyak trunkustan
bafllay›p ana femoral arterleri de içine alacak flekilde
bitirilmelidir. ‹ncelemede; aort boynunun uzunluk ve
lümen çap›, anevrizman›n lümen çap›, iliak arterlerin
lümen çap›n›n ölçümü, genel tortiosite ve
kalsifikasyonlar belirlenmelidir. Aort boyun çap›n›n
ölçümü en alt renal arter seviyesinden yap›l›r. 3 mm’lik
4 adet kesit al›narak 12 mm’lik boyun saptan›r. Aort
boynunda angülasyona, trombüs varl›¤›na,
kalsifikasyona dikkat edilmelidir. 
‹mplantasyon öncesi; AP Abdominal Aortografi,
Lateral Abdominal Aortografi, Oblik pelvik Anjiografi
yap›l›r. Renal arterler, polar dallar› ve proksimal aort
boyun uzunlu¤u hesaplan›r. Toplam uzunluk radyoopak
markerl› kateterle yap›l›r. Aort bifurkasyonunda
anevrizma distal boynu, iliak arterlerin çaplar› ve
morfolojik özellikleri incelenir. Lateral Abdominal
Aortografi’de çölyak trunkus, Superior Mezenterik
Arter (SMA), ‹nferior Mezenterik Arter (‹MA),
proksimal Aort boyun uzunlu¤u ve angulasyon
belirlenir. 
Stent-greftler ile ilgili teknik problemlerin %10 ile
%25’lere varan baflar›s›z giriflim, endoleak, aç›k
ameliyata dönme ve yüksek oranda lokal vasküler
komplikasyonlar yan›nda, aortan›n çap› ve
anevrizman›n stent için uygunlu¤u ile ilgili sorunlar ve
geç dönem sonuçlar olmad›¤› için bu tekni¤in
anevrizman›n rüptür riskini tam olarak ortadan kald›r›p
kald›rmad›¤› konusunda flüpheler mevcuttur. Ayr›ca
endovasküler stent-greft yerlefltirilmesi için hangi
vakalar›n veya hangi stent-greftin uygun oldu¤u ve
vaka seçilme kriterleri konusunda tart›flmalar aç›kl›¤a
tam olarak kavuflmam›flt›r.
Endoleak, anevrizman›n sekonder ruptürüne sebep
olabilen önemli bir komplikasyondur. Endoleak
geliflmesinde en önemli faktör olarak stent greftin
tutundu¤u sa¤lam aort boynunun k›sa oluflu
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gösterilmifltir. Endoleak önlenebilmesi için yeterli
segment olmal› ve greft çap› aort lümen çap›ndan 6-8
mm kadar daha genifl tutulmal›d›r. Sa¤lam aort
boynunun 10-15 mm olmas› greft ve aort duvar›
aras›nda güvenli bir yap›flma sa¤lad›¤› bildirilmektedir
(14).
Çal›flmam›zda bir olguda ileri ateroskleroz ve tortiose
iliak arterler nedeniyle baflar›s›z giriflim oldu, aç›k
cerrahiye dönüfl olgular›m›z›n hiç birinde gerekli
olmad›. EVSG uygulanmas›n›n rutin BT anjio ile
takibinde AAA’na yönelik cerrahi giriflim gerektiren
stent komplikasyonu ve lokal vasküler komplikasyonlar
saptanmad›. 
Endovasküler stent greft tamirinde spinal kord iskemisi
görüldü¤ü çeflitli yay›nlarda bildirilmifltir (15,16).
Greenberg ve arkadafllar›n›n 25 olguluk desendan aort
anevrizmas›na uygulad›klar› EVSG çal›flmas›nda 1
olguda (%4) kal›c› nörolojik defekt geliflti¤i
bildirilmektedir (16). Spinal kordun kollateral kan
ak›m›n›n azalmas›na sebep oldu¤u için postoperatif
hipotansiyonun önlenmesi gerekti¤i vurgulanmaktad›r
(17,18).Torakal EVSG uygulad›¤›m›z 12 olguda beyin
omurilik bas›nc›n›n (BOS) 10 mmHg alt›nda tutacak
flekilde BOS drenaj› sa¤lanm›fl ve postoperatif dönemde
olgular›n hemodinamik parametreleri yak›ndan
izlenmifltir. Bu torakal anevrizmal› olgular›m›zda
EVSG uygulanmas› sonras› herhangi bir nörolojik
defekt geliflmedi ve izlemleri sorunsuz yap›lmaktad›r.
AAA’s› olan hastalar›n % 36-60’›nda klinik olarak
önemli KAH vard›r ve rutin koroner anjiografi
yap›larak araflt›r›ld›¤›nda ciddi opere edilebilir KAH
prevalans› % 31-36 olarak saptanm›flt›r. Bizim
olgular›m›z›n 9’unda cerrahi, medikal tedavi uygulanan
KAH mevcuttu.  Di¤er altta yatan hastal›klar aras›nda,
AAA’s› ile birlikte % 48 oran›nda görülen
hipertansiyon ve % 28 oran›nda görülen kronik
obstrüktif akci¤er hastal›¤› say›lmaktad›r. Bizdeki HT
oran› %61.54, KOAH %69.23’dü. Ayr›ca sigara
kullan›m› büyük risk faktörü olarak karfl›m›za ç›kmakta
olup olgular›m›z›n 9’da sigara içme öyküsü mevcuttu.
En s›k karfl›lafl›lan sorunlardan biri olan ilio-femoral
arter segmentindeki aterosklerotik tutuluma ba¤l› darl›k
veya t›kan›kl›klard›r (19). Endovasküler tedavi s›ras›nda
girifl yeri olarak kullan›lan ilio-femoral arter
segmentindeki bu sorunlar hastalar›n endovasküler

tedavisine olanak vermeyebilir veya karfl›lafl›lan
sorunlar tedavinin morbidite ve mortalitesini art›rabilir.
Hernetta ve arkadafllar›, aort anevrizma tan›s› ile EVSG
uygulanan 74 hastada yapt›klar› çal›flmada ilio-femoral
arteryel segmentin girifl yeri olarak kullan›lmas›n›
mümkün k›lmayan darl›k ve tortiozitelere 27 hastada
(%36) rastlanm›fllard›r (20). Günümüzde kullan›lmakta
olan EVSG sistemleri büyük çapl› ve sert olup, % 5-17
aras› s›kl›kla iliyo-femoral bölgede arteriyel
yaralanmalara neden olabilece¤i bildirilmektedir (21,22).
Retroperitoneal yaklafl›m ile ana iliak arterin girifl yeri
olarak kullan›lmas›, ilio-femoral arteriyel segmentte
anjiyoplasti ve stent ile afl›lamayan darl›k/t›kan›kl›klar›
olan ve iliyak eksterna arterin çap›n›n 8 mm’nin alt›nda
oldu¤u hastalarda önerilmektedir (23). Biz 71 hastal›k
grubumuzda üç hastada retroperitoneal yaklafl›m ile ana
iliyak arteri girifl yeri olarak kulland›k. Di¤er tüm
hastalar›m›zda tedavi s›ras›nda ana gövdenin girifl yeri
olarak femoral arter kullan›ld›. Endovasküler stent greft
yönteminin uygulanmas› s›ras›nda ilio-femoral arter
segmentinde karfl›lafl›lan yaralanmalar›n nedenlerinden
biri ve belki de en önemlisi, ifllem öncesi anjiyografi
veya BT ile ilio-femoral arteryel segmentteki sorunlar›n
ortaya ç›kar›lmas›n›n ço¤u zaman mümkün
olmamas›d›r (19). Her ne kadar ilio-femoral bölgenin
belirli anatomik uygunluklar› sonucu femoral arterin
girifl yeri olarak kullan›lmas› ifllem öncesi planlansa da,
ifllem s›ras›nda büyük çapl› ana tafl›y›c› gövdenin
ilerletilmesi esnas›nda sorunlarla karfl›lafl›labilir. Lee ve
arkadafllar›n›n (24) EVSG yöntemi kullan›lan ve femoral
arterin girifl yeri olarak kullan›ld›¤› 132 hastal›k
serilerinde 16 hastada (%12) femoral arter yaralanmas›
ile karfl›laflm›fllar ve bu hastalar›n 14’üne femoral
endarterektomi ile beraber yama ile tamir, iki hastaya
ana femoral artere k›sa segment greft interpozisyonu
yapmalar› gerekmifltir. Ayr›ca bu çal›flmada femoral
arter yaralanmas› olan 16 hastan›n 13’nün ifllem öncesi
ncelemelerinde femoral arterin giriflime olanak verecek
anatomik uygunlukta oldu¤una vurgu yap›larak, ifllem
öncesi incelemelerin femoral arter yaralanmalar›n›n
önüne geçmede çok faydal› olmad›¤› belirtilmektedir.
Endovasküler stent greft yöntemine aday aort
anevrizmal› hastalarda s›kça karfl›lafl›lan ilio-femoral
arteryel segmentin aterosklerotik tutulumu ifllem
esnas›nda bir sorun olarak karfl›m›za ç›kabilir. ‹fllem
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öncesi o bölgenin anatomik uygunluk aç›s›ndan
anjiyografi ve bilgisayarl› tomografi ile incelenmesi
ifllem s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar› tamamen
aflmam›zda yard›mc› olmayabilir.
EVSG uygulamalar›nda kompleks aort
anevrizmalar›nda birçok peroperatif sorunla s›kl›kla
karfl›lafl›labilinmektedir. Bu problemlerin birço¤unu
ilave endovasküler tekniklerle çözebilmekteyiz. Bu
çözümlemeler sonras›nda herhangi bir rekürrensle ve
ifllem ile ilgili bir komplikasyonla karfl›lafl›lmamaktad›r.
Perop cerrahi prosedürleri yüksek riskli hastalarda
yüksek mortalite h›z› tafl›maktad›r. EVSG uygulayacak
ekip ileri endovasküler ve aç›k vasküler cerrahi
prosedürler için yetenek kazanm›fl olmal›d›r(24).
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AORT ANEVR‹ZMALARINDA CERRAH‹ DIfiI PERKÜTAN YAKLAfiIMLA
ENDOVASKÜLER ONARIM

ENDOVASCULAR REPAIR WITH PERCUTANOUS NON-SURGICAL
APPROACH IN AORTIC ANEURYSM

Özalp KARABAY*, Kemal KARAARSLAN*, Yi¤it GÖKTAY**, Aycan KAVALA*, Ömür GENCEL**, Yusuf KUSERL‹*,
Ünal AÇIKEL*
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, **Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Özet
Amaç: Yeni bir tedavi giriflimi olarak perkütan, trans-femoral yolla Endovasküler Stent-Greft (EVS-G) yerlefltirilmesi giderek
artan say›da uygulanmaktad›r. EVAR’›n geleneksel yaklafl›m› femoral arterlerin aç›¤a ç›kar›lmas› için bilateral kas›k
insizyonu fleklindedir. Günümüzde Abdominal Aort Anevrizmas› (AAA) olgular›n›n yaklafl›k %60’›n›n tedavisinde
endovasküler stent greft ile onar›m (EVS-G) uygulanmaktad›r. Teknoloji daha az invasiv metodlara e¤ildikçe ve sheath
boyutlar› küçüldükçe total perkutan EVS-G daha s›k kullan›l›r hale gelmektedir. Bu çal›flmada merkezimizde perkütan EVS-G
ile tedavi edilen olgular›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2006- Aral›k 2006 tarihleri aras›nda perkutanöz yaklafl›mla gerçeklefltirilen 7 olguda EVS-G
uygulama sonuçlar› prospektif olarak erken ve geç dönem komplikasyonlar aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Perkutan EVS-G uygulanan 7 olgunun tümü erkek ve yafl ortalamas› 72.4 (62-85) idi. Olgular›n 6’s›nda AAA,
1’inde Torakal Aort Anevrizmas› (TAA) vard›. Ortalama anevrizma çaplar› 8,2cm (6,3-9,7)  idi. Befl hastada Koroner Arter
Hastal›¤› (KAH), 4 hastada Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤› (KOAH) vard›. Olgular›n hiçbirinde komplikasyon izlenmedi
ve izlem süresinde AAA’s› ile birlikte giriflim yerine ait herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmad›. 
Sonuç: Perkütan EVS-G deneyimli merkezlerde femoral arter yap›s› uygun olan ve vasküler eriflim sorunu bulunmayan
olgularda herhangi bir cerrahi insizyona gerek duyulmadan baflar› ile uygulanabilir. (Damar Cer Der 2007;16(3):37-42).

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizmas›,  Endovasküler stent greft, Perkütan endovasküler stent greft, 

Abstract
Background: Percutaneus trans-femoral endovascular stent graft (EVS-G) implantation is used in growing numbers in recent
years. The conventional approach of an EVAR involves bilateral groin incisions to expose the femoral arteries. Currently
endovascular stent greft with repair (EVS-G) is performed in approximately 60 % of the abdominal aortic aneurysm cases. As
technology tends to be less invasive and the size of the sheat is smaller, percutanous EVAR has been performed more
frequently. It is aimed to evaluate the cases that have been treated with percutan EVAR in this study. 
Material and Method: Seven cases in which percutan EVS-G was performed from January 2006 to December 2006 have been
evaluated prospectively.  
Results: All of the 7 cases in which percutan EVS-G was performed were males. The mean age was 72.4 years (range 62-85).
Six of the cases had AAA, one of them had TAA. Mean size of the aneurysm was 8.2 cm (range 6.3-9.7cm). There was no
problem was detected in short or long term follow-up. 
Conclusion: Percutanous EVS-G can be performed successfully in experienced centers in cases that have been found
appropriate for the femoral arter structure and no vascular access problems were occured. (Turkish J Vasc Sur
2007;16(3):37-42).

Key words: Abdominal aortic aneurysm, Endovasculer stent greft, Percutanous endovasculer stent greft
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‹R‹fi

Abdominal aortada infrarenal aortan›n normalde d›fl çap›,
sa¤l›kl› erkeklerde 2.3 cm (s.d. 0.1), sa¤l›kl› kad›nlarda
1.9 cm (s.d. 0.1) olarak belirtilmektedir. AAA’s› ise
lokalize bir dilatasyon olarak aortun transvers çap›n›n,
proksimal normal damar segmenti ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
1.5-2 kat artmas› fleklinde tan›mlanmaktad›r (1). Otopsi
serilerinden araflt›r›ld›¤›nda yaln›zca % 1.5 oran›nda
AAA saptanmas›na ra¤men, ultrasonografi taramas›nda
seçilmemifl eriflkinlerde % 3-4, koroner arter hastal›¤›
olan hastalarda % 5, periferik damar lezyonlar› olan
hastalarda yaklafl›k %10 ve daha önceden femoral veya
popliteal anevrizmas› olan hastalarda ise % 53’lere varan
AAA oranlar› saptanm›flt›r (1-5).
Anevrizma rüptürüne ba¤l› ölüm oranlar› aç›k olarak
anevrizma çap› ile direkt ilgilidir (6,7). Son yay›nlarda 5
cm’den küçük AAA’lar›nda rüptüre ba¤l› ölüm oran›
%5-14,  5 cm’den büyüklerde ise % 47-53 olarak
bildirilmektedir (7). Geriye kalan ölümlerin büyük bir
k›sm› yandafl hastal›klar, özellikle koroner arter hastal›¤›
ile ilgilidir. AAA’lar›n›n tedavi endikasyonlar› Tablo 1
de özetlenmifltir.

Deneyimli merkezlerde AAA’l› olgular›n yaklafl›k
%60’›na EVS-G uygulanabilmektedir. Haas ve
arkadafllar› 1999 da ilk defa perkütan EVAR’› tarif
etmifltir. Vasküler aç›dan damar yap›s› uygun olan
olgularda, aort anevrizmalar›na yönelik endovasküler
stent-greft uygulamalar›nda cerrahi giriflimle femoral
arteriotomi yap›lmadan perkütan endovasküler tedavinin
gerçeklefltirilmesi amaçlanm›flt›r. 
Aort anevrizmalar›nda perkutan EVS-G için dahil etme
kriterleri Tablo 2 de gösterilmifltir.  EVS-G uygulamalar›

genellikle femoral arterlerin cutdown explorasyonu ile
gerçeklefltirilmektedir. AAA’da EVS-G uygulamas›
aç›s›ndan olumsuz koflullar (Tablo 3 de özetlenmifltir)
göz önünde bulundurularak perkutan EVS-G için olgular
arter çap›, damar yap›s›, ateroskleroz, obesite ve daha
önce kas›k cerrahisi geçirmifl olma aç›s›ndan
de¤erlendirilip uygun olanlar› çal›flmaya dahil edilmifltir. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 2006- Aral›k 2006 tarihleri aras›nda perkutan EVS-
G yap›lan 7 aort anevrizma olgusu çal›flmaya dahil
edilmifltir. ‹fllemde C kollu anjiografi cihaz› (Phillips
Multidiagnostik 4) kullan›ld›. ‹fllem s›ras›nda tüm
olgulara IV 7500 Ü heparin verildi. Bilateral femoral
arterlere perkütan girilerek seldinger metoduyla her iki
femoral artere intraducer yerlefltirildi. Aorta hidrofilik
k›lavuz tel üzerinden ilerletilen ölçekli pigtail kateter ile
anjiogramlar elde edildi. Kateterden sert gövdeli tel
ilerletilerek kateter ve intraducer d›flar› al›nd›. Ölçekli
kateter karfl› taraftan hidrofilik k›lavuz tel üzerinden
tekrar aorta lokalize edildi. Sa¤ ana femoral artere
yap›lan perkütan giriflim sonras› sert gövdeli k›lavuz tel
üzerinden ana gövde aorta ilerletildi. Ölçekli kateterden
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Tablo 1. AAA’da tedavi endikasyonlar›.

1. Anevrizma transers çap›n›n normal Aort çap›n›n 2 kat› ve

üstü olmas›

2. Semptomatik olmas›

3. Anevrizma transers çap›n›n y›ll›k büyüme h›z›n›n 0.5

cm’den fazla olmas›

4. Anevrizma longitudinal boyunun y›ll›k uzama h›z›n›n 0.3-

0.5 cm’den fazla olmas›.

Tablo 2. EVS-G giriflimlerde artere perkütan yaklafl›m
için kriterler.

1. Femoral ve iliak düzeyde belirgin aterosklerozun

olmamas› 

2. Tafl›y›c› sisteminin ilerletilmesinde sorun olmamas› 

3. Alt ekstremitede arteryal problem olmamas›

4. Trase üzerinde 8 mm alt›nda lümen çap› olmamas›

5. Lümene dik (uzan›m gösteren) büyük plak olmamas›

6. Daha önceden bu seviyeden geçirilmifl operasyon

olmamas› gerekmektedir.

Tablo 3. EVS-G için olumsuz koflullar.

1. Proksimal k›sa boyun <15 mm

2. Proksimal genifl boyun

3. Proksimal aç›lanma, >60°

4. ‹liak arterlerin yo¤un aterosklerozu ve anevrizmalar

5. ‹liak arterlerin ileri aç›lanmalar› >90°

6. Kalsifikasyonlu ve/veya trombüslü boyun



gerçeklefltirilen road map k›lavuzlu¤unda veya
tekrarlayan anjiogramlar ile ana gövde uygun
pozisyonda (belirteçler renal arter seviyesinin alt›nda
kalacak flekilde) aç›ld›. Ölçekli kateter hidrofilik
k›lavuz tel ilerletilerek çekildi ve çok amaçl› kateter
kullanarak ana gövde k›sa kontralateral baca¤›
kateterize edildi. Çok amaçl› kateter ile ölçekli pigtail
kateterin de¤ifltirilmesi ard›ndan kateter stent-greft
içine çekildi ve 360 derece kateter döndürülerek veya
elde edilen anjiogram ile stent-greft içinde olundu¤u
do¤ruland›. Kateterden yine sert gövdeli tel ilerletilerek
kateter ve intaducer d›flar› al›nd›. Kontralateral stent-
greft sol ana femoral artere perkütan giriflim yap›larak
aorta ilerletildi ve uygun pozisyonda (proksimal
belirteçleri ana gövde k›sa bacak distal belirteçleriyle
süperpoze olacak flekilde) aç›ld›. Proksimal ve distal uç
fiksasyonu için tekrar balon anjioplasti uyguland›.
‹fllem sonunda ölçekli pigtail kateter ile kontrol
anjiogramlar elde edildi. Renal arterlerin patensisi,
endolaek mevcudiyeti, iliak greft ve distal vasküler
yap›lar›n patensisi de¤erlendirildi. Bu olgular›n kontrol
angiografisinde proksimalde Stent-greft pozisyonu ve
yerleflimi ile renal arterlerin patensisinin kontrolu
yap›lmal›d›r. Distalde ise yeterli distal yerleflim
kontrolü ve internal iliak arterlerin patensinin kontrolü
yap›lmal›d›r
Kontrol çekim ve endoleak araflt›r›lmas› sonras› ana
gövde ve kontralateral bacaktaki sheatler çekildi.
Giriflim yerinin distal ve proksimalinden kanatma ile
olas› trombüsün temizlenmesi yap›ld›. Femoral artere
yap›lan giriflim deli¤i etraf›na gelecek flekilde cilt,
ciltalt› yumuflak dokuya PDS sütür ile genifl ve derin
purse sütür konuldu. Her iki tarafa elle bask› (20-30dk)
yap›ld› ve olgular takibe al›nd›. 24 saat süreyle yak›n
periferik nab›z kontrolü ve tansiyon takibi yap›ld›.
‹fllem süresi ortalama 68dk (43-96 dk) olarak
gerçekleflti. ‹fllem sonras› 1. gün Doppler USG ile
arterler kontrol edildi, purse sütür al›nd› ve
mobilizasyon gerçeklefltirildi.1.ay Doppler US ve BT-
Anjio kontrolleri yap›ld›. (‹liak, femoral, popliteal ve
trifürkasyon sonras›) 1-3-6-12 aylarda BT anjio ve FM
yap›ld›. Olgular›n tümü sorunsuz olarak 3.cü günde
taburcu edildiler. fiekil 1 de perkutan EVS-G uygulana
bir olgumuzun 1. ayda yap›lan kontrol USG ve BT
anjio görüntüleri gösterilmifltir.

BULGULAR
Perkütan EVS-G uygulanan 7 erkek olgunun yafl
ortalamas› 72.4 (62-85) olup 6 olguda AAA’s›, 1
olguda TAA’s› vard›. Olgular›m›z›n tümünde Gore-
Excluder marka greft kullan›lm›flt›r. Olgular›n
ortalama anevrizma çaplar› 8,2 cm (6,3-9,7) idi.
Olgular›n aort anevrizma preop ölçüm de¤erleri tablo
IV de gösterilmifl olup; 5 olguda KAH, 4 olguda
KOAH mevcuttu. Periferik arter hastal›¤› aç›s›ndan
ifllem öncesi doppler ultrasonografi incelemeleri
normal bulundu. Perkutan giriflim yap›lan olgular›n
tamam›na epidural anestezi uyguland›. Giriflim süresi,
cerrahi arteriotomi yap›lan olgular›m›za göre %26
daha k›sa bulundu. Perkütan giriflimde ortalama ifllem
süresi ortalama 68dk (43-96 dk.) Cerrahi giriflim
yap›lan olgularda ifllem süresi ortalama 85dk (56-128
dk.) idi. Perop exitus görülmedi. Postoperatif renal
fonksiyonlar aç›s›ndan olgular›m›zda sorunla
karfl›lafl›lmad›. Tüm olgular›m›zda eriflim için cerrahi
arteriotomi yap›lmad› ve buna ba¤l› yara yeri
enfeksiyonu ya da yara yeri iyileflmesi sorunlar›yla
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fiekil 1. :  Perkutan EVS-G uygulamas›ndan sonra 1. ayda
yap›lan kontrol USG (A) ve BT’de (B) femoral arterlerde
normal vasküler yap›n›n görüntülenmesi. 

A

B



karfl›lafl›lmad›. Baflar›s›z giriflim, bükülme kilitlenme,
anevrizma anatomisine ba¤l› stent migrasyonu,
femoral/iliak arter perforasyonu, diseksiyonu veya
rüptürü, girifl yeri hematomu görülmedi. ‹fllem sonras›
endoleak saptanmad›. Tüm olgularda vasküler
problem ve postimplantasyon sorunu yaflanmad›.
KAH olan olgular›m›z dahil hiçbir olgumuzda ifllem
sonras› yo¤un bak›m gereksinimi olmad›. Tüm
hastalarda ifllem sonras› protokolümüzdeki kontrol
Doppler US / BT-Anjio lar› normal olarak
de¤erlendirildi.

TARTIfiMA 
Endovasküler cerrahi anevrizma tamirinde morbiditeyi
azaltm›flt›r (8,9). Perkütan endovasküler cerrahide ifllem
baflar›s›n› primer sheath çap› belirlemektedir (10).
Bilindi¤i gibi teknoloji daha az invaziv metodlara
e¤ildikçe ve sheath çaplar› küçüldükçe total
perkutanöz EVS-G daha s›k kullan›l›r hale
gelmektedir (11). Hogg ve Kibbe; kendi deneyimlerini
göz önünde bulundurarak çal›flmalar›nda az deneyimli
olanlar için; obez, sheat çap› yüksek,  düflük ana
femoral arter çap›, artm›fl kalsifikasyon ve tortiosite,
daha önce kas›k cerrahisi geçirmifl olan olgularda
perkutan yaklafl›mdan uzaklaflmak gerekti¤ini
belirtmifllerdir (11).  Benzer komplikasyonlar ve
morbiditenin cutdown EVS-G ile de görülebilece¤i
unutulmamal›d›r (12). 
AAA’lar›nda perkutan EVS-G uygulamas› deneyimli
merkezlerde ve seçilmifl olgularda tercih edilebilecek

bir yöntemdir. Ancak kanama, stenoz, iskemi veya
femoral hasar olufltuysa yaklafl›m de¤ifltirilmelidir (12).
Perkutan EVS-G giriflimler seçilmifl olgularda bir çok
avantaja sahip olmakla birlikte; özellikle obez, ve
sheat çap› > 24F olan hastalarda aç›k yönteme geçme
insidans› yüksektir. (13).  Uygun arter çap›,
kalsifikasyonsuz damarlar ve az tortiosite ile baflar›n›n
artt›¤›, tortiosite, obesite ve daha önce kas›k cerrahisi
geçirmifl olman›n baflar›s›zl›k riskini artt›rd›¤›
unutulmamal›d›r (14,15).  Perkütan EVS-G
uygulamalar›nda karfl›lafl›lacak komplikasyonlar tablo
V de gösterilmifltir.

Bizim olgular›m›zda herhangi bir komplikasyonla

karfl›lafl›lmam›flt›r. AAA’da cutdown ile perkutan

EVS-G ’i karfl›laflt›ran çal›flmalar; ifllem süresinin

k›salmas›, daha iyi hasta tolerasyonu, yara yeri

sorunlar›nda azalma, erken mobilizasyon, daha az

anestezi ihtiyac› gibi avantajlar›n› bildirmektedirler (16).

Deneyimli merkezlerde, seçilmifl olgularda avantajlar›

nedeniyle k›sa sürede yap›lan bir teknik olan perkutan

EVS-G uygulamas› ak›lda bulundurulmas› gereken bir

seçenektir. 

Biz olgular›m›za perkütan yaklafl›mla EVS-G

uygulamas›n› baflar› ile gerçeklefltirdik. Olgu say›m›z

az olmas›na ra¤men uygun damar yap›s› olan

hastalarda, daha k›sa sürede, komplikasyonsuz ve

femoral explorasyonsuz,  perkütan endovasküler

anevrizma onar›m›n›n mümkün olabilece¤ini

düflünmekteyiz.  
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Tablo 4. EVS-G uygulad›¤›m›z olgular›n AAA’na ait preoperatif ölçüm de¤erleri.

OLGU NO 1 2 3 4 5 6 7

Transvers çap/ mm 63.5 91.0 80.5 85.5 71.9 84.8 97.6

Lümen çap›/mm 52.3 25.9 59.3 81.5 37.8 37.8 61.1

Boyun çap›/ mm 27.2 22 23.1 16.6 25.6 24.2 36.0

Boyun uzunlu¤u/mm 18.4 14.4 31.4 16.2 15.2 10.4 10.2

Total uzunluk /mm 96.4 102 182.1 123 91 139.2 210.6

RC‹ çap›/mm 17.3 13.28 9.1 14.0 8.8 25.83 19.4

LC‹ çap›/ mm 17.9 14.35 9.0 14.0 8.7 18.21 16.7

RE‹ çap›/mm 9.4 8.0 8.6 8.8 6.9 6.69 8.2

LE‹ çap›/ mm 9.4 8.7 8.8 8.9 6.5 6.92 8.7

RCFçap›/mm 14.7 10.8 12.4 10.3 8.3 9.66 8.5

LCF çap›/mm 13.9 14.35 13.4 10.6 9.3 9.46 8.2
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Tablo 5. Aort anevrizmalar›nda perkütan EVS-G uygulamas›nda karfl›lafl›lan komplikasyonlar.

A-Erken Komplikasyonlar: 

1. Kanama (en s›k) minör hematomdan-retroperitoneal hemorajiye kadar uzanan genifl bir spektrumda görülebilir.) 

2. Akut arteryel tromboz

3. Arteryel embolizasyon,diseksiyon

4. Arteriotomi alan›nda sinir irritasyonuna ba¤l› persistan a¤r›, parestezi.

B-Geç Komplikasyonlar: (nadirdir)

1. Arteryel stenoz,pseudoanevrizma oluflumu

2. Yara enfeksiyonu

3. Gecikmifl vasküler hasarlanma (genellikle cerrahi sonras› birkaç hafta içinde kladikasyo fleklinde görülür. Arteryel

diseksiyon, distal emboli, ana femoral arter  oklüzyonuna ba¤l› olabilir.)

4. Geç kanama 

5. Genifl hematoma ba¤l› bas›nç nekrozu
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LER‹CHE SENDROMLU HASTADA CERRAH‹ PLANLAMADA MRA
‹NCELEMES‹N‹N RUT‹N DSA’YA ÜSTÜNLÜ⁄Ü: OLGU SUNUMU

MRA SCANNING IS SUPERIOR TO ROUTINE DSA IN A PATIENT WITH
LERICHE SYNDROME IN SURGICAL PLANNING: CASE REPORT 

Mustafa fiIRLAK*, Evren ÖZÇINAR*, Öznur DUMAN**, Sad›k ERYILMAZ*, Neyyir Tuncay EREN*, 
Bülent KAYA*, Ümit ÖZYURDA*
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara,
**Atatürk Devlet Hastanesi KVC Bölümü, Zonguldak

Özet
Leriche sendromu aorta bifürkasyonunun total oklüzyonu olarak tan›mlan›r. Alt ekstremitede klaudikasyon, erektil disfonksiyon ve
femoral pulsasyonlar›n kayb› ile ortaya ç›kan klinik semptomlar› içeren bir terimdir. Bu olgu bildirisinde Leriche sendromu tan›s›
alan 67 yafl›ndaki erkek hastan›n 3BMRA (3 boyutlu manyetik rezonans anjiyografi) incelemesi ile alt ekstremite damarlar›n›n
ak›mlar›n›n ve lümen yap›s›n›n rutin DSA incelemesine göre daha iyi de¤erlendirilebilece¤i sunuldu. DSA incelemesinde alt
ekstremite distal arter ak›mlar› görüntülenemeyen hastada 3BMRA incelemesi ile alt ekstremitede regüler distal ak›m belirlendi.
Hastaya Dacron pantolon greft ile aortobifemoral baypas operasyonu uyguland›. Postoperatif süreçte alt ekstremite distal nab›zlar›
al›nan hasta, postoperatif  6. Günde taburcu edildi. (Damar Cer Der 2007;16(3):43-48).

Anahtar Kelimeler: Leriche sendromu, DSA, MRA, aortabifemoral baypas.

Abstract
The term Leriche syndrome is commonly used to describe a variety of clinical symptoms attributed to the obstruction of the
infrarenal aorta. Common clinical symptoms include thigh, hip, and buttock claudication as well as erectile impotence, usually in
association with diminished femoral pulses. Our case determined  the diagnostic utility of contrast-enhanced 3D MRA in patients
with Leriche syndrome. The ability of 3D MRA  to depict the level of aortic occlusion, the most proximal graftable arterial
segments, and the type and extent of collateral pathways was shown in a 67-year-old male patient whose distal flows weren't
shown by DSA. The patient underwent aortabifemoral bypass operation with bifurcated Dacron graft and was discharged on the
6th  postoperative day with palpable distal pulses. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(3):43-48).

Key Words: Leriche syndrome, DSA, MRA, aortabifemoral bypass.

Dr. Mustafa fi›rlak
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, 
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Ankara.
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‹R‹fi

Distal aortan›n aterosklerotik hastal›¤› tromboz ve total

oklüzyona yol açabilir.T›kay›c› süreç inferior

mezenterik arterin ostiyumunu içine alabilir, tromboz

renal arterlerin orifisine kadar uzanabilir [1,2]. Jukstarenal

aortik oklüzyon göreceli olarak hafif semptomlar

yaratabilece¤i gibi; geliflen olay›n zaman›na, arteriyel

dallanman›n di¤er bölümlerinde hastal›k olup

olmamas›na, kollateral dolafl›m›n derecesine ba¤l›

olarak, ekstremiteyi etkileyecek iskemiye yol

açabilirler [3].  Bununla birlikte, baz› hastalarda,

trombozun renal arterlere ilerleyerek böbrek yetmezli¤i

ya da hipertansiyona yol açabildi¤i gösterilmifltir [4-6]. Bu

yüzden jukstarenal aortik oklüzyonlu ço¤u hastada

cerrahi tedavi endikedir. 

Manyetik rezonans anjiyografi (MRA), standart

referans kabul edilen kullan›mdaki konvansiyonel

anjiyografi (DSA)’nin stenoz ve oklüzyonlar› saptad›¤›

olgularda % 83-99 duyarl›l›k ve % 87-98 özgüllük

noktas›na ulaflm›flt›r (7–10). Baz› koflullarda MRA,

DSA’dan daha güvenilir olabilir. Özellikle oklüzyonun

distalinde MRA uzam›fl tarama zaman› ile kollateral

damarlar arac›l›¤›yla daha iyi kontrast dolumuna izin

verir [10-11].

Bu olgu sunumu, Leriche sendromlu hastalarda  üç

boyutlu kontrastl› MRA (3BMRA)’n›n tan›daki

yararl›l›¤›n› bildirmektedir. 3BMRA tekni¤i ile aortik

oklüzyonlar, en proksimaldeki greftlenmeye uygun

arteriyel segmentler,  kollateral yollar›n tipi ve

yayg›nl›¤› gösterilebilmifltir.

OLGU SUNUSU
67 yafl›nda erkek hasta, doku kayb› olmayan

klaudikasyo yak›nmas› ile d›fl merkezde bir

kardiyovasküler cerrahi klini¤ine baflvurmufltur. DSA

incelemesi uygulanm›fl ve bu  incelemede femoral

damarlar›n dolumunu göstermek ya da  distal arterlerin

yeterli görüntülerini sa¤lamak mümkün olmam›flt›r

(fiekil 1 ve 2). Hastaya operasyon için uygun olmad›¤›

belirtilerek, medikal tedavi ile taburcu edilmifltir.

A¤r›lar›, istirahat a¤r›lar›na dönüflen hasta, 12 mart

2007 tarihinde klini¤imize baflvurmufltur. Fizik

muayenesinde her iki alt ekstremitede solukluk,

so¤ukluk gözlenen hastan›n distal arterlerinin nab›zlar›

al›nam›yordu. Alt ekstremitesinde doku kayb›

gözlenmeyen hastaya, 3 boyutlu olmas› ve istenilen

herhangi bir bafllang›ç noktas›ndan, herhangi bir

düzlemde reformasyona izin vermesi avantaj›

düflünülerek 3BMRA incelemesi yap›ld›. 
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G

fiekil 1. Sol panel DSA görüntüleme. Jukstarenal aort
t›kan›kl›¤›. 

fiekil 1. Sa¤ panel MRA görüntüleme. Jukstarenal aort
t›kan›kl›¤›.  



1.5-T magnetom (Vision; Siemens, Erlangen,

Germany) MRA ile incelemeler yap›ld›. Abdominal

aorta aksiyal sekansta (3D FLASH sekans)

yerlefltirilerek koronal planda görüntüler elde edildi.

Abdominal ve ilyak MRA incelemesinde 0.1 mmol/kg

gadopentetat dimeglumin (MagnevistTM; Schering,

Berlin, Germany) kontrast ajan olarak kullan›ld›.

‹nfrarenal aortik oklüzyon, inferiyor mezenterik

arterler hizas›ndan bafll›yordu (fiekil 1; sa¤ panel).

Koronal ve aksiyal kesitler normal renal arterleri

gösteriyordu. Eksternal ilyak arterlerin ve  ana femoral

arterlerin  ak›m› her iki tarafta da gözleniyordu. Sa¤

tarafta yüzeyel femoral arter Hunter kanal› ç›k›fl›nda

t›kal› idi. Diz üzerinde yeniden ak›m gözleniyordu.

Her iki tarafta da popliteal arter sonras› trifukasyon

arterleri düzenli dolum gösteriyordu (fiekil 2; A ve B).

Hastan›n, 3BMRA  incelemesi sonucunda distal

arterlerin düzenli lümen yap›s› izlenerek, operasyon

karar› al›nd› .

Operasyon standart genel anestezi tekni¤i alt›nda

uyguland›. Femoral ak›m› (runoff) de¤erlendirmek

için ilk aflamada inguinal kesi yap›ld› ve sonucunda

yüzeyel  ve derin femoral damarlar her iki tarafta da

aç›k olarak izlendi. Aorta krosklemp konmadan önce

mannitol infüzyonu (0.5 g/kg) ile diürez renal koruma

amac›yla sa¤land›.  Ard›ndan suprarenal klemp

uygulanarak , renal arterler kontrol edildi. Renal

damarlar›n aras›ndan vertikal aortotomi yap›ld›.
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fiekil 2. DSA ile görüntülenemeyen (C) distal ak›mlar MR anjiyografiyle görüntülenmifltir (A ve B). (A) Hunter Kanal›'nda
t›kanan sa¤ yüzeyel femoral arter dikkati çekmektedir. (B) Her iki bacakta da dizalt› trifukasyon damarlar› düzenli dolum
göstermektedir.

A B

C



Yeterli giriflimi sa¤lamak için sol renal venin

retraksiyonu sa¤land›. Uygun proksimal anastomoz

için aortaya trombektomi uyguland›. Ard›ndan klemp

infrarenal pozisyona getirildi.Standart dacron

bifürkasyon grefti (16-8 mm) aortaya uç-uca

anastomoze edildi. Distal anastomozlar ana femoral

artere  uç-yan anastomoz fleklinde uyguland›. Sa¤

tarafa ek olarak dacron greft ile (7 mm) dizüstü

femoro-popliteal baypas uyguland›. Postoperatif

dönemi komplikasyonsuz geçiren hasta , postoperatif

6 . günde taburcu edildi. 

TARTIfiMA
Aort bifurkasyonunun tam t›kan›kl›¤› sendromu ilk

olarak Leriche taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (5). Ayn›

zamanda Leriche sendromu terimi infrarenal aortun

obstrüksiyonu ile iliflkilendirilen çeflitli klinik

semptomlar› tan›mlamak için de kullan›lmaktad›r. Ana

klinik semptomlar uylukta ve kalçada klaudikasyon,

erektil disfonksiyon ve genellikle bu duruma efllik eden

femoral pulsasyonlar›n kaybolmas›d›r. Klinik

semptomlar ve tedavi seçenekleri oklüzyon düzeyine,

efllik eden periferik aterosklerotik hastal›¤›n derecesine,

kollateral damar formasyonunun seviyesine göre

de¤iflmektedir. Superiyor ve inferiyor mezenterik

arterler ana viseral kollateral yola¤›n kayna¤› gibi ifllev

görürler. En önemli pariyetal kollateraller: interkostal,

lumbar, ilyolumber, gluteal ve eksternal ilyak ve derin

femoral arterlerin sirkumfleks dallar›ndan köken al›rlar. 

Total oklüde infrarenal aortan›n tedavisinde  en yayg›n

kullan›lan cerrahi yaklafl›m Liddicoat ve arkadafllar›

taraf›ndan 1975 y›l›nda tan›mlanm›flt›r [6]. Bu metod,

suprarenal aortun parmakla bas›nç kontrolünü,

infrarenal aorttan insizyonla p›ht› ç›kar›l›rken parmakla

kontrolün geçici kald›r›lmas› ve sistemik arteriyel

bas›nç yard›m› ile kalan p›ht›lar›n ç›kar›lmas›n› içerir.

P›ht› ç›kar›ld›ktan sonra aort renal arterlerin alt›ndan

klemplenir ve prosedür standart bir aortobifemoral

operasyonu fleklinde ilerler. Olgumuzda bu geleneksel

cerrahi yöntemi uygulad›k. Bu yöntem birçok vakada

etkilidir. Ancak, bu yöntemin baflar›s›z oldu¤u koflullar

da mevcuttur. Suprarenal aort kontrolünün

sa¤lanamad›¤› durumlarda yeterli aterosklerotik plak ya

da p›ht›n›n ç›kar›lamad›¤› gözlenmifltir. Özellikle

supraçölyak ve suprarenal düzeyde  klemp kontrolüyle

bu baflar›labilmifltir.

‹ntravenöz  teknik ile yap›lan anjiyografi ak›m

konusunda, özellikle de total aort oklüzyonlu hastalar›n

ak›mlar›n›n preoperatif de¤erlendirilmesinde, yetersiz

bilgi verebilmektedir. Damar süperpozisyonlar›

(çak›flma), kalsifiye plaklar›n tan›mlanma zorluklar›,

projeksiyonel s›n›rlamalar ve aort obstrüksiyonunun

distalinde yetersiz arteriyel kontrast konsantrasyonlar›

intravenöz DSA incelemelerini s›n›rl›l›¤›n› ortaya

ç›karmaktad›r. Bahsedilen s›n›rlamalar 3BMRA

incelemesinin tan›sal görüntü kalitesine ulaflmas›n›

engellememektedir. ‹ntravenöz DSA incelemesine karfl›

en üstün yan› kontrast ajan farkl›l›¤›nda ortaya

ç›kmaktad›r. Paramanyetik kontrast ajanlar çok düflük

konsantrasyonlarda bile görünür kalabilmektedirler. 3

boyutlu gradiyent eko sekanslar›ndaki yüksek kontrast

fark› , damar› çevreleyen dokular ve kontrast içeren kan

aras›ndaki T1 relaksasyonundan kaynaklanmaktad›r.

Gadobutrol 1.0 M  di¤er kontrast ajanlarla

karfl›laflt›r›ld›¤›nda mililitre düzeylerinde  daha yüksek

konsantrasyon ve daha yayg›n etki ile daha düflük kan

T1 etkisi yarat›r. Zaman›m›zda gelifltirilmifl MR

sekanslar›, SENSE (SENSivity Encoding-duyarl›

çözüm) görüntüleme ve di¤er MR sekanslar›nda h›z

art›fl› sa¤layarak daha yüksek çözünürlükte ve daha

h›zl› sonuçland›r›labilir görüntüler elde etmektedir.  Bu

fark, çok düflük doz paramanyetik kontrast

miktarlar›nda bile görüntülemeye imkan tan›maktad›r
(12).

Sonuç olarak standart referans olarak kabul edilen DSA

incelemesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda MR anjiyografinin

periferal arteriyel oklüzif hastal›¤› olan kiflilerin rutin

tan›sal de¤erlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir

yöntem oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Bizim olgumuzda da MR

anjiyografinin yukarda belirtilen üstünlükleri, DSA'la

sa¤layamad›¤›m›z tan› koyma ve ameliyat planlama

flans›n› bize vermifltir.
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RENAL HEMOD‹AL‹Z BA⁄IMLI HASTADA SAFEN VEN GREFT‹
‹NTERPOZ‹SYONU ‹LE ULNAR ARTER ‹LE BRAK‹OSEFAL‹K
VENARASINDA A-V F‹STÜL OLUfiTURULMASI; OLGU SUNUMU

A-V FISTULA MANAGEMENT BETWEEN ULNAR ARTERY AND
BRACHIOCEPHALIC VEIN WITH SAPHENOUS VEIN GRAFT
INTERPOSITION: A RENAL HEMODIALYSIS DEPENDENT PATIENT

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

Özet
Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) olan hastalarda hemodiyaliz girifli için ilk seçenek otojen Arteriyo-Venöz (AV) fistüllerin
uyguland›¤› non dominant üst ekstremitedir. Her ne kadar hemodiyaliz amaçl› AV fistül ameliyatlar› genellikle üst ekstremitede
aç›lsalar da, bu bölgelerindeki fistülleri tromboze olan hastalarda kullan›labilecek alternatif yollarla ilgili çal›flmalar
süregelmektedir. Bu olgu sunumunda üst ekstremitelerindeki fistülleri tromboze olmufl ve radial arterleri yeni bir AV fistül
oluflturulmas› için uygun olmayan hemodiyaliz ba¤›ml› bir hastada safen ven interpozisyonu ile unlar arter ile brakiosefalik ven
aras›nda AV fistül oluflturulmas› sunulmufltur. (Damar Cer Der 2007;16(3):49-54).

Anahtar kelimeler: Renal Dializ, Safen Ven, Arteriyovenöz Fistül.

Abstract
In Chronic Renal Failure (CRF) patients for hemodialysis access the first choice is the otogenic Arterio-Venous (AV) fistula
management in the non-dominant upper extremities. Although the AV fistula operations usually managed in the upper extrmities
intented for hemodialysis access, the search for the patients whose fistulas were thrombosed in these areas alternative ways are
undertaken. The purpose of this case report is AV fistula management with saphenous vein graft between ulnar artey and
brachiosephalic vein in a renal hemodialysis dependent patient whose previous fistulas were thrombosed and bilateral radial
arteries were improper for a new AV fistula management. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(3):49-54).

Key Words: Renal Dialysis, Saphenous vein, Arteriovenous Fistula.
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‹R‹fi

Ülkemizde çok say›da Kronik Böbrek Yetmezli¤i

(KBY) olan hasta, hayat boyu diyalize ba¤›ml› halde

yaflamaktad›r. Bu hastalar›n büyük bir k›sm› böbrek

nakli gerçeklefltirilme olana¤› bulamayan hastalard›r.

Bu hasta grubunda hemodiyaliz girifli için ilk seçenek

otojen AV fistüllerdir. Hemodiyaliz sirkülasyonu için

kolay girifle ve sürekli kullan›ma müsait olan bu tip

fistül, ilk olarak Brescia ve arkadafllar› [1] taraf›ndan

tan›mlanm›flt›r. Hemodiyaliz uygulamalar›nda h›zl› bir

ekstrakorporeal kan ak›m› sa¤lamak için uzun

y›llardan beri arteriyovenöz fistül ameliyatlar› yap›la

gelmektedir [2-3]. Brescia-Cimino fistülleri, prostetik

materyale ihtiyaç duymadan kolayca

gerçeklefltirilebilmesi yan›nda, kol ve elde fonksiyonel

k›s›tlama olmadan ve günlük bak›m gerektirmeden

hastan›n günlük aktivitesine devam etmesi yönünden

büyük kolayl›k sa¤lar. Bununla birlikte, kronik süreç

içerisinde tromboz, lokal enfeksiyon ve venöz

anevrizma gibi komplikasyonlar›n görülme olas›l›¤› az

de¤ildir. Bu amaçla daha çok üst ekstremitelerin arter

ve venleri kullan›lmakla birlikte, özellikle elveriflli ven

ve arter bulunamayan hastalarda alternatif cerrahi

yöntemler de uygulanabilmektedir [4,5]. Bu olgu

sunumunda  her iki üst ekstremitesinde radial arter

kullan›larak AV fistül oluflturulmas› flans›n› kaybetmifl

bir olguda safen ven interpozisyonu ile ulnar arter ile

brakiosefalik ven aras›nda AV fistül

oluflturulmas›ndaki deneyimimizi paylaflmay›

amaçlad›k.

OLGU SUNUMU
Dört y›l önce kronik böbrek yetmezli¤i teflhisi konmufl

ve Van Yüksek ‹htisas Hastanesin de üst

ekstremitelerinde farkl› bölgelerden AV fistül

operasyonu geçirmifl ve fistülleri t›kanm›fl onalt›

yafl›nda erkek hasta Van Yüksek ‹htisas Hastanesi

Diyaliz Ünitesi’nden konsültasyon istemi ile

poliklinikte görülmüfltür. Olguya ilk olarak üç buçuk

y›l önce nondominat kolunda radial arter ile sefalik

ven aras›nda AV fistül aç›lm›fl ve iki ay sonra bir

hipotansif atak sonras› AV fistülü fonksiyonelli¤ini

kaybetmifl, nondominant kolunda iki kez yüksek radial

AV fistül aç›lm›fl ancak her ikisi de hiç fonksiyon

göstermemifl, dominant koluna önce radial arter ile

safalik ven aras›nda fistül aç›lm›fl bu AV fistülüde

fonksiyon göstermemesi üzerine dominat koluna

brakial arter ile brakiosefalik ven aras›nda AV fistül

aç›lm›fl iki y›l boyunca bu fistülünden hemodialize

al›nm›fl. Ancak iki y›l›n ard›ndan çalma sendromu

geliflmesi üzerine AV fistülü kapat›lm›fl. Muayenesi ve

her iki üst ekstremite doppler USG

de¤erlendirilmesinde her iki radial arterin ak›m h›z›n›n

200 ml/dk olas› ve bifazik karekterde olmas› üzerine

her iki radial arterinin AV fistül için yeterli kan ak›m›

sa¤layamayaca¤›na kanaat getirildi. Unlar arter kan

ak›m h›z› 750 ml/dk ve trifazik karakterde olmas›

üzerine unlar arter ile brakiosefalik ven aras›na

ipsilateral bacaktan al›nan safen ven ile interpozisyon

yap›lm›flt›r. Cerrahi ifllem öncesi elin arteryel

beslenmesi Wolfe testi ile de¤erlendirilmifl ve yeterli

bulunmufltur. Safen ven interpozisyonu ile unlar arter

ile brakiosefalik ven aras›nda uygulanan AV fistül

operasyonu sonras›nda yap›lan doppler USG

kontrolünde fistül debisi 300 ml/dk, anostomoz distali

unlar arter debisi 450 ml/dk ve trifazik karekterini

korudu¤u rapor edilmifltir. 

ARTER‹OVENÖZ F‹STÜL TEKN‹⁄‹
Operasyon non-dominant kolda gerçeklefltirildi.

Operasyondan 30 dakika önce uygulanan tek doz

cephazolin ile antibiotik proflaksisi uyguland›.

Hastam›zda safen ven greftinin ç›kar›lmas› lokal

anestezi (citanest flakon) ile gerçeklefltirildi. Safen ven

greft olarak haz›rland›. Unlar arter ve brakiosefalik

ven disseke edilip dallar› ba¤land›, serbestlefltirilerek

ask›ya al›nd›. Plastik bulldog klempler konmadan 3

dakika önce 75U/kg heparin IV olarak uyguland›. ‹lk

olarak safen ven greftinin proksimal ucu ulnar arter ile

8/0 prolen ile end to side tekni¤inde anostomoz edildi.

Ard›ndan safen ven cilt alt›ndan "tunneler" içinden

dirsek bölgesine geçirilip safen ven greftinin distal ucu

brakiosefalik ven’e 8/0 prolen ile end to side teknikte

anostomoz edildi (fiekil 1). 
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Safen ven interpozisyonu ile unlar arter ile

brakiosefalik ven aras›nda AV fistül operasyonu

geçiren hastam›zda operasyondan sonra tril

al›nmaktayd›. Anastomoz edilen venin tekrar eden

hemodiyaliz enjeksiyon travmas›n› tolere

edebilmesi için damar duvar›n›n kal›nlafl›p

arteriyelize olmas› yaklafl›k dört hafta sürdü¤ünden,

flant bu süre dolduktan sonra kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. Arteriyovenöz fistül lokalizasyonu,

primer aç›k kal›m oran›, tromboz ve stenoz

nedeniyle re-operasyona ihtiyaç duyma, hematom,

hemodiyaliz girifl yeri enfeksiyonu, venöz

anevrizma geliflimi, arteriyovenöz yüksek flanta

ba¤l› oluflan ciddi ödem ve sonras› geliflen el ve kol

hareket k›s›tl›l›¤› gibi komplikasyonlar aç›s›ndan

hastam›z düzenli olarak kontrol edildi. Yine

postoperatif kontroller s›ras›nda yap›lan fizik

muayenede fistül aç›lm›fl olan üst ekstremitede

unlar arter nab›z› palpe edilmekte ve hastam›z›n

parmaklar›nda herhangi bir iskemi bulgusuna

rastlanmad›. Yine hastam›z, daha sonraki dönemde

AV fistülünden herhangi bir sorun yaflamadan

hemodiyalize girmeye devam etmektedir. Çekilen

Mr anjiografisinde fistülün çal›flt›¤› ve unlar arterin

patent oldu¤u görülmüfltür (fiekil 2).

TARTIfiMA
Kronik böbrek yetmezli¤inde böbrek nakillerinin
yeterli verici bulunamamas›, periton diyalizinin de
yeterli hijyenin her zaman sa¤lanamamas› gibi
problemler nedeniyle kronik böbrek yetmezli¤i olan
hastalara periyodik hemodiyaliz uygulamas›
gerekti¤inde bunu sa¤lamak için AV fistül
oluflturulmas› ilk tercih olarak kullan›lmaktad›r [6].
Hemodiyaliz için de hastada h›zl› ak›ml› bir damar yolu
oluflturulmas› ihtiyac›, bu yöntemin kullan›ld›¤› ilk
y›llardan beri AV fistül açma giriflimlerini gündeme
getirmifltir. ‹deal bir hemodiyaliz fistülünde ak›m
h›z›n›n en az 200 ml/dk olmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. ‹yi bir hemodiyaliz fistülünün
kullan›m› kolay, ak›m› yeterli, uzun süre kullan›labilir
ve güvenli olmal›d›r [2,3]. AV fistül oluflturulurken
hastan›n yafl›, ek hastal›¤›, damarlar›n durumu
de¤erlendirilmelidir. Hemodiyalize ihtiyaç duyan hasta
popülasyonunda diyabetik olanlar›n oran›n›n artmas›
sorun oluflturmaktad›r [7]. Artm›fl oksidatif stresle
birlikte görülen ateroskleroz Diyabetes Mellitus
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fiekil 1. Safen ven greftin ulnar arter ve brakiosefalik vene
anostomozu.

fiekil 2. Ulnar arter ile brakiosefalik ven aras›na safen ven
grefti ile interpozisyon yap›lan hastan›n Manyetik Rezonans
(MR) Anjiografisi.



(DM)’te daha yayg›nd›r [6,8,9]. Hemodiyaliz amaçl› AV
fistüllerin aç›l›m› esnas›nda önceli¤in üst ekstremitelere
ve non-dominant olan kola verilmesi gerekti¤i
belirtilmektedir [2,3]. Proksimal k›s›mlar mümkün
mertebe korunmal›, ve ileride tekrar fistül ameliyat›
ihtiyac›na karfl›l›k saklanmaya çal›fl›lmal›d›r [4].
Günümüze dek yap›lan çal›flmalar, en güvenli ve
kullan›fll› bölgelerin önkol ve kolda aç›lan fistüller
oldu¤unu göstermifltir. Ancak bu arada fistülleri
tromboze olan hastalardaki alternatif fistül açma
bölgeleri ile ilgili çal›flmalar da süregelmektedir [3,11]. Bu
amaçla halen klasik yöntemlere yap›lan de¤iflik
modifikasyonlar denendi¤i gibi, prostetik greftlerle
arteriyovenöz fistül açma yöntemleri de
uygulanmaktad›r [4,5,10,11]. Huber ve arkadafllar› [11], otojen
fistüllerle politetrafluoroetilen greft (PTFE)
kullan›larak aç›lan fistülleri karfl›laflt›rm›fllar ve otojen
fistüllerin aç›k kalma oranlar›n› anlaml› bir flekilde
daha yüksek bulmufllard›r. Di¤er yandan otojen
fistüllerde enfeksiyon geliflmesi riski de düflüktür [2,3].
Anastomoz tekni¤i damarlar›n durumuna, konumuna,
yap›s›na, lümenin kal›nl›¤›na göre ve cerrah›n tekni¤ine
göre seçilir. Bunlar yan yana, uç yan, uç uca anostomoz
fleklinde olabilir. Tüm bunlar yap›l›rken anastomozun
çal›flmas›, verimli olmas› ve uzun süreli çal›flmas›
amaçlanmal›d›r. AV fistül komplikasyonlar› olarak;
trombüs, enfeksiyon, kanama, anevrizma, konjestif kalp
yetmezli¤i, ödem ve karpal tünel sendromu’nu
sayabiliriz [12]. AV fistül cerrahisi sonras› en s›k görülen
komplikasyon tromboz veya stenoza ba¤l› flant
oklüzyonudur ki % 9.4 ile % 38 aras›nda bildirilmifltir
[8,13-15,17]. Tansiyonu düflük hastalarda bu oran % 54’e
kadar ç›kmaktad›r [16].  Erken dönemde görülen
oklüzyonun bafll›ca nedenleri, anastomoz teknik hatas›,
venöz kalibrasyon ve kan ak›m› yetersizli¤i,
hipotansiyon, erken kullan›ma ba¤l› geliflen hematoma
ba¤l› kompresyon olarak s›ralanabilir [18]. Ancak üst
ekstremitelerinde otojen dokular›yla arteriyovenöz
fistül aç›lmas› flans›n› yitirmifl olan hastalarda alternatif
uygulaman›n yapay greft mi yoksa üst ekstremite
damarlar› m› olmas› gerekti¤i konusu literatürde aç›k
de¤ildir. Literatürde yapay greftlerin enfeksiyon ve
tromboz riskinin yüksek olu¤u belirtilirken, üst
ekstremite fistüllerinin de distal iskemiyi
art›rabilece¤inden söz edilmektedir [2]. Zeebregts ve

arkadafllar› [19] Brescia-Cimino fistül yetersizli¤i
gelifliminde yedi klinik de¤iflkenin rol ald›¤›n›
düflünmektedirler. Bu de¤iflkenleri, arter ve venin
yeterli kalitede (kalibrasyon ve kan ak›m› yönünden)
olmamas›, diyabet, kad›n cinsiyet, ileri yafl,
antitrombositik tedavi kontrendikasyonu olmas› ve
fistülün hasta hemodiyalize girmeye bafllad›ktan sonra
aç›lmas› olarak s›ralam›fllard›r. Hemodiyalize girmeden
önce AV fistül aç›lan hastalar ile diyaliz program›na
al›nd›ktan sonra fistül aç›lan hastalar aras›ndaki aç›k
kal›m oranlar›ndaki farkl›l›¤› diyaliz s›ras›ndaki
muhtemel hipotansif sürece ba¤lam›fllard›r. Erken
dönemin yan› s›ra uzun dönem içerisinde geliflen
t›kan›kl›klar›n bafll›ca nedenlerinden biri anastomoz
alan›ndaki venin intimal hiperplazisidir. Ven
intimas›ndaki fibromuskuler hipertrofiye kronik süreç
içerisinde arteriyel yüksek debinin yaratm›fl oldu¤u
travman›n neden oldu¤u bildirilmifltir [20]. Ancak yap›lan
yeni çal›flmalarda üst ekstremite fistüllerinde iskemik
komplikasyonlar›n düflük oranda izlendi¤i ya da
izlenmedi¤i bildirilmektedir [8].  Pierre-Paul ve
arkadafllar› [4] safen ven interpozisyonu ile fistüllerin
hemodiyaliz amac›yla kullan›labilece¤ini belirtirken
hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, kolay
hemodiyaliz ponksiyonu için, transpoze edilen venin
cilt alt›na yerlefltirilmesi s›ras›nda cilde yak›n bir
flekilde geçirilmesi gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. 
Olgu sunumuzda hastam›z›n her iki kolunda radial arter
kan ak›m h›z›n›n oluflturulacak AV fistül için yeterli
debi oluflturamayaca¤›n› ön görmemizde en büyük
destek her iki radial arter kan ak›m h›z›n›n 200 ml/dk
ve bifazik karekterde rapor edilmesi oldu. Bu duruma
daha önce icra edilmifl olan radial arter ile sefalik ven
aras›ndaki AV fistül operasyonlar›na ba¤l›
olabilece¤ine kanat getirdik. Yap›lan doppler
incelemesinde non dominant kolunda unlar arter kan
ak›m h›z›n›n 700 ml/dk olmas› ve trifazik karekterde
olmas› alternatif bir yöntem olarak safen ven
interpozisyonu ile unlar arter ile brakiosefalik ven
aras›nda AV fistül oluflturmay› planlad›k. Unlar arteri
kullanarak oluflturulacak AV fistülün elde iskemi
oluflma ihtimali Wolfe testi ile ekarte ettik. Bu sayede
hastam›zda hem nativ materyal ile yeni bir hemodiyaliz
girifl yolu oluflturacak hemde prostetik materyal
kullanmayarak prostetik materyal enfeksiyonu gibi

Dr. Halil Baflel ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2007; 16 (3): 49-54

52



prostetik materyallerin komplikasyonlar›n önüne
geçmeyi hedefledik. 
Sonuç olarak, üst ekstemitede birden fazla AV fistül
operasyonu geçirmifl kronik böbrek yetmezlikli
hastalarda radial arter patensisinin kayboldu¤u
durumlarda ulnar arter ile brakio sefalik ven aras›nda
safen ven interpozisyonu ile AV fistül operasyonu göz
önünde bulundurulmas› gereken bir alternatif oldu¤unu
düflünmekteyiz. 
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RETROPER‹TONEAL M‹N‹LAPAROTOM‹ ‹LE AORTA-‹L‹YAK
HASTALI⁄IN CERRAH‹ TEDAV‹S‹; OLGU SUNUMU

SURGICAL THERAPY OF AORTA-ILIAC DISEASE WITH
RETROPERITONEAL MINI LAPAROTOMY; CASE REPORT

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

Özet
Aorta-iliyak t›kay›c› hastal›¤› olan 65 yafl›nda erkek hasta ilk muayene ve tetkiklerinin ard›ndan periferik anjiografi ve koroner
anjiografi çekilmifl aorto-iliyak t›kay›c› hastal›k tespit edilmifltir. Retro Peritoneal Mini Laparotomi (RPML) yaklafl›m› ile aorta-
bifemoral by-pass operasyonu yap›lm›flt›r. Barsak fonksiyonlar›, oral beslenmeye geçifl, yo¤un bak›mda ve hastanede kal›fl süresi
aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. (Damar Cer Der 2007;16(3):55-58).

Anahtar kelimeler: Aorta-iliak t›kay›c› hastal›k, retroperitoneal mini laparotomi.

Abstract
Peripheric and coronary artery angiography was performed for a patient of 65 years old male with an aorta-iliac occlusive
disease. After the first examination and initial investigations,  aorto-iliac occlusive disease was diagnosed. Aorta-bifemoral bypass
operation was performed with Retro Peritoneal Mini Laparotomy (RPML) approach. Intestine functions, transition to oral
nutrition, stay in intensive care unit and hospital were concluded sucessfully. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(3):55-58).

Key Words: Aorto-iliac occlusive disease, retroperitoneal mini laparotomy.
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‹R‹fi

Minimal invaziv cerrahi uygulamalar günümüzde

daha s›k uygulanan cerrahi uygulamalard›r. Aorto-

iliak t›kay›c› hastal›klarda standart tedavi olan

aorto-bifemoral, aorta-iliak veya aorto-femoral

bypass ameliyatlar› transperitoneal olarak Total

Median Laparotomi (TML) ile ya da mini

laparatomi dedi¤imiz daha küçük insizyonlar ile

yap›labilmektedir [1-2]. Özellikle daha az yo¤un

bak›mda ve hastanede kal›fl, barsak fonksiyonlar› ve

oral beslenmeye daha erken geçifl, daha erken

mobilizasyon nedenleri ile retroperitoneal

yaklafl›mla yap›lan aorta-iliyak hastal›k

operasyonlar› gittikçe daha fazla ilgi çekmektedir
[3].

OLGU SUNUMU
Van Yüksek ‹htisas Hastanesi Kalp ve Damar

Cerrahisi poliklini¤ine her iki aya¤›nda yol

yürümekle a¤r› (yaklafl›k 50 m de bafllayan),

k›llar›nda azalma ve ayaklar›nda üflüme flikâyetleri

ile baflvuran 60 yafl›nda erkek hasta anamnezinde

ve ilk muayenesinde periferik arteryel hastal›k ön

tan›s› ile hastaneye yat›r›ld›. TA.140/90 mmHg,

EKG’si NSR, dalga paternleri ve intervalleri

normaldi. Sistemik muayenesi nab›z muayenesi

haricinde normaldi. Femoral nab›zlardan itibaren

periferik nab›zlar›n›n amplitüdleri azalm›fl idi.

Anchle-brachial indeksi sol bacakta 0.70 sa¤

bacakta 0.80 olarak ölçüldü. Yap›lan alt ekstremite

vasküler dopplerde bilateral bacakta femoral

arterden itibaren ak›m formlar› zay›flam›fl ve distal

popliteal arterden itibaren monofozik paternde

izlendi. Elektif operasyon planlanan hastaya

periferik ve koroner anjiografi yap›ld› hastan›n sol

common iliak arterinde %80 darl›k ve sa¤ common

iliak bifurkasyonunda %70 darl›k tesbit edilerek

operasyonu planland› (fiekil 1). 

CERRAH‹ TEKN‹K
Hasta bir gün öncesinden "Bilgilendirilmifl Olur"

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

operasyon odas›na al›nd› monitorize edildi.

Olgunun operasyonu genel anestezi alt›nda

gerçeklefltirildi. Hastan›n her iki femoral bölgesi,

mümkün oldu¤unca küçük insizyonla aç›larak,

femoral arter ve dallar› by-pass için haz›rland›.

RPML yaklafl›m› ile supin pozisyonda olan hasta

sol taraf horizantal plandan 25 derece aç›l› olacak

flekilde hastan›n s›rt›n›n alt›na jel yast›klar kondu

boyan›ktan sonra steril olarak örtüldü. Umblikus

hizas›nda umblikus’a yaklafl›k 5 cm mesafe

uzakl›¤›ndan bafllat›lan 7 cm’lik oblik insizyon

11.kostaya do¤ru uzat›ld›. Eksternal, internal ve

oblik kaslar künt diseksiyonla ayr›ld›

retroperitoneal mesafeye künt diseksiyonlar ile

ulafl›ld›. Retroperiton aç›larak abdominal aort by-

pass için haz›rland›. 1 mg/kg heparinizasyonu

takiben abdominal aort Satinski klempi ile klempe

edildi. Haz›rlanan 6 mm "Y & Pantolon"

politetrafloroetilen (PTFE) greftin aortik ucu 5/0

PTFE dikifl materyali ile, yap›lan aortotomiye

devamli dikifl tekni¤i ile anastomoz edildi. Daha

sonra greft klempe edilip, greftin bacaklar›ndaki

Dr. Halil Baflel ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2007; 16 (3): 55-58

56

G

fiekil 1. Hastan›n operasyon öncesi periferik anjiografisinde
obstruksiyonlar›n görünümü. 



klempler kald›r›ld›. Retroperitoneal tünellerden

greft bacaklar›, femoral bölgeye al›nd› (fiekil 2).

Femoral anastomozlar 5/0 PTFE dikifl materyali ile

devaml› dikifl tekni¤i ile yap›ld›. Anastomozlar

sonras› yap›lan hemostaz› takiben retroperiton,

bat›n ve femoral bölgeler anatomiye uygun olarak

kapat›ld› (fiekil 3). Hastam›z›n toplam operasyon

süresi 125 dakika Aortik Kros Klemp süresi ise 22

dakika idi. Operasyon sonras› 6.saatte ekstübe

edilen hastan›n operasyon boyunca ve hastanede

kald›¤› süre boyunca yap›lan transfüzyon miktar› 1

ünite tam kan oldu. Retroperitoneal bofllu¤a konan

drenine toplam 250 cc dreanj› olan hastam›z yo¤un

bak›mda 24 saat kald›ktan sonra dreni çekilerek

servise al›nd›. Operasyon sonras› 10.saatten itibaren

oral beslenmeye geçilen hastam›z operasyon

sonras› 16.saatten itibaren mobilize oldu. 4 gün

serviste takip edilen hasta flifa ile taburcu edildi.

Taburcusundan 1 hafta sonra poliklini¤imizde

görülen hastam›z›n yürüme mesafesi artm›flt›

(Yaklafl›k 150 m). Her iki baca¤›n›n ankle-brakial

indeksi 0.95 ölçüldü. Operasyon sonras› alt

ekstremite vasküler doppler incelenmesinde

femoral arterlerde trifazik ak›m paternleri gözlendi

bu ak›mlar tibialis posterior arterlerine kadar

bifazik olarak kadar izlenmekteydi. Operasyon

sonras› hastan›n kontrol MR anjiografisi çekildi

(fiekil 4).

TARTIfiMA
1990’l› y›llardan itibaren literatüre mini laparatomi

kavram› girmifl ve 3 ila 10 cm. aras›ndaki insizyonlara

bu ad verilmifltir. Klasik yönteme göre avantajlar›;

kanaman›n az olmas›, transfüzyon ihtiyac›nda azalma,

yo¤un bak›m süresinin az olmas›, çabuk peroral
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fiekil 2. RPML tekni¤i ile icra edilmifl operasyonun greftin
aortik ucunun anostomoz edildikten sonra femoral bacaklar›n
her iki femoral bölgeye al›nd›ktan sonra görünümü.

fiekil 3. RPML tekni¤i ile opere edilmifl hastan›n operasyon
sonras› cilt insizyonlar›n›n görünümü.

fiekil 4. RPML tekni¤i ile opere edilmifl hastan›n operasyon
sonras› çift fazl› MR Anjiografisi.



beslenmeye bafllanmas› ve daha az hastanede kal›fl

süresi olarak belirtilmifltir. Aortoiliak okluziv hastal›kta

uzun y›llardan beri kabul görmüfl tedavi flekli prostetik

greft ile Aorta-bifemoral, Aorta-femoral veya Aorta-

iliyak by-pass ameliyatlar›d›r [1].  Özellikle aort

cerrahisinde cerrahinin di¤er dallar›nda oldu¤u gibi,

mevcut ameliyat stresini mümkün oldu¤unca azaltmak

için mini laparatomi yöntemleri gelifltirilip, baflar› ile

uygulanm›flt›r [5]. Aç›kel ve arkadafllar› 4 olgu nedeni ile

yapt›klar› yay›nda, mini laparatomi ile klasik yöntemi

karfl›laflt›rm›fllar ve mini laparotominin daha avantajl›

oldu¤unu göstermifllerdir [3]. Weber G ve arkadafllar›n›n

mini laparatomi ile klasik yöntemi karfl›laflt›rd›klar› bir

çal›flmada, mini laparatomi uygulamas›n›n klasik

yönteme göre daha avantajl› oldu¤u, daha az hastanede

kal›fl süresi sa¤lad›¤› ve ameliyat sonras› dönemde daha

az analjezi ihtiyac› oldu¤u gösterilmifllerdir [2]. Ayr›ca

yine Weber G ve arkadafllar›n›n mini laparatomi

yöntemi ile opere ettikleri vakalarda vital kapasitenin

ve zorlu ekspiratuar volümün, klasik yönteme göre

daha az düfltü¤ünü göstermifllerdir [4]. 

Sonuç olarak; klasik TML ile yap›lan revaskülarizasyon

ifllemleri sonras›nda yo¤un bak›mda izlem süresi,

barsak seslerinin normale dönmesi, peroral beslenmeye

geçifl süresi ve hastaneden ç›k›fl süresi RPML ile

yap›lan revaskülarizasyon ifllemlerine göre daha uzun

olmakta ve daha fazla maliyete neden olmaktad›r.

Özelliklede TML ifllemi kar›n solunumu yapan erkek

hastalarda daha fazla akci¤er sorunlar›na neden oldu¤u

inanc›nday›z. Barsak fonksiyonlar›n›n daha erken

normale dönmesi, daha çabuk oral beslenmeye geçifl,

daha az yo¤un bak›mda ve hastanede kal›fl süreleri

ayr›ca daha az postoperatif a¤r›, kozmetik avantaj ve

daha az maliyet gibi sebeplerle retroperitoneal

minilaparatomi daha fazla tercih edilmesi gerekti¤ini

düflünmekteyiz. Retroperitoneal mini laparatomi tekni¤i

avantajlar› gözönüne al›nd›¤›nda, klasik yönteme iyi bir

alternatif olaca¤› ve bu alanda yap›lan araflt›rmalar›n

daha da artaca¤› inanc›nday›z.
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RENAL ARTER ANEVR‹ZMALI B‹R HASTANIN BAfiARILI CERRAH‹
TEDAV‹S‹: OLGU SUNUMU

A SUCCESSFUL SURGICAL INTERVENTION OF A RENAL ARTERY
ANEURYSM: REPORT OF A CASE

Ahmet ÖZKARA*, Erdal EGE*, Cüneyt NAR‹N*, Mehmet Orkun fiAHSIVAR*, Gamze SARKILAR**, Yahya PAKSOY***,
Ali SARIGÜL*, Mehmet YEN‹TERZ‹*
S.Ü. Meram t›p Fakültesi, *Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ** Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal›,
***Radyodiyagnostik Anabilim Dal›, Konya.

Özet
Renal arter anevrizmas› viseral anevrizmalar içerisinde oldukça ender rastlanmaktad›r. H›zla ilerlemekte olan görüntüleme
teknikleri sayesinde birçok renal arter anevrizmas›n›n sessiz kald›¤› saptanm›flt›r. Yirmisekiz yafl›nda ve yeni teflhis edilmifl
hipertansyonu olan erkek hastada yap›lan incelemede sol renal arterde, aortadan ayr›ld›¤› yerin 3 cm distalinde yaklafl›k 3 cm
geniflli¤inde anevrizma belirlenmifltir. Yap›lan cerrahi müdahalede; sol renal arter ba¤lan›p, anevrizma rezeke edildikten sonra
safen ven bypass operasyonu uygulanm›flt›r. Anevrizma dokusunun patolojik incelenmesinde, aterosklerotik zeminde geliflti¤i
saptanm›flt›r. Hasta, operasyon sonras› 5. günde düflük doz beta blokerle taburcu edildi.  ‹ki ay sonra yap›lan kontrol manyetik
rezonans (MR) anjiografik incelemede safen greftin patent oldu¤u saptanm›flt›r.
Renal arter anevrizmalar›nda perkütan giriflime uygun olmayan vakalarda, safen ven grefti ile bypass operasyonlar› kabul edilir
tedavi seçene¤i olabilir. (Damar Cer Der 2007;16(3):59-62).

Anahtar kelimeler: Böbrek arteri, Anevrizma

Abstract
Renal artery aneurysms are rarely seen in visceral artery aneurysms. Increasing use of diagnostic imaging studies has provided
new insight into our current knowledge of renal artery aneurysms and, many of them are silent. A 28-years-old man suffered from
newly diagnosed hypertension. Angiographic examination demonstrated a 3 cm aneurysm which was stated 3 cm distal  of  the left
renal artery origin on the aorta. A saphenous vein graft bypass operation was performed successfully via paramedian abdominal
incision. Pathologic examination pointed atherosclerotic etiology. The patient was discharged with moderate dose _-blockade
theraphy on the 5th postoperative day. Postoperative magnetic resonance (MR) angiograpic examination showed a patent
saphenous bypass graft.
We conclude that, in the renal artery aneurysms bypass operation with saphenus vein graft is an acceptable treatment option for
the patients who are not suitable for percutaneous intervention. (Turkish J Vasc Sur 2007;16(3):59-62).

Key Words: Renal artery, aneurysm
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‹R‹fi

Renal arter anevrizmalar› viseral anevrizmalar›n %

22'ni oluflturmaktad›r (1). Anatomik olarak sakküler,

fuziform, dissekan ve karma flekilde olarak

s›n›fland›r›l›rlar. Sakküler, fuziform ve dissekan

anevrizmalar olgular›n s›ras›yla % 70, % 22,5 ve %

12'ni oluflturur (2). En s›k fibromusküler displazi ve

ateroskleroza ba¤l› olarak oluflur (3). Renal arter

anevrizmas›na efllik eden patognomonik semptom

ve bulgu yoktur. Baflvuru yak›nmas› hipertansiyon

(% 55-75), hematüri (% 30), yan a¤r›s› (% 11) ve

hipertansiyona ba¤l› geliflen bafla¤r›s› (% 11)

olabilece¤i gibi hasta asemptomatik de olabilir (1).

Renovasküler hipertansiyonun, en yayg›n nedeni

aterosklerozdur (4). Renal aterosklerotik lezyonlar›n,

di¤er yerleflimli lezyonlardan farkl› olarak, total

oklüzyona ilerlemesi karakteristik özelli¤idir (4,5).

Renovasküler hipertansiyon, ço¤unlukla giriflimsel

yöntemlerle tedavi edilebilir. Tedavi edilmedi¤i

takdirde, renal iskemik nefropatiye neden olan

sekonder hipertansiyonun en yayg›n nedenidir (6,7).  

OLGU SUNUMU
Aral›kl› olarak bafl›n›n ense bölgesinde a¤r›lar› olan

ve bu sebeple hastaneye baflvuran 28 yafl›nda erkek

hastan›n yap›lan muayenesinde sistemik bir

problem olmad›¤› ama 180/100 mmHg kan bas›nc›

oldu¤u tesbit edilmifl. Daha öncesinde tansiyon

yüksekli¤inin oldu¤unu bilmeyen hasta bu sebep ile

herhangi bir antihipertansif ilaç kullanm›yormufl.

Hastan›n hipertansyonunun etyolojisi araflt›r›l›rken

yap›lan MR anjiorafi tetkikinde sol renal arter

aortadan ç›k›m yerinde yaklafl›k % 50’lik bir stenoz

ve 3 cm distalinde  yaklafl›k 3cm geniflli¤inde

anevrizma teflhis edilmifltir (Resim 1). Tedavisi

planlan›rken hastan›n genç olmas›ndan dolay› ilk

olarak beta bloker tedavi bafllanm›fl, ard›ndan stent

konmaya çal›fl›lm›fl ancak anevrizman›n önünde

ektazik bir alan tesbit edilmifl, bu durum  stent

koymay› engelledi¤i için cerrahi tedavi karar›

al›nm›flt›r. 

CERRAH‹ TEKN‹K
Genel anestezi alt›nda medyan laparotomiyle bat›n

aç›ld›ktan sonra, sol renal artere ulaflmak amac›yla,

inen kolon mediale do¤ru devrildi. 3x3 cm

geniflli¤indeki anevrizmatik segment rezeke

edildikten sonra, safen ven kullan›larak abdominal

aort ile sol renal arterin hilusa 1 cm mesafe kalan

bölgesine bypass gerçeklefltirildi. Anevrizma

dokusunun patolojik incelenmesinde aterosklerotik

zeminde geliflti¤i saptand›. Hasta, operasyon

sonras› 5. günde düflük doz beta blokerle taburcu

edildi.  ‹ki ay sonra kontrolde yap›lan manyetik

rezonans anjiografik incelemede safen greftin

patent oldu¤u saptanm›flt›r (Resim 2).
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Resim 1. MR anjiorafi tetkikinde sol renal arter aortadan
ç›k›m yerinde yaklafl›k % 50’lik bir stenoz ve 3 cm distalinde
yaklafl›k 3cm geniflli¤inde anevrizma. 



TARTIfiMA
Renal arter anevrizmas›na ba¤l› klinikte ciddi

hipertansyon görülebilmektedir. Cerrahi tedavi

endikasyonu olan olgular; renovasküler

hipertansiyon, distal renal arter embolisi, a¤r› ve

hematüriye neden olan anevrizmalar›n yan›s›ra

dissekan anevrizmalar, gebe ve gebe olma

potansiyeli olan kad›nlardaki anevrizmalar ve

büyüme gösteren anevrizmalard›r (8,9). Anjiograf›k

incelemelerin yayg›n olarak kullan›m›yla, renal

arter anevrizmalar›n›n san›landan daha yüksek

prevalansa sahip oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Prevalans›

farkl› çal›flmalarda % 0,l-l aras›nda bildirilmektedir
(2). Cerrahi endikasyon konusunda anevrizma

boyutu ile iliflkili yay›nlarda görüfl birli¤i yoktur.

Farkl› ekoller 1-1,5 cm veya 2,5 cm'den büyük

lezyonlarda operasyon uygulanmas› gerekti¤ini

bildirmektedir (10). Ekstrarenal sakküler ve fuziform

anevrizmalarda cerrahi onar›m önerilmektedir.

Onar›m için rezeksiyon ve primer onar›m, uç-uca

anastamoz, ven grefti, arterin aortaya

reimplantasyonu, sentetik greft ve splenorenal

anastomoz uygulanabilecek cerrahi yöntemlerdir.

Anevrizma cerrahisinde mortalite % 0-4 olarak

bildirilmektedir (2) Genellikle cerrahi onar›m tercih

edilmesine karfl›n perkutan giriflimsel yöntemlerle

de baflar›l› sonuçlarda bildirilmifltir. Literatürde

perkutan stent greft yerlefltirilmifl olan 1,5 cm çapl›

sakküler renal arter anevrizmas› bildirilmifltir (11).

Renal arter anevrizmas›n›n klinik seyri ve ruptür

riski tam olarak bilinmemektedir. Henrrikson ve

arkadafllar› 21 hastadaki 34 renal arter

anevrizmas›n›n anjiyografi ile ortalama 35 ayl›k

izleminde, 28 anevrizman›n boyutunda de¤ifliklik

olmad›¤›n›, 6 anevrizmada minimal büyüme,

kalsif›kasyon veya trombus olufltu¤unu bildirmifltir.

Ayn› seride soliter sakküler anevrizmas› olan 5

hastada cerrahi onar›m uyguland›¤›, di¤erlerinin

konservatif olarak izlendi¤i bildirilmifltir.

Konservatif izlenen hastalarda anevrizmaya ba¤l›

mortalite rapor edilmemifltir (9). Ayn› yazar, bir

baflka yay›n›nda, takip edilen 56 anevrizmal›

hastan›n 15'nin opere edildi¤ini, 4 hastaya ruptür

nedeniyle acil nefrektomi uyguland›¤›n›, di¤er

hastalar›n komplikasyonsuz izlendi¤i bildirmifltir
(12).  Di¤er yandan Hubert ve arkadafllar› çaplar› 0,3-

4 cm aras›nda de¤iflen (ortalama 1,5 cm)

asemptomatik soliter sakküler anevrizmas› olan 45

hastan›n ortalama 5,7 y›ll›k (1-17 y›l) konservatif

izleminde anevrizma ile iliflkili komplikasyon

gözlemediklerini ve asemptomatik olgular›n

konservatif izlenebilece¤ini bildirmifllerdir (13).

Olgumuzda,  MR anjiografi ile tan›s› konan  renal

arter anevrizmas›nda  perkütan giriflime uygun

olmamas› nedeniyle, cerrahi yaklafl›m tercih

edilifltir. Bu tip olgularda cerrahi yaklafl›m›n en

önemli sorun suprarenal aort klempi

yerlefltirilmesidir. Prosedürün uzamas› durumunda

ya da aterosklerozun yayg›n oldu¤u yafll› hastalarda

akut renal yetersizlik en s›k karfl›m›za ç›kabilecek

komplikasyonlardand›r. Uygun klempaj teknikleri
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Resim 2. ‹ki ay sonra kontrolde yap›lan manyetik rezonans
anjiografik incelemede safen greftin patent oldu¤u
saptanm›flt›r



ve h›zl› cerrahi prosedür bu komplikasyonu en aza

indirgemektedir. Olgumuzda inen kolon anteriyöre

deviye edilerek, anatomiye hakim olunmufl ve

suprarenal aort klempi rahatl›kla yerlefltirilmifltir.

Sonuç olarak; perkütan giriflimin uygun olmad›¤›

renal arter anevrizmalar›nda, aorta- renal bypass

operasyonunun uygun yaklafl›mla güvenilir olarak

uygulanabilece¤i kanaatindeyiz. 
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