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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 sonras› 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 editörler
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 adrese 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›¤›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 de¤ifliklikleri. 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› ad› 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, okunakl› 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› Editörlerce 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 yaz›larda 50-100 kelimelik bir özet
ve konunun daha anlafl›l›r olmas›n› sa¤layacak 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 editörü 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 editörün 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.

Di¤er 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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Turkish J Vasc Surg
2008; 17 (1): 1-8

Dr. Cüneyt Narin ve Arkadafllar›
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D‹ZALTI PER‹FER‹K ARTER‹YEL HASTALI⁄A CERRAH‹ YAKLAfiIM

SURGICAL MANAGEMENT OF BELOW THE KNEE PERIPHERAL ARTERIAL
DISEASE

Cüneyt NAR‹N, Erdal EGE, Ahmet ÖZKARA, Gamze SARKILAR*, Raflit ÖNO⁄ LU,  Ali SARIGÜL, Mehmet YEN‹TERZ‹
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›*, Konya

Özet
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, dizalt› periferik baypas cerrahisi uygulanan hastalara cerrahi yaklafl›m›m›z› de¤erlendirmektir.
Yöntem: Haziran 2005 ile A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda klini¤imizde dizalt› periferik baypas cerrahisi uygulanan 21 hasta
cerrahi yaklafl›m›m›z aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Hastalar›n ikisi bayan, di¤erleri erkektir. Yafl ortalamas› 60±15.4 y›ld›r.
Tüm hastalarda greft olarak  otojen safen ven kullan›lm›flt›r. Postoperatif dönemde hastalara Dextran 40 infüzyonu ve düflük
molekül a¤›rl›kl› heparin verilmifltir. Postoperatif ilk gün aspirin, klopidogrel ve statin tedaviye eklenmifltir. Greft aç›kl›¤›,
manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Erkek hastalar›n tümünde sigara anamnezi mevcuttur. Öyküde, daha önce 11 hastaya uygulanan periferik damar
cerrahisi bulunmaktad›r ve en s›k uygulanm›fl damar cerrahisi femoral embolektomidir. Hastalar ortalama 12.7±7.5 ay takip
edilmifltir. Distal damar yata¤› kötü olan bir hastan›n cerrahi uygulanan alt ekstremitesi operasyondan 16 gün sonra dizalt›
amputasyona gitmifltir. Di¤er hastalar›n greftlerinin aç›k oldu¤u MRA ile gösterilmifltir. 
Sonuç: Dizalt› revaskülarizasyon yöntemleri için, safen ven greftinin kullan›lmas›n›n, etkin postoperatif antitrombotik
tedavinin ve epidural anestezinin greft aç›kl›¤›n› sa¤lamada önemli etkenler oldu¤u düflünülebilir. MRA, greft aç›kl›¤›n›
de¤erlendirmede de¤erli bir yöntemdir. (Damar Cer Der 2008;17(1):1-8).

Anahtar kelimeler: arteriyosklerozis obliterans, safen ven, greft oklüzyonu, bacak koruma, damarsal cerrahi giriflimler 

Abstract
Purpose:  The purpose of this study to evaluate our surgical management on patients who were applied below the knee bypass
surgery.
Methods: From June 2005 to August 2007, 21 patients who had below knee bypass surgery were evaluated for our
management strategy. Nineteen of them were male, 2 were female. The average age of the patients was 60 ± 15.4 years.
Autogenous saphenous veins were used as a graft in all patients. Postoperatively, dextran 40 infusion and low molecular
weight heparin were performed. The day after surgery, aspirin, clopidogrel and statin were added to treatment. Magnetic
resonance angiography (MRA) was performed to evaluate graft patency. 
Results: All of male patients were smoker. In history, 11 of patients had previous peripheral vascular operation and the most
frequent of them was femoral embolectomy. Patients were followed up 12.7 ± 7.5  months on average. One of the patients who
had bad distal vascular bed underwent below the knee amputation on postoperative 16th day. Remaining patients were
evaluated with MRA and graft patency was shown.
Conclusion: Using saphenous vein graft, effective postoperative antithrombotic therapy, and epidural anesthesia for below
the knee revascularization procedure could be though important factors to maintain graft patency. MRA is a valuable method
for assessment of graft patency. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):1-8). 

Keywords: arteriosclerosis obliterans, saphenous vein, graft occlusion, limb salvage, vascular surgical procedures
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‹R‹fi

Alt ekstremite periferik arter hastal›¤› (PAH); ciddi

istirahat a¤r›s›, ülserasyon veya nekroz ile

seyredebilen ve tedavi edilmezse amputasyonla

sonuçlanabilen önemli bir hastal›kt›r(1). PAH, 60 yafl

üstü erkeklerde % 2-3, kad›nlarda ise % 1-2 oran›nda

intermittant kladikasyon semptomu verir. Ancak,

asemptomatik hastalar›n oran› 3-4 kat daha fazlad›r (2).

PAH nedeniyle, dizalt› periferik baypas cerrahisi

gerekli olan hastalarda, distal damar yata¤›n›n kalitesi,

seçilen greftin uzun dönem aç›kl›k oran›, uygulanan

cerrahi yöntem ve anestezi, ayr›ca ameliyat sonras›

dönemde kullan›lan antitrombotik tedavinin önemi

büyüktür. Otojen safen ven greftinin tercih edilmesi,

etkin antitrombotik tedavinin verilmesi, anestezi,

analjezi ve damarsal etkilerinden dolay› epidural

anestezinin kullan›lmas›, dizalt› periferik baypas

uygulanan hastalarda baflar› oran›n› artt›rmaktad›r(3-7).

Bu çal›flmada, PAH nedeniyle dizalt› periferik baypas

cerrahisi uygulanan hastalara klinik yaklafl›m›m›z

bildirilmifltir.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flmam›zda, Haziran 2005- A¤ustos 2007 tarihleri

aras›nda, diz alt› periferik baypas cerrahisi uygulanan

21 hasta, retrospektif olarak incelenmifltir. Hastalar›n

ortalama yafllar› 60 ± 14,7 (34-84) y›l olup, 19 hasta

erkektir. Leriche-Fontaine s›n›flamas›na göre evre IIB,

III ve IV yak›nmas› olan hastalara operasyon

planlanm›flt›r. Ameliyat öncesi dönemde, tan›sal

amaçl› olarak 2 hastaya digital subtraction anjiyografi

(DSA), di¤er hastalara ise magnetik rezonans

anjiyografi (MRA) yap›lm›flt›r. Ameliyat öncesi tüm

hastalara profilaktik amaçl› Cefazolin 1 gr. intravenöz

verilmifltir ve ameliyat sonras› 12 saat arayla iki kez

daha tekrarlanm›flt›r. 

‹stirahat a¤r›s› olan 8 hastaya operasyon öncesi, 8

hastaya ise operasyon s›ras›nda epidural anestezi

kateteri yerlefltirilmifltir. Epidural kateter tak›lmadan

önce, 1 hafta antiagregan ilaç al›nmam›fl olunmas›, son

12 saat içinde düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin ve son

6 saat içinde de standart heparin verilmemifl olmas›na

dikkat edilmifltir. Postoperatif dönemde analjezi

amaçl› olarak epidural anesteziden 12-24 saat

faydan›lm›fl ve düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin

kullan›m›ndan sonra en az 6 saatlik bir dönemin

geçmesi sa¤land›ktan sonra kateter çekilmifltir. Kateter

çekildikten sonra düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin

verilmesi gerekirse 4 saatlik bir sürenin geçmesine

dikkat edilmifltir. Aspirin ve klopidogrel de kateterin

çekilmesi sonras› bafllanm›flt›r. Epidural anestezide

ilaç olarak, bupivakain ve morfin kullan›lm›flt›r.

Operasyon esnas›nda tüm hastalara 100 Ü/kg

intravenöz standart heparin uygulanm›fl ve operasyon

sonunda aktive edilmifl p›ht›laflma süresine (ACT)

göre protamin sülfat ile antagonize edilmifltir.

Popliteal anevrizma onar›m› pron pozisyonunda

yap›lan 2 hastada, ayn› taraftaki küçük safen ven

interpozisyon amaçl› kullan›l›rken, di¤er tüm

hastalarda baypas amaçl› greft olarak, büyük safen ven

tercih edilmifltir. 

Proksimal anastomoz yeri 18 olguda femoral arter, 3

olguda ise popliteal arterdir.  Distal anastomoz yeri, 7

olguda dizalt› popliteal arter (Resim 1), 5 olguda

tibioperoneal bileflke, 6 olguda posterior tibial arter

(Resim 2) ve birer olguda da anterior tibial (Resim 3),

peroneal (Resim 4) ve dorsalis pedis (Resim 5)

arterleridir. Operasyon sonras› hastalara a¤r› kontrolü

amac›yla epidural kateteri olanlarda epidural morfin,

di¤erlerinde intravenöz tramadol uygulanm›flt›r.

Operasyon sonras› cerrahi kanama sorunu olmayan

tüm olgulara 24 saat intravenöz dekstran 40 infüzyonu

ile 3 gün düflük molekül a¤›rl›kl› heparin verilmifltir.

Operasyondan sonraki gün hastalara aspirin ve

klopidogrel birlikte bafllanm›flt›r. Daha önce PAH

nedeniyle prostetik greft yerlefltirilen 2 hastaya ve

tekrarlayan tromboemboli nedeniyle de bir hastaya

operasyon sonras› klopidogrel yerine coumadin

verilmifltir. Hastalar›n aspirin'e ömür boyu,

klopidogrel'e ise 3-6 ay süreyle devam etmesi

planlanm›flt›r. Ayr›ca kullan›m sak›ncas› bulunmayan

tüm hastalar›n tedavilerine uygun dozda atorvastatin
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ve son dönemde de silostazol eklenmifltir. Hipertansif

hastalar›n tedavisinde, kalsiyum kanal blokerleri ve

anjiyotensin dönüfltürücü enzim (ACE) inhibitörleri

tercih edilmifltir. Operasyondan sonra tüm hastalara

MRA yap›larak greft aç›kl›klar› de¤erlendirilmifltir.   

BULGULAR
Alt ektremitede flifllik yak›nmas› olan popliteal

anevrizmal› 2 hasta d›fl›nda di¤er hastalar›n tümünün

yak›nmas› a¤r›d›r. Befl hasta acil servise akut emboli

tablosu ile baflvurmufltur. Üç hastada popliteal arter ve

distalini ilgilendiren cerrahi olmak üzere toplam 11

hastada, daha önce geçirilmifl periferik damar cerrahisi

anamnezi bulunmaktad›r. Bunlardan 7 tanesi femoral

embolektomi, 4'ü periferik baypast›r. Ayr›ca 2 hastada

koroner baypas öyküsü bulunmaktad›r. Popliteal arter

anevrizmas› nedeniyle opere edilen 1 hasta d›fl›nda

tüm hastalarda etyoloji aterosklerozdur. Popliteal

anevrizma nedeniyle cerrahi uygulanan 33 yafl›ndaki
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Resim 1: Sa¤ femoro- dizalt› popliteal
safen baypas

Resim 4: Sol femoro- peroneal
safen baypas (femoro-femoral
ekstraanatomik baypas nedeniyle
geç dolufl faz› görülmektedir)

Resim 5:  Sol dizalt› popliteal-
dorsalis pedis safen baypas    

Resim 2: Sol femoro-
posterior tibial safen baypas

Resim 3: Sol femoro- anterior
tibial (transinterosseöz) safen
baypas



erkek hastan›n etyolojik tan›s› travmatiktir. Bu

hastaya, 2 y›l önce ateflli silah yaralanmas› sonras›,

popliteal artere Dacron yama ile onar›m uyguland›¤›

ö¤renilmifltir. Hasta akut bacak a¤r›s› nedeniyle acil

serviste de¤erlendirilirken, popliteal arter

anevrizmas›na ba¤l› akut arteriyel t›kan›kl›k tan›s›

alarak acil ameliyata al›nm›flt›r. Tüm erkek hastalarda

sigara öyküsü, 11 hastada hipertansiyon, 7 hastada

hiperkolestrolemi, 7 hastada kronik obstrüktif akci¤er

hastal›¤› ve 2 hastada diyabet bulunmaktad›r. 

Ayn› anda aortabifemoral baypas uygulanan bir hastaya

2 ünite ve 3 hastaya da birer ünite olmak üzere toplam 4

hastaya kan transfüzyonu yap›lm›flt›r. Dört hastada

enfeksiyon nedeniyle, Enfeksiyon Komitesi taraf›ndan

düzenlenen antibiyotik tedavisi gerekli olmufltur. Bu

hastalardan ikisinde, yüzeyel yara yeri enfeksiyonu

görülmüfl olup, kültürde üreme olmamam›flt›r. ‹ki

hastada ise cerrahi alanda derin enfeksiyon geliflmifltir.

Bu hastalardan, popliteal anevrizma onar›m› yap›lan 33

yafl›ndaki hastada Pseudomonas aeruginosa, posterior

tibial artere distal baypas yap›lan 35 yafl›nda hastada ise

Escherichia coli üremifl olup, ikili antibiyoterapi ile

enfeksiyonlar kontrol alt›na al›nm›flt›r. Daha önce ayn›

cerrahi alana uygulanm›fl operasyonlardan dolay›, her iki

hastada da geliflen doku defektinden dolay› hastalar

Plastik Cerrahi Klini¤i'ne devredilmifllerdir. Greftleme

operasyonu uygulanan hastalar flifa ile taburcu

edilmifllerdir. 

‹ntraoperatif mortalite hiçbir hastada görülmemifltir.

Distal damar yata¤› zay›f, Leriche-Fontaine evre IVa

olan ve distal anastomozu posterior tibial artere

yap›lan 64 yafl›ndaki hastada, 2 kez grefte yönelik

trombektomi yap›lmas›na ve anastomoz bölgesi aç›k

olmas›na ra¤men, yeterli distal ak›m sa¤lanamad›¤›

için operasyondan 16 gün sonra dizalt› amputasyon

uygulanm›flt›r. Daha önce embolektomi ve femoro-

femoral ekstra anatomik baypas yap›lan, 74 yafl›ndaki

Leriche-Fontaine evre IVa hastan›n, dizalt› baypas

cerrahisinden sonraki izleminde pedal nab›zlar› aç›k

olmas›na ra¤men, cerrahi uygulanan bacaktaki 4. ve 5.

ayak parmaklar›na, ameliyat öncesi geliflen nekroz

nedeniyle ampütasyon uygulanm›flt›r. Di¤er hastalar›n

tamam›nda distal nab›zlar aç›kt›r ve takiplerinde

damarsal ya da di¤er sistemleri ilgilendiren herhangi

bir sorun yaflanmam›flt›r. 

Hastalar ortalama 15,3± 6,4 gün hastanede izlenmifl

olup, taburculuk sonras› ortalama 12,7 ± 7,5 (1-26) ay

süreyle takip edilmifllerdir. Preoperatif dönemde

Leriche-Fontaine evre IVa olan 3 hastadan ikisi,

postoperatif dönemde evre IIa'ya gerilerken, bir hasta

dizalt› ampütasyona gitmifltir. Preoperatif dönemde

Leriche-Fontaine evre III olan 13 hastadan 10 tanesi

postoperatif dönemde evre I'e, 3 hasta evre IIa'ya

gerilerken, preoperatif evre IIb olan 5 hasta,

postoperatif dönemde evre I'e gerilemifltir.

Takiplerinde MRA ile de¤erlendirilerek, dizalt›

ampütasyon uygulanan hasta d›fl›ndaki 20 hastan›n

greftlerinin aç›k oldu¤u gösterilmifltir. 

TARTIfiMA
Son 30 y›ld›r, inguinal ligament afla¤›s›nda

ateroskleroza ba¤l› iskemik lezyonlardan etkilenmifl

bacaklar› kurtarmada uygulanan operasyonlar›n

baflar›s›n› gelifltirmek için yo¤un çaba sarf

edilmektedir ve bunlar›n ço¤u popliteal arter distaline

yöneliktir. Dizalt› periferik baypas ameliyatlar›, çeflitli

derecelerde cerrahi morbitide ve mortalitesi olan,

erken ve geç dönem baflar›s›zl›k oran› yüksek, yak›n

izlem gerektiren a¤›r ameliyatlard›r (8). 

Primer aç›kl›k ve bacak korumas› sa¤lamak için

infrainguinal baypasta tercih edilen greft materyeli,

otojen safen vendir. Otojen safen greftini, di¤er

greftlerden ay›ran iki özelli¤i; ak›m yüzeyinde

yaflayan endotel hücrelerinin bulunmas› ve mekanik

yap›s›n›n nativ arterler ile benzer olmas›d›r(9). Ancak,

greft aç›kl›¤› kaybolan baz› hastalarda sekonder

revaskülarizasyon gerekti¤inde yeterli uzunluk ve

kalitede otojen safen ven grefti olmayabilir. Bu

durumda, öncelikli polytetrafluoroethylene (PTFE)

greftler olmak üzere, otojen kol venleri, allojenik

venler, glutaraldehyde ile stabilize edilmifl insan

umbilikal veni ve s›¤›r mezenterik ven greftleri

kullan›labilir(4,5,10-13). Son y›llarda, heparin kapl› PTFE

greft kullan›larak yap›lan dizalt› periferik baypaslarda

baflar›l› sonuçlar al›nd›¤› bildirilmekte ve safen venin

bulunmad›¤› durumlarda baz› merkezlerce öncelikli
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tercih edilen greft olarak de¤erlendirilmektedir(14). Bu

serideki tüm hastalarda, otojen safen ven

kullan›lm›flt›r. Daha sonra gerekli olabilecek sekonder

revaskülarizasyon düflüncesiyle, otojen safen venin

yeterli olacak en k›sa uzunlukta ç›kar›lmas›na özen

gösterilmifltir. Ayr›ca 2 hastada, daha önce

uygulanm›fl damar cerrahilerine ba¤l›, yeterli

uzunlukta tek safen grefti olmad›¤› için, iki bacaktan

ç›kart›lan safen venler birlefltirilerek, istenilen

uzunlukta otojen safen ven grefti elde edilmifl ve

hastalara kullan›lm›flt›r. 

Cerrahi teknikteki ilerlemelere ra¤men, infrainguinal

ven greft trombozu hastalar ve cerrahlar için halen

önemli bir sorun olarak gözükmektedir. Y›ll›k ven

greft trombozu yaklafl›k % 3 olarak tahmin

edilmektedir (8). Bu durum, hastaya, cerraha veya grefte

ba¤l› sebeplere göre de¤ifliklik gösterebilir.  Greft

trombozu nedeniyle revizyon operasyonu gereken

hastalar›n incelendi¤i Landry ve arkadafllar›n›n

çal›flmas›nda, revizyon gereken hastalar›n

ço¤unlu¤unun (% 69) erkek oldu¤u, % 90'›n›n halen

sigara içti¤i veya sigara öyküsü bulundu¤u, % 32'sinin

hiperkolesterolemisi ve % 41'inin diyabeti oldu¤u

bildirilmifltir (15). Geç dönem greft trombozunun

geliflmesinde; seçilen greft materyali, altta yatan

hastal›¤›n damar yata¤›nda ilerlemesi ve anastomoz

kalitesi önemli etkenlerdir. Dizalt› periferik baypas

cerrahisinde, en uygun greft materyali olarak otojen

safen ven düflünülse de, anastomoz anevrizmas›, ven

greftinin çap›, intimal hiperplazi veya kapak kasp

stenozu gibi etkenler nedeniyle baflar›s›zl›k oran›

yüksekli¤ini korumaktad›r(8). 

PAH nedeniyle dizalt› periferik baypas cerrahisi

uygulanan hastalarda, greft trombozunu önlemek veya

geçiktirmek için çeflitli antitrombotik tedavi

yöntemleri kullan›lmaktad›r(2). The Dutch Bypass Oral

anticoagulants or Aspirin (BOA) çal›flmas›, safen ven

ve prostetik greft kullan›larak infrainguinal baypas

uygulanan hastalarda, oral antikoagülanlar ve aspirin

aras›nda tedavi etkinli¤inde önemli fark olmad›¤›n›

bildirmektedir. Ancak, altgrup analizi oral

antikoagülanlar›n ven greft aç›kl›¤›na, aspirinin ise

prostetik greft aç›kl›¤›na daha etkili oldu¤unu

göstermifltir (16). Oral antikoagülanlar›n, vasküler

morbidite ve mortaliteyi azaltmadaki etkisi halen

kesin de¤ildir (17).  Bu nedenle, infrainguinal

femoropopliteal veya distal ven baypas›na giden

hastalara rutin olarak oral antikoagülan

önerilmemektedir (2).  Femoropopliteal baypas

uygulanan 665 hastada yap›lan bir çal›flmada, tek

bafl›na aspirin kullan›m› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,

aspirine ek warfarin kullan›lmas›n›n ven baypas greft

aç›kl›k oran›n› artt›rmad›¤› ancak, prostetik greft

aç›kl›k oran›n› artt›rd›¤› bildirilmifltir (18). Adenozin

difosfat yolu üzerinden etki ederek trombosit

agregasyonunu inhibe eden tiklopidinin,

femoropopliteal ve femorotibial baypaslar›n aç›kl›¤›n›

art›rmada etkili oldu¤unu belirten çal›flmalar

bulunmaktad›r (2). Klinik kullan›mda, daha güvenli ve

günlük tek doz kullan›ma sahip klopidogrel, kimyasal

benzeri olan tiklopidinin yerini alm›flt›r (19). Aspirin

tedavisine klopidogrel eklenmesinin trombosit

aktivitesini azaltarak, periferik baypas uygulanan

hastalarda greft aç›kl›¤›n› artt›rd›¤› bildirilmifltir (20).

Silostazol, kalp yetmezli¤i olmayan intermittan

kladikasyolu hastalarda egzersiz kapasitesini artt›rmak

için önerilmektedir (21). Bu grup içinde yer alan

hastalarda, e¤er coumadin kullanmak zorunda

de¤illerse aspirine ek olarak klopidogrel ve son

dönemde ameliyat olan hastalarda da silastozol

tedaviye eklenmifltir. Periferik arter hastal›¤›nda, statin

kullan›m›n›n infrainguinal baypas sonras› greft

aç›kl›¤›n› artt›rd›¤› ve kladikasyo yak›nmalar›n›

azaltt›¤› bilinmektedir. PAH olanlarda LDL kolesterol

≥ 100 mg/dl ise statin tedavisi bafllanmas› gerekti¤i

belirtilmektedir (22). Ancak, serum LDL kolestrol

düzeyine bak›lmaks›z›n tüm PAH olan hastalara statin

bafllanmas›n› öneren yay›nlar da vard›r(23).  Bu çal›flma

grubunda, kullan›m sak›ncas› bulunmad›¤› için tüm

hastalara statin verilmifltir. PAH olan hipertansif

hastalarda ideal antihipertansif ajanlar, anjiyotensin

dönüfltürücü enzim inhibitörleri (ADE‹), anjiyotensin

reseptör blokerleri, kalsiyum kanal bokerleri veya alfa

reseptör blokerleri olabilir (24).  PAH olanlarda

antihipertansif ajan olarak ADE‹ kullan›m›n›n ölüm,

miyokard enfarktüsü ve inme gibi major
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kardiyovasküler olaylara karfl› koruyucu etkisi oldu¤u

bildirilmifltir (25). Ayr›ca, ADE‹'nin antiaterojenik ve

antiinflamatuar etkileri de periferik arter hastal›¤›

olanlarda kullan›lmas›n› desteklemektedir (26).

Kalsiyum kanal blokerleri, özellikle nifedipin,

sistemik arterlerde ve arteriyollerde vazodilatasyona

neden olarak kan ak›m›n› artt›rmaktad›r (27).

Çal›flmam›zda, hipotansiyon yaratmayacak dozlarda

tüm hastalara ADE‹ veya kalsiyum kanal blokeri

bafllanmaya çal›fl›lm›fl ve hipertansif olan hastalarda

kombine tedavi hedeflenmifltir.

Periferik arteriyel baypas için kullan›lacak greftlerin

anastomoz yerlerinin planlanmas›, anjiografik

anatominin tam olarak bilinmesine dayal›d›r. MRA,

uygulamas› kolay, noninvazif ve radyasyon riski

tafl›mayan bir yöntemdir. Buna ek olarak, MRA'da

kullan›lan gadolinyum solüsyonlar›n›n böbrek üzerine

zararl› etkileri, allerjik ve di¤er yan etkileri DSA

s›ras›nda kullan›lan iyotlu solüsyonlara göre daha

azd›r (28). PAH tan›s›nda, baypas yap›lacak yerlerin

belirlenmesinde, operasyon sonras› damarsal yap›n›n

de¤erlendirilmesinde ve izlemde MRA güvenle

kullan›lmaktad›r(29-32). Çal›flmam›zda, operasyon öncesi

ve sonras›nda MRA'n›n hastalar›n de¤erlendirilmesinde

DSA yerine tercih edilmesinin nedeni; DSA'n›n invaziv

bir görüntüleme yöntemi olmas›, periferik arter

hastalar›nda arteriyel giriflim yeri bulman›n zorlu¤u,

böbrek yan etkilerinin bulunmas› ve ifllem sonras›

hareket k›s›tl›l›¤› gerektirmesidir. 

Periferik arteryel baypas uygulanan hastalarda,

anestezinin greft aç›kl›¤›na etkilerine yönelik birçok

çal›flma tasarlanm›flt›r. Epidural anestezi, genel

anestezi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bacak kan ak›m›n› daha

fazla artt›rmaktad›r. Baz› çal›flmalar, epidural

anestezinin koagülopati için yararl› etkisi oldu¤unu

bildirmektedir (33). Epidural anestezi, perioperatif

dönemde vasodilatasyon etkisiyle periferik vasküler

direnci azalt›r ve greft içi kan ak›m›n› artt›r›r. Böylece,

greft aç›kl›¤›na olumlu yönde etki eder (34).

Çal›flmam›zda, acil durumda ameliyata al›nan 3 hasta,

popliteal anevrizma nedeniyle ameliyat edilen 2 hasta

ve lomber diskopatisi olan 1 hasta d›fl›ndaki tüm

hastalara epidural kateter tak›lm›fl ve hem ameliyat

s›ras›nda anestezi amac›yla, hem de ameliyat sonras›

analjezi ve damarsal olumlu etkileri amac›yla

kullan›lm›flt›r. 

Sonuç olarak, dizalt› periferik baypas cerrahisinin

baflar›s›nda, otojen safen venin greft olarak seçilmesinin,

analjezi ve periferik vazodilatasyon için epidural

kateterden yararlan›lmas›n›n, etkin antikoagülan ve

antiagregan tedavinin uygulanmas›n›n, anastomoz için

damar yata¤› en uygun yer olan distal alana ulaflmaktan

kaç›n›lmamas›n›n önemli yeri vard›r. Damar cerrahisinin

pek sevilmeyen k›sm›n› oluflturan dizalt› periferik

baypas cerrahilerinde, uygun planlama, uygun greft

materyali ve ameliyat sonras› yak›n medikal izlem ile

yüksek baflar› oranlar› elde edilebilir.   
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PENETRAN KAROT‹S ARTER YARALANMALARI

PENETRATING CAROTID ARTERY INJURIES 

Kerem YAY, Ça¤atay TUNCEL, A. ‹hsan PARLAR, Ufuk TÜTÜN, Ayflen AKSÖYEK, A. Tulga ULUS, S. Fehmi KATIRCIO⁄ LU,
Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Ankara 

Özet
Amaç: Penetran karotid arter yaralanmas› olan hastalara yaklafl›m ve bu hasta grubundaki morbidite ve mortaliteyi
de¤erlendirmek amaçlam›flt›r.
Yöntem: 1990-2006 y›llar› aras›nda penetran karotid arter yaralanmas› ile hastanemize baflvurmufl olan 7 hastan›n baflvuru
an›ndaki semptomlar› ve vital bulgular›, ameliyata al›n›fl flekilleri ve postoperatif seyirleri, morbidite ve mortaliteleri
retrospektif olarak incelenmifltir.
Bulgular: Penetran karotid arter yaralanmas› ile hastanemize baflvuran 7 hastadan 5'i hemodinamik olarak pre-flok tablosunda
olduklar› için ileri tetkik yap›lmaks›z›n acil olarak ameliyata al›nm›fllard›r. Bu hastalardan 1 tanesi baflvuru esnas›nda
hipovolemik-hipotansif floktayd› ve bu hastam›z› postoperatif beflinci gününde çoklu-organ yetmezli¤e ba¤l› olarak kaybettik.
Bunun yan›nda ateflli silah yaralanmas› olan bir hastam›z› da nörolojik patolojisine ba¤l› olarak postoperatif alt›nc› gününde
kaybettik. Di¤er hastalar›m›z tam flifa ile taburcu oldular. Çal›flmada mortalite %28'dir ve nörolojik olay ayn› 2 kaybedilen
hastada %28 olarak gerçekleflmifltir.
Sonuç: Penetran karotid arter yaralanmalar› sahip olduklar› hiperakut acil konumlar› itibariyle ciddiyet arz etmektedirler. Bu
hasta grubunda en önemlisi, uygun anatomi ve anamneze ba¤l› olarak akla penetran karotid arter yaralanmas›n› getirmektir.
Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda ileri tetkikler uygulanabilir olsa da direk acil cerrahi müdahale genelde bu hasta
grubunda gereklilik göstermektedir. (Damar Cer Der 2008;17(1):9-12).

Anahtar kelimeler: Penetran karotid arter yaralanmas›, Acil cerrahi müdahale

Abstract
Purpose: We purposed to evaluate the management and morbidity and mortality in the penetrating carotid artery trauma
patients.
Method: Between 1990-2006, 7 patients who admitted to hospital by penetrating carotid artery trauma were evaluated
preoperatively and postoperative mortality-morbidity results retrospectively.
Results: Five of seven patients with penetrating carotid artery injury were operated urgently without making further diagnostic
procedure due to hemodynamic pre-shock situation of patients. One patient was admitted to hospital in condition of hypovolemic-
hypotensive shock and this patient was lost at postoperative 5th day due to multiorgan failure. Beside this patient, another one who
had gun-shoot was lost at postoperative 6th day due to neurologic deficit. Other, five patients were discharged from the hospital by
complete recovery. Our total mortality was 28% and also total neurologic event ratio was 28%.
Conclusion: Penetrating carotid artery pathology has a hyperacute condition and mostly needs acute surgical intervention.
For diagnosis of the pathology, most important tools are anamnesis and remembering the penetrating carotid artery trauma.
Even if the hemodynamic parameters of patients allow for further diagnostic evaluations, direct urgent surgical intervention
generally required for these patients. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):9-12).

Key words: Penetrating carotid artery injury, emergent surgical intervention
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‹R‹fi

Boyun bölgesindeki penetran veya künt yaralanmalar
ekstrakranial karotid arter yaralanmalar› nedeniyle
ciddi morbidite ve mortalite riski tafl›maktad›r.
Servikal penetran travmalar yaklafl›k %25 oran›nda
vasküler yaralanmalar ile sonuçlan›r (1,2). Vasküler
yaralamalar içinde %80 oran›nda en s›k olarak karotid
arter yaralanmas› olur (2,3). Bu lezyonlar %15 oran›nda
inmeye yol açar ve mortaliteyi %22 art›r›r. Karotid
arter yaralanmas› olan hastalar›n %50'si olay yerinde,
geriye kalanlar›n %50'side hastaneye nakil esnas›nda
kaybedilirken, hastaneye ulaflan hastalarda da genelde
hiperakut acil müdaheleye ihtiyaç duyulmaktad›r. Bafl
boyun bölgesinde özellikle Zone II'deki (fiekil 1)
penetran yaralanmalarda hastan›n hikayesi ve
yaralanma bölgesi ile acil cerrahi müdahele
endikasyonu konabilir. Karotid arter yaralanmalar›
tafl›d›klar› ciddi mortalite, morbidite ve acil müdahele
ihtiyac›ndan dolay› özel bir tutum ve yaklafl›m› gerekli
k›lmaktad›r.
Çal›flmam›zda klini¤imize penetran karotid arter
yaralanmas› (delici-kesici alet ve ateflli silah) ile
baflvuran 7 hastan›n sonuçlar› de¤erlendirilmifltir. 

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flmaya 1990-2006 y›llar› aras›nda travmatik
karotid arter yaralanmas› ile merkezimize baflvuran 7
hasta dahil edildi. Hastalar›n demografik verileri tablo
1 de verilmifltir. Tan›da, anamnez ve fizik muayene
d›fl›nda 2 hastada renkli doppler USG tetkiki

yap›lm›flt›r. Hastalardan 5 tanesi hemodinamik olarak
pre-flok, flok tablosunda olmas› nedeniyle acil flartlar
alt›nda ileri tetkik yap›lmaks›z›n ameliyata al›nm›fl ve
cerrahi olarak müdahale edilmifltir. Baflvuru s›ras›nda
hemodinamik olarak stabil olan ve aktif kanamas›
veya hayat› tehdit edecek boyunda hematomu
olmayan 2 hastaya ileri tetkik olarak doppler USG
yap›larak ameliyata al›nm›fllard›r. Bunlar›n yan›nda
karotid arter travmas› nedeniyle hastanemize baflvuran
hastalardan bir tanesi baflvuru esnas›nda hipovolemik
ve hipotansif floktayd›. Bu hastam›z d›fl›ndaki
hastalar›m›zda baflvuru esnas›nda herhangi bir
nörolojik defisit mevcut de¤ildi. Bir hastam›zda da
karotid arter yaralanmas›na ba¤l› olarak boyunda ileri
derecede hematom ve hematoma ba¤l› olarak trakea
bas›s› mevcutttu. Her iki hastada acil flartlar alt›nda
ileri tetkik yap›lmaks›z›n operasyona al›nd›.
Operasyona al›nan hastalar›n tümü genel anestezi alt›nda
ameliyat edildi. Hastalar›n distal karotid arterlerinden
çok iyi geri ak›m olmas› nedeniyle karotid arter tamiri
s›ras›nda hiçbir hastada flant kullan›l›m›na gerek
görülmese de karotid arter klempleme süresince EEG
monitorizasyonu yap›larak, patoloji görülen hastalarda
flant kullan›m› gereklili¤i ak›lda tutulmal›d›r. Dört
hastan›n k›smi kesileri primer sütür ile, 1 hasta safen ven
yama ile ve 2 hastada primer uç-uca anastomoz tekni¤i
ile cerrahi tamir gerçeklefltirildi. ‹ki hastada arter
kesisine efllik eden juguler ven kesisi de mevcuttu ve
primer olarak onar›ld›. Ortalama karotid arter kros-
klemp süresi 10±3 dakika idi.
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G Tablo 1: Hastalar›n demografik verileri ve yaralanma
flekilleri.

Cinsiyet ( Erkek/Kad›n ) 7/0

Yafl (y›l) 28.9±17.0

Yaralanma tipi penetran

Ana karotid arter 3

Eksternal karotid arter yaralanmas› 1

‹nternal karotid arter k›smi yaralanmalar› 2

‹nternal karotid arter tam kesisi 1

fiekil 1: Boynun 3 bölgesi.



BULGULAR
Befl hasta postoperatif üçüncü günlerinde flifa ile

taburcu edildi. Hemorajik flok tablosunda, bilinç

kapal›, flok ve pre-arrest durumunda hastanemize

kabul edilen ve acil olarak ameliyata al›nan bir

hastam›zda cerrahi sonras›nda uyan›kl›k olmad› ve

multiorgan yetmezli¤ine ba¤l› olarak postoperatif 5.

günde kaybedildi. Postoperatif dönemde 1 hastada

serebrovasküler olay geliflti ve bu hastan›n beyin

tomografisinde intrakranial masif multiple enfarkt

alanlar› (yayg›n iskemi) tespit edildi ve postoperatif 6.

gününde hasta kranial patolojisine ba¤l› olarak

kaybedildi. 

TARTIfiMA
Penetran travmaya ba¤l› karotid arter yaralanmalar›,

nonpenetran travmaya ba¤l› yaralanmalara göre

yaklafl›k olarak 10 kat daha s›k görülmektedir (4,5). Bu

tür boyun yaralanmalar›nda ana karotid arter

yaralanmas› %29, internal karotid arter yaralanmas›

%15 oran›nda görülmektedir (6).  Ramadan ve

arkadafllar›n›n yapt›¤› 82 hastal›k bir karotid arter

yaralanmalar› çal›flmas›nda penetran karotid arter

yaralanmalar›ndaki inme riski %15, künt karotid arter

yaralanmalar›ndaki inme riski %56 iken, penetran

yaralanmalarda mortalite %22, künt yaralanmalarda

mortalite %7 olarak bulunmufltur (7). Bu tür hasta

grubunda semptomlar›n ortaya ç›k›fl› karotid arterdeki

yaralanman›n natürüne ve yayg›nl›¤›na ba¤l›d›r. Mittal

ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada da penetran

karotid arter yaralanmalar›ndaki mortalite oran› %16.6

olarak bulunmufltur (8).  Bizim çal›flmam›zda da

mortalite ve inme oranlar› %28 (7 hastada 2 hasta)

olarak bulunmufltur. Kaybedilen hastalardan bir tanesi

hastaneye baflvuru s›ras›nda hipovolemik-hipotansif

flokta ve pre-arrest durumdayd›. Yine ayn› çal›flmada

yaralanman›n tipinden ba¤›ms›z olarak en iyi

yaklafl›m›n cerrahi müdahale oldu¤u vurgulanm›fl,

bunun yan›nda karotid arter ligasyonunun ancak en

son çare olarak hayat kurtar›c› bir son seçenek olarak

de¤erlendirilmesi öngörülmüfltür. Sekheran ve

arkadafllar›n›n tezine görede ZoneII'ye olan penetran

travmalar ve hikaye cerrahi müdahele için yeter koflul

oluflturmaktad›r (9). Çal›flmam›zdaki 5 hastaya hiper-

acil veya acil flartlarda cerrahi uygulamam›z›n yan›

s›ra karotid arter ligasyanunun son çare hayat kurtar›c›

veya distal karotid trombozu hariç kullan›lmamas›

gereken bir teknik oldu¤u için hiçbir hastam›zda

karotid arter ligasyonuna baflvurmad›k. Karotid

arterde en s›k görülen yaralanma flekli arterin

tanjansiyel veya parsiyel laserasyonudur ve total

transeksiyon daha seyrek görülmektedir (10,11). Bize

baflvuran 7 hastam›zdan hiçbirinde tam kat kesisi

mevcut de¤ildi. Ateflli silah yaralanmas› olan bir

hastan›n kurflunun yapt›¤› koterizasyona ba¤l› olarak

karotid arter kesisi olmas›na ra¤men kanamas› yoktu

ve bu hastan›n karotid arteri uç uca anastomoz edildi. 

Bu hastalarda patoloji zaman tan›yorsa tan›da alt›n

standart DSA'd›r. Karotid arter yaralanmalar› cerrahi

kliniklerinde her zaman ak›lda tutulmal›, süratle do¤ru

tan› konularak, cerrahi tedavileri yap›lmas› gereken

travmalard›r. Gecikme ve h›zl› tan› konulamad›¤›

durumlarda mutlak mortalite ile seyretmektedir.

Özellikle ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› karotid arter

yaralanmalar›nda merminin koterize edici etkisine

ba¤l› olarak hastayla ilk karfl›lafl›ld›¤› anda aktif kanama

olmamas›na ve hemodinaminin stabil olmas›na sebep

olabilir. Bu gibi durumlarda karotid arter yaralanmas›

anatomik bölgeye de uyuyorsa h›zla akla getirilmeli ve

acil tan› ve tedaviye yönelinmeli hatta direk cerrahi

eksplorasyon ak›lda tutulmal›d›r. Sankhla ve

arkadafllar›n› yay›nlad›¤› bir vaka takdiminde gecikmifl 6

günlük ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› karotid arter

yaralanmas›na yer verilmifltir (12). Çal›flmadaki

hastalar›m›zdan bir tanesi de ateflli silaha ba¤l› karotid

arter yaralanmas› mevcuttu ve hastan›n hemodinamisi

stabil, aktif kanamas› yoktu. Hastaya yap›lan karotid

doppler USG tetkikinde tam kata yak›n ana karotid arter

kesisi tespit edildi ve acil ameliyata al›nd› ve hasta flifa

ile taburcu edildi.

Sonuç olarak penetran boyun yaralanmas› bulunan

hastalarda karotid arter yaralanmas› ilk olarak ak›lda

tutulmal› ve bu hastalar h›zla acil ameliyata haz›r hale

getirilmelidir. Her ne kadar genel durumlar› stabil olsa

da hastalar›n hava yolu kontrol alt›nda tutulmal›,

kanama aç›s›ndan uyan›k olunmal› ve sadece genel

durumu stabil olan hastalarda ileri tan› tetkiklerden

(doppler USG, CT, DSA) faydalan›lmal›d›r(13).  
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DENEYSEL OLARAK OLUfiTURULAN ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜLLERDE
EXTERNAL RADYOTERAP‹N‹N VENÖZ ‹NT‹MAL H‹PERPLAZ‹YE ETK‹S‹

THE EFFECT OF EXTERNAL RADIOTHERAPY ON VENOUS INTIMAL
HYPERPLASIA IN EXPERIMENTAL ARTERIOVENOUS FISTULAE

Gülsen ERSOY*, Atilla SARAÇ**
Kastamonu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi*, Samsun Devlet Hastanesi  Kalp Damar Cerrahisi** 

Özet
Amaç: Organizmada hiperplastik geliflimleri azaltan radyoterapinin, yine bir hiperplastik ve proliferatif geliflim olan intimal
hiperplaziyi de azalt›c› etkisi olabilir. Arteriyovenöz fistüllerde vendeki intimal hiperplaziye external uygulanan 2000 cGy
radyoterapinin etkisi bu çal›flmada araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem: Bu amaçla femoral arteriyovenöz anastomoz oluflturulan 20 adet tavflana ameliyat sonras› ilk 24 saat içinde 2000 cGy
external radyoterapi verilmifltir. Bunlar›n 10 tanesinde 28 gün sonra (grup 2); 10 tanesinde 3 ay sonra (grup 4) kontrol gruplar› olan
Grup (1 ve 3) e göre okuler mikrometrik düzeyde intimal hiperplazi gelifliminin fark› araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Grup 2 de kontrol grubu olan grup 1'e göre fark p < 0.05 de¤eri ile istatistiksel olarak anlaml›; grup 4'de ise kontrol
grubu olan grup 3 ' e göre fark p > 0.05 de¤eri ile istatistiksel olarak anlams›z görülmüfltür.
Sonuç: Arteriyovenöz fistüllere ilk 24 saat içinde verilen external radyoterapinin, venöz intimal hiperplaziyi erken dönemde
azaltt›¤›; geç dönemde azaltsa da bunun istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› görüldü. Arteriyovenöz fistüllerde external
radyoterapinin geç dönem etkilerinin konuyla ilgili çok az yay›n olmas› nedeniyle, deneysel olarak desteklenmesi kan›s›nday›z.
(Damar Cer Der 2008;17(1):13-19).

Anahtar Kelimeler: ‹ntimal Hiperplazi, External radyoterapi, Arteriyovenöz fistül 

Abstract
Purpose: To investigate the impact of radiation therapy, administered to break the hyperplastic chain of events in the organism, on
intimal hyperplasia which is also a hyperplastic and proliferative event.
Methods: The effect of external radiotherapy at a dose of 2000 cGy on intimal hyperplasia in an arteriovenous fistula vein
anastomosis in the artery system was investigated. Therefore, a total of 20 rabbits induced with femoral arteriovenous anastomosis
were administered with 2000 cGy external radiation therapy within the first 24 hours following surgery. Of those, four groups
were formed. While Group 1 and 3 were the controls; Group 2 was formed on day 28 with 10 subjects and Group 4 was formed on
day 90, also with 10 subjects. 
Results: Group 2 and 4 were compared against the control groups (Group 1 and 3) in terms of intimal hyperplasia development at
ocular micrometric level. While the difference between Group 2 and the control group (Group 1) was statistically significant with
a p value of < 0.05; the difference between Group 4 and the control group (Group 3) was not observed to be statistically
significant with a p value of > 0.05.
Conclusion: It was observed that 2000 cGy single dose external radiotherapy administered within the first 24 hours following
arteriovenous fistulae formation decreased venous intimal hyperplasia significantly. Although it had a decreasing effect in the
long-term as well, the effect was not statistically significant. We maintain that further experimental studies should be carried out,
as there are few studies investigating the late stage effects of external radiotherapy in patients with arteriovenous fistulae. (Turkish
J Vasc Sur 2008;17(1):13-19).

Key Words: Intimal hyperplasia, external radiotherapy, arteriovenous fistula
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‹R‹fi

‹ntimal hiperplazi ilk kez 1906 y›l›nda Carrel ve

Guthrie taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Carrel yaz›s›nda

arteriyel dolafl›ma yapt›¤› ven greft anastomozundan

birkaç gün sonra anastomoz dikifl hatt›nda normal

endotelyumdan farkl› gördü¤ü bu yap›y› '' intimada

hiperplazi '' fleklinde yorumlam›flt›r(1) .

1960 y›l›nda ilk kez Brescia ve Cimino taraf›ndan

otogen, subkutan arteriyovenöz fistül oluflturulmas› ile

hemodiyaliz hastalar›nda diyalize girifl amaçl› yeni bir

yol oluflturulmufltur. ‹ntimal hiperplazi geliflimi bu

arteriyovenöz fistüllerde hemodiyalize al›n›fl s›ras›nda

venin kal›nlafl›p arteriyelize olmas› fleklinde kal›n

hemodiyaliz i¤neleri ile girifl fleklini kolaylaflt›rd›¤›

için belirli bir dereceye kadar istenen bir olayd›r ( 2 ).

Fakat ne yaz›k ki, intimal hiperplazi geliflimi bir kez

bafllad›¤› zaman devam etmekte ve istenen belirli

s›n›rlar içinde kalamamaktad›r. 

Klinik ve deneysel olarak yap›lan çal›flmalarda,

arteriyo-venöz implantasyondan sonra ilk 24 saat

içinde ven greft mediyas›nda düz kas hücre

proliferasyonunun bafllad›¤› bu olay›n 2. günde pik

yapt›¤› ve 14. günde de tam olarak gözlemlenebildi¤i

gösterilmifltir (3,4,5,6,7,8).  Growth faktörler bu

proliferasyon fazlar› ile birlikte hücre migrasyonun da

en önemli düzenleyicileridir (9,10,11,12).  

Growth faktörlerin intimal hiperplaziyi tek bafllar›na

bafllat›p uyard›klar› fikri oldukça basit gibi gözükse de

arteriyovenöz fistüllerde bu olay tek bafl›na intimal

hiperplaziyi aç›klay›c› de¤ildir. Arteriyovenöz

fistüllerde özellikle anastomotik bölgede geliflen

intimal hiperplazi daha çok ven duvar gerilimi ve

ak›m özellikleri ile ilgili hemodinamik de¤ifliklikler

sonucu oluflur (13).  Ven greft düflük ak›ml› ve düflük

bas›nçl› venöz ortamdan, yüksek ak›ml› ve yüksek

bas›nçl› arteriyel ak›ma çevrildi¤i zaman intimal

hiperplazi geliflimide bafllar. Venöz dolafl›mdan daha

h›zl› fakat arteriyel dolafl›mdan daha yavafl bu anormal

ve ven duvar›n›n al›fl›k olmad›¤› ve daha önce hiç

karfl›laflmad›¤› ne arteriyel ne de venöz olan bu acayip

dolafl›m ven duvar›n› oldukça flafl›rt›r. Bu flekilde

arteriyel dolafl›ma implante edilen ven, t›pk› bir arter

gibi davranamaz. Ven her ne kadar arteriyelize olmaya

çal›flsa da bu do¤al olamayan geliflim greft t›kan›kl›¤›

ve ateroskleroza kadar giden intimal hiperplazi

geliflimi fleklinde sonlan›r (13.14.15.16). Özellikle kronik

böbrek yetmezlikli hastalarda  hemodiyalize girifl

amaçl› aç›lan arteriyovenöz fistüllerde geliflen bu olay

fistül stenozu olarak istenmeyen flekilde karfl›m›za

ç›kar.

Vasküler intimal hiperplaziden sorumlu olan

migrasyon ve proliferasyona radyoterapi; hücre siklus

fazlar›nda etki eder. External radyoterapi organizmada

birçok hiperplastik olaylar› önlemekte etkin bir flekilde

kullan›lmaktad›r. Örne¤in keloid ; yatk›nl›¤› olan

yetiflkinlerde cilt hasar›na karfl› geliflen bir hiperplastik

oluflumdur.  Bunun gibi hiperplastik skar dokular›

2000 cGy gibi external radyoterapi dozlar› ile

önlenebilmektedir (17).  ‹ntimal hiperplazinin düz kas

hücrelerinin kitlesel flekilde büyümesi ve ekstrasellüler

matriksin art›fl› fleklinde oldu¤u düflünülürse bu

proliferatif neointima, external radyoterapi ile de

azalabilmelidir. (18,19). Bu çal›flman›n amac› da kronik

böbrek yetmezlikli hastalarda aç›lm›fl olan

arteriyovenöz fistüllerde, fistül stenozu olarak

karfl›m›za ç›kan istenmeyen bu duruma radyoterapinin

azalt›c› yönde etkisini araflt›rmakt›r.

HASTALAR VE YÖNTEM
Bu çal›flma 15.12.2003 - 15.04.2004 tarihleri aras›nda

Ondokuz May›s Üniversitesi T›bbi ve Cerrahi

Araflt›rma Merkezinde etik kurul karar› al›narak

gerçeklefltirildi. 

Deneysel hayvan modeli:

A¤›rl›klar› 2-3 kg. aras›nda de¤iflen 40 adet beyaz

Yeni Zellanda cinsi  tavflan çal›flmada kullan›ld›.

Tavflanlar 10'arl› gruplar halinde toplam 4 gruba

ayr›ld›.  Deneklere kilogram bafl›na 50 mgr. ketamin

hidroklorür; yine kilogram bafl›na 2 mgr xylazine

hidroklorür intramusküler olarak yap›larak genel

anestezi verildi. 

Dr. Gülsen Ersoy ve Atilla Saraç Damar Cer Derg
2008; 17 (1): 13-19

14

G



Ameliyat edilen 40 tavflanda da sa¤ taraf femoral

bölge kullan›ld›. Tüm tavflanlara cilt alt› evres›nde

iken 150 U / kg heparin intravenöz antikoagulan

olarak ve 10 mgr / kg hesab› ile Cefazolin

intramüsküler profilaktik antibiyotik olarak yap›ld›. 

Kullan›lan mikrocerrahi mikroskobu Zeiss marka olup

tüm mikrovasküler anastomozlar bu mikroskopta ve

40 büyültmede yap›lm›flt›r. Daha sonra 10 / 0 prolen

suturler kullan›larak her dü¤üm için tek tek sutur

tekni¤i ve her anastomoz için 6 dü¤üm kullan›larak

tüm femoral arteriyovenöz fistül anastomozlar› side to

side olarak  standart flekilde yap›ld› (resim 1).

Çal›flma Dizayn›:

Grup 1-Kontrol grubu 1.ay (n=9):

Anastomozdan 1 ay sonra bak›lan intimal hiperplazi

derecesi histopatolojik olarak grup 2 'ye göre k›yasland›.

Grup 2-Radyoterapi alan 1 ay sonra intimal

hiperplazi bak›lan grup (n=10):

Anastomozdan sonra ilk 24 saat içinde 2000 cGy external

radyoterapi verilip; 1 ay sonra grup 1'e göre intimal

hiperplazi geliflimi histopatolojik olarak k›yasland›.

Grup 3-Kontrol grubu 3.ay (n=9):

Anastomozdan sonra radyoterapi verilmeden geliflecek

olan intimal hiperplazi geliflimi grup 4 ile k›yaslanmak

üzere, 3 ay sonra histopatolojik olarak bak›lmak için

bekletildi.

Grup 4-Radyoterapi alan 3 ay sonra intimal

hiperplazi bak›lan grup (n=10):

Anastomozdan sonra ilk 24 saat içinde 2000 cGy

external radyoterapi verilip grup 3'le k›yaslanmak

üzere tavflanlar 3 ay bekletildi.  

Eksternal radyoterapi protokolü:

Ondokuz May›s Üniversitesi Cerrahi Araflt›rma

Merkezinden al›n›p Radyasyon Onkolojisi Merkezine

getirelen deneklere ayn› flekilde ketamin HCL ve

xylazine ile intramusküler flekilde anestezi verilip;

supin pozisyonda ›fl›n masas›na gerilerek yat›r›ld›.

Grup 2 ve 4’deki her dene¤e ön-arka karfl›l›kl› paralel

alanlardan tek fraksiyonda Kobalt-60 tedavi ayg›t› ile

(Theratronics, Theratron 780 C) 2000 cGy radyoterapi

external olarak uyguland› .

Histopatolojik inceleme:

‹lk cerrahi ifllemlerden grup 1 ve 2 de 1 ay sonra; grup

3 ve 4'de 3 ay sonra deneklere ayn› flekilde ketamin

anestezisi verilip asepsi ve antisepsi sa¤land›ktan

sonra deneklerin operasyon kesileri aç›ld›. Fistüllerin

arter ve ven taraflar›na mikro klipsler konularak etraf

ba¤ dokusu da dahil damar sinir paketi fleklinde

standart olarak ç›kar›ld› (Resim 2; kesitlerin damar

sinir paketi fleklinde standart olarak ç›kar›ld›¤›n›

göstermektedir).

Deneklerden ç›kar›lan damar sinir paketleri ve çevre

yumuflak dokular› içeren yaklafl›k 2-4 cm.lik doku

örnekleri 24 saat tamponlanm›fl nötral formalinle

tespit edildi. Tespit ifllemi sonras› disseksiyon

mikroskobu (Zeiss Stemi 2000 - C) ile anastomoz

hatt›n› ortaya koyacak flekilde transvers kesitler al›nd›.
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Resim 1: Anastomozun bitmifl hali.

Resim 2: Damar sinir paketi fleklinde ç›kar›lm›fl olan
arteriyovenöz fistül anastomozu. Tüm histopatolojik kesitler
tam anastomoz hatt›ndan al›nm›fl ve intimal hiperplazi sonucu
ven duvar› kal›nl›klar› standart flekilde bu kesitlerden
ölçülmüfltür.



Anastomoz hatt› görülen kesitler kapal› sistem

otomatik doku takip cihaz› ile (Shandon Cytospin)

gecelik takip flemas› ile takip edildi. Kesitlerin parafin

bloklar› haz›rland›. Parafin bloklardan haz›rlanan 4-6

mikrometrelik kesitlere Hematoksilen Eozin ve elastik

doku boyas› (Verhoff Elastika) yap›ld›. Daha sonra

kesitler Reichert Jung ›fl›k mikroskobunda incelendi

ve bir okuler mikrometre arac›l›¤› ile intimal kal›nl›k

tüm kesitlerdeki ven duvar›nda çift kör olarak 40'l›k

büyültmede ölçüldü. Ortalama ven duvar› intimal

kal›nl›klar› anastomoz hatt›ndan bak›larak ölçülüp tek

tek kay›t edildi (Resim 3; intimal hipeplaziye ba¤l›

ölçülen ven duvar kal›nlaflmas›n› göstermektedir). 

‹statistiksel analiz:

4 ayr› grupta veri olarak kay›t edilen ortalama venöz

intimal kal›nl›k birimleri mikrometre cinsinden

hesapland›. Tüm bu rakamlar grup I ve II ile grup III

ve IV aras›nda olmak üzere karfl›laflt›r›ld›. Bu veriler

SSPS 10,0 istatistik paket program› ile de¤erlendirildi.

Verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u gösterilerek

student -t testi ile istatistiksel çal›flma yap›ld›. Grup1

de intimal hiperplazi geliflim miktar› 61.1  ± 22.3;

grup 2 de yine intimal hiperplazi geliflim miktar› 33.3

± 5.8 olarak hesapland›. Grup 3 de intimal hiperplazi

geliflim miktar›  51.4 ± 15.2 olarak; grup 4 de intimal

hiperplazi oran› ise 48.3 ± 13.2 olarak hesapland›.

BULGULAR
40 deney hayvan›ndan 2'si anastomozlardan sonra

öldükleri için çal›flma d›fl› kald›lar. Birincisi

anastomozdan hemen sonra; di¤eri 1 hafta sonra

kaybedildi. 2 tavflanda cilt seviyesinde

desquamasyona rastland›. Verilen bu dozda herhangi

bir toksiteye rastlan›lmad›. Anastomoz yap›lan tüm

tavflanlara haftal›k vizitlerde steteskopla ve ayr›ca

küçük el dopleri ile fistüllerde trill ve üfürüm

araflt›r›ld›. Hiçbir tavflan da fistülde reoperasyon

öncesi oklüzyon görülmedi.

Belirgin intimal hiperplazi tespit edilen olgularda

subendotelyal intimal alanlarda ekstrasellüler matriks

ve düz kas hücre art›fl› izlendi. Femoral arteriyovenöz

fistül oluflturulup ilk 24 saat içinde 2000 cGy external

radyoterapi almayanlarla alanlar yani grup 1 ve 2 de 1

ay sonra histopatolojik olarak mikrometrik düzeyde

ölçülen intimal hiperplazi oranlar› kendi aralar›nda

karfl›laflt›r›ld›. Ayn› protokolle ameliyat edilip

radyoterapi verilen ve 3 ay sonra intimal hiperplazi

geliflimi yine ayn› flekilde hesaplanan grup 3 ve 4 de

kendi aralar›nda istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›lar. 

Grup1 de intimal hiperplazi geliflim miktar› 61.1 ±

22.3 ; grup 2 de yine intimal hiperplazi geliflim miktar›

33.3 ± 5.8 olarak hesapland›. Bu 2 grup aras›nda p <

0.05 oldu¤u için istatistiksel olarak anlaml› fark

oldu¤u; grup 2 de anlaml› flekilde intimal

hiperplazinin grup 1'e göre external radyoterapi ile

azalt›ld›¤› saptand›. Grup 3 de intimal hiperplazi

geliflim miktar› 51,4 ± 15,2 olarak; grup 4 de intimal

hiperplazi oran› ise 48,3 ± 13,2 olarak hesapland›.

Grup 3 ve 4 aras›ndaki p >0.05 oldu¤u için istatistiksel

olarak anlaml› fark tespit edilemedi. Yani 3 ay sonraki

gruplar olan grup 3 ve 4 aras›nda bir miktar fark olsa

da istatistiksel olarak bu fark anlaml› de¤ildi (Tablo 1

ve 2).
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Resim 3: Reichert Jung ›fl›k mikroskobunda 40'l›k büyültmede
görülen ven duvar›ndaki intimal hiperplazi.

Tablo 1: Arteriyovenöz (AV) anastomozlarda anastomoz
hatt›ndaki venöz duvarda ölçülen intimal kal›nl›klar:

AV   anastomozlarda  venöz intimal  hiperplazi 

RT Almayan RT Alan P De¤eri         

( ort ± SS) ( ort ± SS ) 

‹H 1. Ay 61.1 ± 22.3 33.3 ± 5.8 < 0.05

‹H 3. Ay 51.4 ± 15.2 48.3 ± 13.2 >0.05



Turkish J Vasc Surg
2008; 17 (1): 13-19

Dr. Gülsen Ersoy ve Atilla Saraç

17

TARTIfiMA
Bilindi¤i gibi vasküler hasar de dahil olmak üzere her

türlü giriflimden sonra oluflabilen intimal hiperplazi,

arteriyel dolafl›ma implante edilen nativ arter ya da

venlerde ya da sentetik greftlerde ve ayr›ca son dönem

böbrek hastalar›nda hemodiyalize girifl amaçl›

vasküler yol olarak kullan›lmak üzere aç›lm›fl olan

arteriyovenöz fistüllerde geliflen ve damar aç›kl›k

oranlar›n› belirleyen en önemli unsurlardan birisidir.(20)

Tüm vasküler ameliyatlar›n en can s›k›c›

komplikasyonlar›ndan biri olan intimal hiperplazi

birçok de¤iflik farmakolojik ve gen tedavisi dâhil

orijinal yöntemlerle azalt›lmaya çal›fl›lm›fl; araflt›r›c›lar

taraf›ndan deneysel ve klinik çal›flmalarla

desteklenmifltir (15,16). Fakat konuyla ilgili çok fazla yüz

güldürücü sonuçlar al›namam›flt›r. Çal›flmam›zdaki

amac›m›z da yukar›daki bilgilerin ›fl›¤›nda geliflti¤i

düflünülen neointimal hiperplazinin eksternal

radyoterapi ile ne derece azalaca¤›n›n ortaya

konulmas›d›r.

Schafer ve arkadafllar›  bu konuyla ilgili olarak tavflan

kulak arterinde deneysel hasar oluflturmufllard›r. Daha

sonra ayn› araflt›r›c›lar geliflen neointimal

hiperplazinin ilk 24 saate verilen 1600 ve 2000 cGy

radyoterapi ile external radyoterapi ile belirgin ölçüde

azald›¤›n› göstermifllerdir (17,21). Robert Schwartz ve

arkadafllar› arteriyel t›kan›klarda kullan›lan venöz

greftlerde eksternal radyoterapinin neointimal

hiperplazi geliflimine azalt›c› yönde etkisini

bildirilmifllerdir (18).  Bu konuyla ilgili olarak

araflt›rmac›lar sadece deneysel çal›flmalarla

kalmam›fllar Evre 1 çal›flmalar fleklinde de insanlar

üzerinde de eksternal radyoterapi ile bu neointimal

geliflimin azald›¤›n› görmüfllerdir. Bu araflt›r›c›lardan

Cohen ve arkadafllar› stenoz geliflen diyaliz

greftlerinde araflt›rmalarda bulunmufllard›r (22). Soni ve

arkadafllar› da yine faz 2 çal›flmas› fleklinde olan

araflt›rmalar›nda oklude infrapopliteal bypass yap›lm›fl

greftlere bu yöntemi uygulam›fllard›r(23). 

Daha önce de bahsedildi¤i gibi mültifaktöriyel ve tam

olarak ayd›nlat›lamam›fl etiyopatogenezi bulunan

intimal hiperplazi geliflimi pek çok farmakolojik ajan

denense de  bugüne kadar tam olarak azalt›lamam›flt›r.

‹laçlar d›fl›nda baflka ajanlarla da bu olay azalt›lmaya

çal›fl›lm›flt›r. Bizim arteriyovenöz fistüllerde geliflen

neointimal hiperplaziyi external radyoterapi ile

azaltma düflüncemiz organizmada birçok benign

(örn.keloid) ve malign olaylarda bu hiperplastik

zincirleri k›rabilen radyoterapinin yine bir hiperplastik

geliflim olan neointimal hiperplaziye etkisinin

olabilece¤i yönündedir (17). Bu amaçla neointimal

hiperplaziyi azaltabilece¤i söylenen yöntemlerden biri

olan external radyoterapi çal›flmam›zda kullan›lm›flt›r.

Pekçok malign ve benign hiperplastik olaylar zincirini

k›rabilen radyoterapi bu fikirle yine hiperplastik bir

oluflum olan neointimal hiperplazide etkin olabilir

fleklinde düflünülmüfltür. 

‹ntimal hiperplaziyi azalt›c› radyasyon tedavisi ile

ilgili çal›flmalara bak›ld›¤›nda 2 flekilde verilifl

yöntemi görülmektedir.  Bu yöntemler: external

radyoterapi ve endoluminal brakiterapi olarak 2'ye

ayr›l›rlar. Endoluminal brakiterapiyi yöntem olarak

seçmemezin en önemli nedeni hastanemizde bu

ifllemin yap›lamayaca¤›n›n bilinmesidir. Oysa ki

external radyoterapinin brakiterapi ile benzer etkiyi

yapabilecek ve belki de daha effektif ve güvenli yani

daha az yan etkili olabilece¤i Parikh ve arkadafllar›

taraf›ndan ayr›nt›l› olarak yaz›lar›nda aç›klanm›flt›r (2).

Endoluminal radyoterapi yani brakiterapi bu ifli

yapabilecek özel bir merkez ve düzenek ister.

Anastomoz yap›lm›fl damarlara da girifli zor ve

komplikasyon aç›s›dan risklidir. Ayr›ca doz ve volüm

kavramlar› hakk›nda tam bir fikir birli¤i yoktur. Bu

Tablo 2: Radyoterapi alan ve almayan gruplar›n 1 ve 3
ayl›k farklar›. 



nedenle benzer ifli gören ve verilifl itibariyle lokal

oldu¤u için daha az komplikasyon ç›karan external

radyoterapi çal›flmam›zda kullan›lm›flt›r(21). 

Çal›flmam›zda denekler özellikle anastomozlardan

hemen sonra ilk 24 saat de ›fl›nlanm›fllard›r. Bunun

nedeni de intimal hiperplazinin cerrahi ifllemlerden

hemen dakikalar ve saatler içinde hücresel düzeyde

bafllamas›d›r (6,7). Yine yazarlar yukar›da da anlat›lan

nedenlerden ötürü dozun ilk 24 saat içinde verilirse en

etkin sonuçlar al›nd›¤› ispatlanm›flt›r. Tongeren ve

arkadafllar› yapt›klar› literatür araflt›rmalar›yla 1500

cGy alt›ndaki external radyoterapi dozlar›n›n

restenozlar› azaltmad›¤›n› sadece geciktirdi¤ini hatta

bundan daha az dozlar›n daha kötü restenozlara yol

açt›¤›n› ve intimal hiperplazinin azalt›lmas› için 2000

cGy üzerinde bir doz verilmesi gerekti¤ini

vurgulam›fllard›r (24). Biz de 2000 cGy radyoterapi

dozunun intimal hiperplaziyi ilk 24 saatte verilirse

azaltt›¤›n›n bahsedilen bu çal›flmalarla desteklenmesi

üzerine bu dozu uygun görerek çal›flmam›z› yürütttük.

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesinde Ulus ve

arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada 6 adet köpekte

femoral artere juguler ven interpozisyonu yap›lm›fl tek

doz 1400 cGy external radyoterapi ile venlere

interpoze edilmeden önce radyasyon verilmifl ve

anastomozdan 6 hafta sonra histopatolojik olarak

bakt›klar›nda intimal hiperplazinin azald›¤›n›

görmüfllerdir (25).

Çal›flmam›zda  external radyoterapinin arteriyovenöz

fistüllerdeki intimal hiperplazi geliflimini

histopatolojik olarak 1 ay sonra bak›lan grupta

anlaml› derecede azaltt›¤› tespit edilmifltir (p<0.05).

Bu konu daha önceki çal›flmalarla uyumludur. Çünkü

az önce bahsedilen konuyla ilgili tüm yaz›larda

histopatolojik bak› eksternal radyoterapi ameliyat

sahas›na verildikten 1 ay sonra yap›lm›flt›r. Fakat bu

yazarlar histopatolojik tan› için 6 haftadan daha fazla

bekleyemeyerek ilk 4 ya da 6 haftal›k sonuçlar›

vermifller ve bizim 1 ayl›k grubumuzda oldu¤u gibi

external radyoterapinin intimal hiperplaziyi azaltt›¤›n›

ispatlam›fllard›r. 

Çal›flmam›z›n sonucunda external radyoterapinin

intimal hiperplaziye olan etkisi 3 ay sonra

bak›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r

(p>0.05). Yani external radyoterapi deneysel tavflan

modelimizde arteriyovenöz fistül fleklinde yap›lan

anastomozdaki  intimal hiperplaziyi geliflimini ilk 1

ayl›k dönemde   istatistiksel olarak anlaml› flekilde

azaltm›flt›r. Fakat 3 ay sonra bak›lan intimal hiperplazi

geliflimini (geç dönemde)  i istatistiksel olarak anlaml›

flekilde azaltmam›flt›r. 

Eksternal radyoterapinin di¤er vasküler sistemlerde

neointimal hiperplaziye etkisi konusuyla ilgili

rastlad›¤›m›z pekçok yaz›da oldu¤u gibi bizim

çal›flmam›zda da radyoterapi yap›lanlarla

yap›lmayanlar aras›nda 1 ayl›k grupta istatistiksel

olarak anlaml› farkl›l›klar görülmektedir.

Sonuçlar›m›z external radyoterapinin intimal

hiperplaziye etkisini 1 ay gibi k›sa süre sonra araflt›ran

yazarlar›n sonuçlar› ile uyumludur. Fakat external

radyoterapinin uzun dönemde arteriyovenöz

fistüllerde venöz intimal hiperplaziye etkisine iliflkin

makale say›s› yok denecek kadar azd›r. 

Bu fikirden yola ç›karak diyebiliriz ki external

radyoterapi gerçekten intimal hiperplaziyi ilk 1 ayl›k

dönemde azaltmaktad›r. Fakat önemli olan bu

tedavinin daha geç dönemde etkinli¤inin aç›kl›¤a

kavuflturulmas›d›r. Bu nedenle external radyoterapinin

tam olarak effektif ve uzun vadede intimal

hiperplaziyi azaltt›¤›n› söyleyebilmemiz için daha

genifl kapsaml› ve uzun zaman gerektiren çal›flmalar›n

gerçeklefltirilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.
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TORAKAL VE ABDOM‹NAL AORT PATOLOJ‹LER‹NDE ENDOVASKÜLER
TEDAV‹
ENDOVASCULAR REPAIR IN MANAGEMENT OF THORACIC AND
ABDOMINAL AORTIC PATHOLOGIES

Tankut Hakk› AKAY*, Erdal ASLIM*, Süleyman ÖZKAN*, Bahad›r GÜLTEK‹N*,  Ali HARMAN**
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi*, Radyoloji ** Anabilim Dal›, Ankara

Özet
Amaç: Torasik ve abdominal aortan›n anevrizma, diseksiyon ve ruptürü halen potansiyel olarak hayat› tehdit eden durumlard›r.
Standart ameliyat halen belirgin bir mortalite ve morbidite ile birlikte seyreder. Endovasküler stent greft ile tamir bu aortik
hastal›klar›n tedavisinde konvansiyonel ameliyatlara bir alternatif sunmaktad›r. Bizim amac›m›z torasik ve abdominal aort
patolojilerinde endovasküler stent greft tamiri tecrübemizi paylaflmakt›r.
Yöntem: Nisan 2004 ile Mart 2007, aras›nda 41 hastada endovasküler  stent greft tamiri uyguland›. Lezyonlar›n 11'i torasik
aortada, 30'u  abdominal aorta idi. Hastalar›n 16's›na acil flartlarda prosedür uyguland›. Postoperatif dönemde kontrol amaçl›
bilgisayarl› tomografi taburculuk gününde, üçüncü, alt›nc› ve on ikinci ayda yap›larak de¤erlendirildi.
Bulgular: Ortalama yafl 73.7 ± 16.3 (38-86) y›l idi. Kullan›lan stent greftler Talent-Medtronic(n=12), Excluder-Gore (n=27) ve
Jotec E-vita (n=2) idi. Tüm hastalarda stent greft uygulamalar› uygun pozisyonlarda yerlefltirilerek baflar›l› bir biçimde uyguland›.
Hastane mortalitesi 3 hastada , hemiparezi de 1 hastada görüldü. Aç›k cerrahiye dönüfl olmad›. Ortalama takip süresi  17.1±5.4 ay
idi.  Endoleak say›s› ise  9 (21.9 %) olarak belirlendi.
Sonuç: Endovascular stent greft  uygulamalar› uygulanmas› torasik ve abdominal aortik patolojilerde acil durumlarda dahi
uygulanabilen makul, etkili bir yöntemdir. Endoluminal yaklafl›m cerrahinin major travmas›ndan  kaç›nmak için iyi bir yol olabilir.
Baflar› için , prosedür öncesi ve sonras›nda takipler için birden fazla bölümde yüksek say›da personele ve teknik donan›ma
gereksinim duyulmaktad›r.  K›sa ve orta dönemdeki cesaret verici sonuçlara ra¤men uzun dönem sonuçlar› bu tedavi fleklinin
gelece¤ini belirleyecektir. (Damar Cer Der 2008;17(1):21-26).

Anahtar Kelimeler: Endovasküler tedavi, torasik aorta, abdominal aorta, anevrizma, diseksiyon, ruptür 

Abstract
Purpose: Aneurysms, dissections and ruptures of the thoracic and abdominal aorta are still potentially life-threatening situations.
The conventional operation is still associated with morbidity. Endovascular stent graft repair offers an alternative to conventional
operation for management of these aortic diseases. Our aim was to report our experience with endovascular stent graft repair of
thoracic and abdominal aortic diseases.
Methods: Between April 2004 and March 2007, endovascular stent graft repair was performed in 41 patients. The lesions were in
the thoracic aorta in 11 patients and abdominal aorta in 30 patients. In 16 of the 41 patients there were emergent situations. In the
postoperative period control CT scans were evaluated in the day of discharge, 3 rd, 6 th and 12 th months after the procedure. 
Results: The mean age was 73.7 ± 16.3 ( 38-86) years. The deployed stent graft systems were Talent-Medtronic(n=12), Excluder-
Gore (n=27) and  Jotec E-vita (n=2). Successful deployment of the stent grafts in the appropriate position was achieved in all
patients. There hospital mortality occured in 3 patients and hemiparesis in one patient. There was no conversion to open surgery.
Mean follow up time was 17.1±5.4 months.  The total number of endoleaks were 9 (21.9 %).
Conclusion: Endovascular stent graft  placement is a feasible and effective approach in the treatment of patients with complicated
pathologies of  both  thoracic and abdominal aorta even in emergent pathologies. The endoluminal approach can avoid the major
trauma of surgical therapy. However the long term results will determine the future of this treatment despite the encouraging short
and mid-term results. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):21-26).

Key words: Endovascular treatment, aneurysm, dissection, rupture, aorta
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‹R‹fi

Günümüze kadar aort anevrizmalar›n›n standart
tedavisi cerrahi tedavi olarak kabul edilmesine ve
cerrahi tekniklerin geliflmesi ile operatif riskin
azalmas›na ra¤men cerrahi prosedürler hala önemli
oranda mortalite ve morbidite ile birliktedir (1).
Morbidite ve mortalite oranlar›n›n yüksek olmas›
cerrahi ekipleri konvansiyonel tedavi ile
k›yasland›¤›nda daha az morbiditeye sahip ve daha az
invaziv yöntemler bulmaya zorlam›flt›r. ‹lk defa
1991'de Parodi ve arkadafllar›n›n (2) abdominal aort
anevrizmas›n› endovasküler stent greft ile tedavi
etmesinden sonra yayg›n kullan›m alan› bulan bu tedavi
yöntemi etki alan›n› 2000'li y›llar›n bafl›ndan itibaren
artan bir ivme ile oldukça geniflletmifltir. Endovasküler
stent greft yöntemi ile torasik ve abdominal aortada
anevrizma, diseksiyon veya ruptür  tamiri daha az
invaziv bir tedavi yöntemi olmas› nedeniyle
günümüzde seçilmifl hastalarda artan bir popülarite ile
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Çal›flmam›zda; 2004-
2007 y›llar› aras›ndaki dönemde klini¤imizde elektif
veya acil olarak torasik ve abdominal aorta patolojisi
sebebi ile endovasküler stent graft kullan›larak tedavi
edilen hastalar›m›z› retrospektif olarak incelemeyi
amaçlad›k.

HASTALAR VE YÖNTEM 
2004 - 2007 y›llar› aras›nda  Torasik ve abdominal
aorta patolojileri tan›lar› olan( anevrizma , diseksiyon,
ruptür, travmatik hasar) ve endovasküler stent greft ile
tamir uygulanan 41 hasta retrospektif olarak tarand›.
Hastalar›n demografik verileri, tan›lar›, yap›lan tedavi,
risk faktörleri, ASA (American Societty of
Anesthesiologist Scoring) puanlamas› kaydedildi. ‹fllem
öncesi hastalara ifllem ve olas› komplikasyonlar detayl›
bir biçimde anlat›ld› ve her hastadan imzal› onay formu
al›nd›.
‹fllemler kardiyovasküler cerrah, giriflimsel radyoloji ve
anestezi uzmanlar›ndan oluflan bir ekip taraf›ndan
anjiyografi laboratuvar›nda uygun sterilizasyon flartlar›
alt›nda yap›ld›. Endovasküler anevrizma
uygulamalar›n›n hepsi epidural anestezi, lokal anestezi
ve gerekti¤inde genel anestezi ile desteklenerek

gerçeklefltirildi. ‹fllem öncesi hastalar›n hepsinde
kontrastl› bilgisayarl› tomografi (BT) anjiografi ve
ölçüm kateterli dijital substraksiyon anjiyografi (DSA)
(Multistar Plus, Siemens, Erlangen, Germany)  ile
hastalar›n endovasküler stent greft tedavisine anatomik
olarak uygunluklar›, kullan›lacak stent greftin tipi,
boyutlar›n›n ölçümü ve uygulama yeri olarak
kullan›lacak iliyak ve femoral arterlerin incelemesi
yap›ld›. Kullan›lan kontrast madde ioprimide (Ultravist,
300 mg/ml, Berlin, Germany) idi. Bilgisayarl›
tomografide torakal veya abdominal aort çaplar›, duvar
kalsifikasyonu, lümendeki trombüs varl›¤› ve endogreft
stentin yerleflece¤i anevrizma boynunun uzunlu¤u
hesapland›. Endogreft stent çap›, proksimalde
yerleflmesi planlanan aort çap›ndan %10-15 fazla
olacak flekilde hesapland›. Dijital substraksiyon
anjiyografide ise anevrizman›n uzunlu¤u, iliyak arter
stenozlar› ve anevrizma ile iliyak arterlerin oluflturdu¤u
aç›lanmalar›n ilk olarak 1997 y›l›nda yay›nlanan
kriterlere (3) uygunluklar› de¤erlendirildi. Üç tip
endovasküler stent greft kullan›ld›. Talent (Medtronic
AVE, Santa Rosa, CA), (TM,W.L.Gore & Associates,
Flagstaff, AZ, USA) ve Jotec E-Vita (Jotec, Hechingen,
Germany) kullan›lan stent greftlerdi. Greftlerin çaplar›
26 - 38 mm ve uzunluklar› 100- 230 mm (mean 143
mm) aras›nda de¤iflmekteydi. Tüm hastalara ifllem
öncesi profilaktik antibiyotik verildi (Cefazolin Sodium
2 gram). Tüm hastalarda inguinal insizyon ile ana
femoral arter ifllem öncesi cerrahi olarak eksplore
edildi. Torasik arter anevrizma hastalar›nda ayr›ca
anjiyografilerin çekilebilmesi için s›kl›kla sol, nadiren
sa¤ aksiller arterden diagnostik kateter yerlefltirildi.
‹fllem esnas›nda hastalara 70 ünite IV/kg heparin
verildi. Stent yerlefltirilmesinden sonra kontrol
anjiografi görüntüleri al›nd›.  Kontrol anjiografinin
tamamlanmas›ndan sonra arteriotomi 6/0 prolen dikifl
ile tamir edildi.  Ameliyat sahalar›na vakum drenaj
sistemleri yerlefltirilen hastalar anjiografi suitinden
ç›kar›larak hemodinamik takip amaçl› bir gün yo¤un
bak›mda tutuldu ve taburcu oldu¤u gün, 1.,  6.  ve  12.
ayda ve kontrastl› BT anjiografi ile greft migrasyonu ve
endoleak aç›s›ndan de¤erlendirildi. BT Anjiografi
ifllemden sonra oluflabilecek endoleakleri daha ayr›nt›l›
de¤erlendirmek ve s›n›fland›rmak amac› ile uyguland›. 
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BULGULAR
Toplam 41 hastan›n otuz alt›s› erkek, befli kad›n olup,
ortalama yafl 73.7 ± 6.4 (35-87) y›l idi. Hastalar›n ASA
skorlamas›nda 22 hasta ASA IV, 17 hasta ASA III ve 2
hasta da ASA II skoruna sahipti. 25 hastada elektif
flartlarda, 16 hastada acil flartlar alt›nda endovasküler
stent greft tedavisi uyguland›. Resim 1 de künt torakal
aort travmas›na ba¤l› yalanc› anevrizma izlenirken,
Resim 2’de endovasküler stent greft tedavisi sonras›
görünüm izlenmektedir. Resim 3’de  akut Stanford tip

B diseksiyon görülürken, Resim  4’de ifllem sonras›
görünüm izlenmektedir. Resim 5’de ruptüre abdominal
aort anevrizmas›, Resim  6’da stent greft sonras›
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Resim 1: künt torakal aort travmas›na ba¤l› yalanc›
anevrizma

Resim 2: künt torakal aort travmas›na ba¤l› yalanc›
anevrizman›n tedavi sonras› görünümü

Resim 3: Akut Stanford tip B diseksiyon 

Resim 4: Akut Stanford tip B diseksiyon'un endovasküler
yöntemle tamir sonras› görünümü

Resim  5: Ruptüre abdominal aort anevrizmas›



görülmektedir. Tüm hastalarda teknik baflar› ile greft
implantasyonu gerçeklefltirilmifl olup aç›k cerrahiye
dönüfl olmad›.  Anestezi seçimindeki da¤›l›m ise 15
hastada lokal anestezi, 25 hastada epidural anestezi ve 1
hastada genel anestezi fleklinde idi. Hastalarda anestezi
tercihi mümkün oldu¤unca lokal anestezi veya epidural
anestezi yönünde kullan›lmaya çal›fl›ld›. Epidural
anestezi için pozisyon vermenin mümkün olmad›¤›
durumlarda(hasta kooperasyonu, multiple travma) lokal
anestezi ve hafif sedasyon tercih edildi. Her iki
durumun mümkün olmad›¤› multiple travmal› bir
hastada mekanik ventilasyon gereksinimi oldu¤undan
k›sa süreli genel anestezi tercih edildi. Lezyonlar›n
da¤›l›m›na bak›ld›¤› zaman torakal aortada lezyonu
olan  hasta say›s› 11 iken  abdominal aortada lezyonu
olan hasta say›s› 30 idi. Lezyonlar›n da¤›l›m› tablo 1’de
özetlenmifltir. Hastalarda üç tip endovasküler stent greft
kullan›ld›. Bu greftlerin da¤›l›m› da tablo 2’de
özetlenmifltir. Ortalama floroskopi zaman› 30 ± 3.7
dakika idi. Acil flartlarda endovasküler tamir uygulanan
8 hastada kan transfüzyonu ihtiyac› olup ortalama 172
± 10.5 ml (160-480 ml) kan kullan›ld›. Hastalar›n
ortalama yo¤un bak›m kal›fl süresi 1.2 ± 0.7 gün  ve
toplam hastane kal›fl süresi ortalama 4.6 ± 1.4 gün idi.
Toplam mortalite 3 idi (%7.3). Elektif hastalarda
mortalite gözükmezken ölen tüm hastalar acil flartlarda

al›nan hasta grubunda idi.  Ölüm sebepleri miyokard
infarktüsü, multi organ yetmezlik ve intraabdominal
abondan kanama idi. Bir hastada sa¤ alt extremitede
hemiparezi geliflti. Bu hastam›zda Stanford tip B
diseksiyon mevcut olup hasta hastaneye baflvurduktan
k›sa süre sonra sa¤ alt extremite hemiparezisi geliflti¤i
fark edildi ve hasta iflleme bu tespitten sonra al›nd›. Bu
hastam›zda hemiparezinin sebebi endovasküler stent
greft implantasyonu de¤il aort diseksiyonu hastal›¤›n›n
bizzat kendisi idi. Halen rehabilitasyon program›nda
olan hasta major morbidite geliflen tek hastam›zd›
(%2.4).
Hastalar›n takip süresi ortalama 17.1±5.4 ay idi.
Toplam endoleak say›s› 9 idi (%21.9). Endoleak
oranlar› ise 1 hastada tip I (%2.4), 7 hastada tip II
endoleak (%17.07) ve 1 hastada da tip III endoleak
(%2.4) olarak belirlendi.  ‹ki hastada internal
mammarian arter, 5 hastada da lumbal arterler tip II
endoleak kayna¤› idi.  Tip 1 endoleak balon anjioplasti
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Resim 6:  Ruptüre abdominal aort anevrizmas›'n›n tamir
sonras› görünümü

Tablo 1: Lezyonlar›n da¤›l›m›.

Lezyon n (say›) (%)

Abdominal Aort Anevrizmas› 22 53.6

Abdominal Aort Anevrizmas› ruptürü 7 17.07

Abdominal Aort plak rüptürü 1 2.4

Elektif torakal aort anevrizmas› 3 7.3

Künt Torakal Aort Travmas›na 

ba¤l› yalanc› anevrizma 1 2.4

Künt Torakal Aort Travmas›na 

ba¤l› travmatik aort diseksiyonu 1 2.4

Künt Torakal Aort Travmas›na ba¤l› 

Subtotal aort  ruptürü 2 4.8

Stanford Tip B diseksiyon 2 4.8

Ruptüre Torakal Aort Anevrizmas› 2 4.8

Toplam 41 100

Tablo 2: Kullan›lan greftlerin da¤›l›m›.

Stent n (say›) Tüp bufirkasyon

Medtronic - Talent 11 8 3

Medtronic - Talent

(aortouniiliak) 1 1 0

Gore- Excluder 27 4 23

Jotec E-vita 2 2 0



Turkish J Vasc Surg
2008; 17 (1): 21-26

Dr. Tankut Hakk› Akay ve Arkadafllar› 

25

ve ikinci bir aortik uzatma (extension) yöntemi ile
tedavi edildi. Tip II endoleak geliflen hastalar için
herhangi bir giriflim gerekli olmazken tip III endoleak
için bacak rekonneksiyonu uyguland›. 

TARTIfiMA
Konvansiyonel cerrahi tedaviye alternatif olarak

endovasküler anevrizma tamiri torasik ve abdominal

anevrizma tan›s› konan ve özellikle ameliyat için

yüksek risk tafl›yan hastalarda kabul edilmifl bir tedavi

yöntemidir. Uzun dönem sonuçlar› bildiren yay›nlar›n

eksik olmas›na ra¤men, iyileflme sürecinin k›sa olmas›,

ifllem esnas›nda kan kayb›n›n az olmas›, genel anestezi

gereksiniminin az olmas› nedeniyle tercih edilen bir

yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

‹lk defa 1991'de Parodi ve arkadafllar›n›n(2). Abdominal

aort anevrizmas›n›n endovasküler stent greft ile tedavi

etmesinden sonra yayg›n kullan›m alan› bulan bu tedavi

yöntemi (3), ülkemizde de artan bir popülarite ile

kullan›lmaktad›r. Bu tedavinin genifl serilerde tatmin

edici sonuçlar›n al›nmas›n› takiben son y›llarda torasik

aort anevrizmalar›nda benzer tedavi yöntemleri

uygulanmaya bafllanm›flt›r. Özellikle konvansiyonel

torasik aort cerrahisinin abdominal aort cerrahisine

oranla daha yüksek mortalite ve morbidite oranlar›na

sahip olmas› bu konunun önemini artt›rmaktad›r.

Torasik aortaya endovasküler stent greft yerlefltirilmesi

anevrizma d›fl›nda akut tip B diseksiyonlarda(4,5) ve künt

torasik aort yaralanmalar›nda (6-10) uygulanabilmektedir.

Ayr›ca aç›k cerrahi ile kombine prosedürler

bildirilmifltir (11). Yap›lan genifl hasta say›l› çal›flmalarda

özellikle yüksek riskli hasta grubunda sa¤ kal›m üzerinde

belirgin bir avantaj›n›n oldu¤u gösterilmifltir (12-13). Bunun

bafll›ca nedeni ise, aç›k cerrahi yöntem s›ras›nda aortik

kros klemp esnas›nda ve sonras›nda olan hemodinamik

sorunlar ve reperfüzyon hasar› ayr›ca uzam›fl genel

anestezi ve bunun getirdi¤i sorunlard›r. Bizim

serimizde de  çok yüksek oranda ASA III ve IV

grubunda hasta olmas›na ra¤men (%95.1) mortalitenin

sadece % 7.3 olmas›, bu hastalar›n da acil flartlar alt›nda

iflleme al›nan hastalar oldu¤u da göz önünde

bulunduruldu¤u zaman bu tedavi yönteminin  yüksek

riskli hasta grubunda sa¤ kal›m üzerinde olumlu etkisi

oldu¤u sonucu speküle edilebilir.  

Endovasküler stent greft ile tedavi yönteminde
anevrizmatik kese içerisinde kan ak›m›n›n devam›
anlam›na gelen ve “endoleak” ad› verilen
komplikasyon, bu tedavi yönteminde karfl› karfl›ya
kal›nabilecek bir sorundur ve çeflitli serilerde %11 ile
%44 oranlar›nda karfl›lafl›ld›¤› bildirilmektedir. ‹fllemin
teknik anlamda bir bütün olarak baflar›l› say›labilmesi
için arteryel sisteme komplikasyonsuz girilmesi, greftin
proksimal ve distalde kaçak olmadan tutunmas›(tip 1
endoleak), greftte k›vr›lma obstrüksiyon ve migrasyon
olmamas›, önemli branfl malperfüzyonlar›n›n olmamas›
gereklidir. Klinik baflar› için herhangi bir evrede
endoleak bulgular› olmadan deformasyon göstermeyen
patent greft ve anevrizmada küçülme görülmelidir.
Endovasküler stent greft tedavisinin ilk kullan›lmaya
baflland›¤›nda ortaya ç›kan greftin k›vr›lmas›,
bükülmesi, tutundu¤u yerden kaymas› (migrasyon) gibi
komplikasyonlar, ikinci jenerasyon endovasküler stent
greftlerin gelifltirilmesi ile önemli ölçüde azalm›flt›r. 
Endovasküler yöntemden sonra gerekebilen sekonder
endovasküler giriflimler genellikle kolay uygulanabilen
ve iyi sonuç al›nan giriflimlerdir. Tip I endoleak e¤er
greftte bir migrasyon yoksa öncelikle endoleak
bölgesinde balon dilatasyonu ile tedavi edilmelidir.
Balon dilatasyonu, greftin sa¤lam damar duvar› ile
temas yüzeyini art›racakt›r. E¤er greftin migrasyonu
söz konusu ise bu bölgeye ek bir greft yerlefltirilmesi
düflünülebilir. Tip II endoleakde anevrizma kesesi içine,
retrograd olarak interkostal, lomber arterler yada di¤er
kollaterallerden kaynaklanan bir kaçak sözkonusu olup
kollaterallerin oluflturdu¤u kaça¤a göre tedavi
flekillenebilir. Endoleakin zaman içinde gelifliminin
takibi veya embolizasyon tedavi seçenekleri aras›nda
iken internal iliak arter kaynakl› bir endoleak tedavisi
internal iliak arter embolizasyonu olmal›d›r.   
Endovasküler stent greft ile uygulanan tedavinin
yüksek riske sahip hastalar› klasik cerrahi yöntem ile
k›yasland›¤›na daha düflük morbidite ve mortalite ile
tedavi etmemizi sa¤layacak alternatif bir yöntem
oldu¤u sonucuna varabiliriz. Bu yöntemin en önemli
özelli¤i tam ve titiz bir ekip çal›flmas› gerektirmesidir.
Kardiyovasküler cerrahi, radyoloji, anestezi ve yo¤un
bak›m ekiplerinin tam bir uyum içerisinde çal›flmas›
hastan›n bu yöntemle tedavi flans›n› art›ran en önemli
faktördür. ‹fllem s›ras›nda geliflebilecek



komplikasyonlar nedeniyle ifllemin klasik cerrahiye
çevrilebilece¤i düflünülerek gerekli haz›rl›k
yap›lmal›d›r. Postoperatif radyolojik takipler
komplikasyonlar›n erken tan›s›nda ve önlenmesinde
büyük önem tafl›maktad›r. 
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NEFROL‹T‹AZ‹SL‹ AT NALI BÖBREKTE ABDOM‹NAL AORT
ANEVR‹ZASI ONARIMI

THE REPAIR OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM IN A PATIENT WITH
HORSESHOE KIDNEY-NEPHROLITHIASIS

Ferflat KOLBAKIR, Semih Murat YÜCEL, Ramazan AfiCI
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dal›, Üroloji Anabilim Dal›, Samsun

Özet
Abdominal aort anevrizmas› (AAA) konvansiyonel cerrahi teknikler veya endovasküler yöntemle tedavi edilebilen bir
patolojidir. Nadir de olsa at nal› böbrek anomalisi AAA’na efllik edebilir ve anevrizma cerrahisi esnas›nda  vasküler cerrahlara
teknik zorluklar ç›karabilir. Klini¤imizde nefrolitiazis ve asemptomatik  infrarenal AAA tan›s› olan bir hastaya  efl zamanl›
olarak anevrizma ve böbrek tafl›na müdahale karar› al›nd›. Hastada intraoperatif olarak at nal› böbrek anomalisi de tespit
edildi. Baflar›l› anevrizma onar›m› ve at nal› böbrek-nefrolitiazise müdahale yap›lan hastay›,  literatürde AAA ve at nal›
böbrek anomalisi birlikteli¤i nadir görüldü¤ünden sunmak istedik. (Damar Cer Der 2008;17(1):27-30).

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizmas›, at nal› böbrek, cerrahi 

Abstract
Abdominal aortic aneurysm is a pathology that is able to treat with convantional surgical techniques or the endovascular
prosedures. However horseshoe kindey is also rarely together with abdominal aortic aneurysm and rise techniqual hard in the
surgical treatment to vascular surgeons. In our clinic it was made desicion simultanously treatment in a patient with
nephrolithiasis and asemptomatic infrarenal abdominal aortic aneurysm. It was seen the patient having a horseshoe kidney
intraoperatively. It was made a successful surgical treatment include the repair of abdominal aortic aneurysm and the intervention
of nephrolithiasis. Thus horseshoe kindey was seen rarely together with abdominal aortic aneurysm in the literature, we want to
report this case. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):27-30).

Key Words: Abdominal aortic aneurysm, Horseshoe kindey, Surgery 
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‹R‹fi

Abdominal aort anevrizmas› (AAA); rüptür riski

nedeniyle özellikle ileri yafl grubunda önemli bir

mortalite sebebidir. Konvansiyonel cerrahi veya

endovasküler yöntemlerle tedavi edilebilir. Nadir de

olsa at nal› böbrek anomalisi  AAA’na efllik edebilir.

At nal› böbrek  en s›k görülen böbrek füzyon

anomalisidir (1). Genel popülasyonda yaklafl›k her 400

kifliden 1’inde görülür (%0,25). Erkeklerde kad›nlara

oranla 2 kat daha fazla s›kl›kta görülmektedir (2).

Abdominal aort anevrizmas› ve at nal› böbrek

anomalisi birlikteli¤i ise nadirdir (3,4).  Hastalar›n

önemli bir k›sm›nda aberan vasküler yap›lar

görülebilir (1). At nal› böbrek anomalisi olan hastalar

tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlar› ve tafl

formasyonuna ait semptomlarla baflvurabilirler (5,6). At

nal› böbrek anomalisinin vasküler cerrahlar aç›s›ndan

önemi;  aortoiliak seviyede yap›lacak vasküler

giriflimleri güçlefltirebilmesidir (5-7).

OLGU SUNUMU
55 yafl›nda erkek hasta, hastanemiz üroloji
departman›na 10 y›ld›r devam eden kronik idrar yolu
enfeksiyonu flikayetleri ve sa¤ böbrek tafl› varl›¤› ile
baflvurdu. Direk grafide sa¤ üreteropelvik bileflkede
tafl ile uyumlu görünüm saptand›. Yap›lan
ultrasonografi ve bilgisayarl› tomografi
incelemelerinde sa¤ hidronefroz-üreter dilatasyonu
ve 2x2,5 cm çap›nda tafl oldu¤u tespit edildi. Hastada
ayr›ca asemptomatik,  renal arterlerin hemen alt›ndan
bafllayan ve iliak bifurkasyoya kadar uzanan 8,5 cm
çap›nda kronik tromboze  AAA saptand› (Resim 1).
Hastada nefrolitiazis ve infrarenal AAA’na efl
zamanl› müdahale planland›. Klasik bat›n orta hat
insizyonu ve  transperitoneal yaklafl›m ile abdominal
aorta üzerindeki retroperiton aç›ld›¤›nda, aortan›n
distalinde  ve anteriorunda   iliak bifurkasyo hizas›na
yak›n seviyede, anevrizma kesesine isthmus
hizas›nda yap›fl›k at nal› böbrek formasyonu tespit
edildi (Resim 2). Her iki tarafta tek renal arter vard›
ve aberan arterial yap›n›n olmad›¤› gözlendi. Sa¤
üreter dilate idi. ‹sthmus parankim dokusu içermekte

idi ve her iki yan›nda birer adet ek toplay›c› sistem
yap›s› mevcuttu. ‹sthmusun anevrizmatik  distal aort
segmenti ve iliak arterlere yak›n komflulu¤u
sebebiyle, anevrizmaya yap›lacak cerrahi
müdahaleyi güçlefltirmekteydi. Bunun üzerine sa¤
üreteropelvik bileflkedeki tafla da müdahale edilerek
piyelolitotomi ve isthmektomi yap›ld› (Resim 3).
Üriner s›z›nt› olmad›¤› kontrol edildi. Daha sonra
anevrizma infrarenal klempaj ile abdominal aortaya
20 mm dacron tüp greft interpozisyonu ile onar›ld›
(Resim 4). Postoperatif herhangi bir hemodinamik
bozukluk, renal yetmezlik veya enfeksiyon bulgusu
saptanmayan hastan›n k›sa süreli mikroskobik
hematüri d›fl›nda ek sorunu olmad› ve postoperatif 7.
günde taburcu edildi.  Hastam›z halen postop. 7.
ay›nda sorunsuz hayat›n› idame ettirmektedir
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Resim 1: Hidronefrotik sa¤ böbrek ve tafl  ile abdominal aort
anevrizmas›n›n  görünümü.

Resim 2: Distal abdominal aort seviyesinde anevrizmaya
yap›fl›k at nal› böbrek görünümü.



TARTIfiMA
At nal› böbrek, en s›k görülen böbrek füzyon

anomalisidir ve s›kl›kla her iki alt polden kaynaklan›r
(1). Bu birleflme bölgesi isthmus olarak adland›r›l›r ve

fonksiyone parankim dokusu içerebilece¤i gibi fibröz

bir banttan da ibaret olabilir (2). ‹sthmus s›kl›kla aorta ve

inferior vena kavan›n önünde bulunur. Genel

popülasyonda yaklafl›k her 400 kifliden 1’inde görülür

(%0,25).  Abdominal aort anevrizmas› ve at nal› böbrek

anomalisi birlikteli¤inin görülme s›kl›¤› literatürde 710

otopsi vakas›nda 1 olarak bildirilmifltir (3,4). Ayr›ca

literatürde; AAA ve at nal› böbrek anomalisi birlikteli¤i

birçok canl› olguda bildirilmekle beraber, bizim

olgumuzdaki gibi bu iki patolojiye efllik eden

nefrolitiazise de efl zamanl› müdahale edilen bir olguya

ise rastlayamad›k.  Bu hastalar›n % 30’unda her iki

tarafta tek renal arter olabilece¤i gibi geri kalan grupta

ise aberan vasküler yap›lar görülebilir (1). At nal› böbrek

anomalisi olan hastalar asemptomatik olabilece¤i gibi

tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlar› ve tafl

formasyonuna ait semptomlarla baflvurabilirler (5,6). At

nal› böbrek anomalisinin vasküler cerrahlar aç›s›ndan

önemi;  aortoiliak seviyede yap›lacak vasküler

giriflimleri güçlefltirebilmesi ve böbrek anomalisine

paralel olarak 2-10 adet aras›nda de¤iflebilen say›larda

renal arter veya isthmus düzeyinde aberan

vaskülariteler içerebilmesidir (5-7).

At nal› böbrek ve abdominal aort anevrizmas›

birlikteli¤i ilk kez 1956’da Julian taraf›ndan bildirdi (8).

1957’de ise Phelan ilk kez at nal› böbrek anomalisinin

efllik etti¤i bir olguda anevrizmaya müdahale etti (9). Bu

iki patolojiye yönelik yap›labilecek preoperatif tetkikler

aras›nda ultrasonografi, intravenöz pyelografi,

bilgisayarl› tomografi (BT) ve arteriografiyi sayabiliriz.

BT özellikle aort anevrizmas›n›n seviyesi, çap›, iliak

arterlerle iliflkisi ve böbrek anatomisi hakk›nda önemli

bilgiler verebilir iken, gerekli görülen durumlarda

yap›labilecek arteriografi de aorta ve ana dallar›n›

görüntülemenin yan› s›ra renal arterlerin ve aberan

vaskülaritelerin lokalizasyonu ve say›s› hakk›nda bilgi

verebilir (1,2,4,10).  Olgumuzda ise at nal› böbrek

anomalisinin preoperatif dönemde BT dahil yap›lan

radyolojik incelemelere ra¤men tespit edilememesinin,

genifl anevrizma kesesinin yak›n komflulu¤unda

bulunan isthmusun dokusunun anevrizman›n alttan

bas›s›na ba¤l› kollabe görünümde olmas›ndan

kaynaklanm›fl olabilece¤ini düflünmekteyiz.  

At nal› böbrek varl›¤›nda aort anevrizmas›na giriflim

planlanan hastalarda; anevrizman›n seviyesi, rüptüre

olup olmamas›, at nal› böbre¤in vasküler anatomisi,

beraberinde müdahale edilmesi düflünülen böbrek

tümörü veya tafl varl›¤› cerrahi yaklafl›m yönteminin

belirleyicisi olabilir. Bu sayd›¤›m›z etkenler

do¤rultusunda transperitoneal veya retroperitoneal

yaklafl›m ile hastalara müdahale edilebilir (1,6). Ayr›ca

aort anevrizmas› olan özellikle yüksek riskli hasta

gruplar›nda son y›llarda giderek artan bir oranda

kullan›lan endovasküler stent uygulamas› da at nal›
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Resim 3: ‹sthmus dokusunun divize edilmifl halde görünümü.

Resim 4: Sentetik tüp greft interpozisyonu sonras› anevrizma
kesesinin görünümü.



böbrek varl›¤›nda anevrizma tedavisinde cerrahiye

alternatif bir yöntem olarak kullan›labilir (1,7,11,12).
Rüptüre anevrizmalarda önerilen yöntem
transperitoneal yaklafl›md›r (1). At nal› böbrek varl›¤›nda
abdominal aort anevrizmas›na elektif cerrahi
uygulanacak hastalarda ise; müdahale edilmesi
planlanan tafl veya tümör gibi ek renal patoloji
varl›¤›nda, anormal renal vaskülaritelerin çoklu¤unda
ve her iki iliak arteri de içermesi planlanan cerrahi
müdahalelerde, daha güvenli bir yöntem oldu¤undan
transperitoneal yaklafl›m tercih edilebilir (1,4,13). Bu
yöntemde anevrizman›n önünde bulunan isthmus
dokusunun, özellikle fonksiyone parankim dokusu
ihtiva etti¤i olgularda korunmas› gerekti¤i birçok yazar
taraf›ndan vurgulanmaktad›r (2,6). Ancak olgumuzda
oldu¤u gibi isthmus dokusunun anevrizmaya
müdahaleyi güçlefltirdi¤i durumlarda divizyon güvenle
uygulanabilir. Burada vasküler cerrahlar aç›s›ndan
önemli bir nokta ise divizyon sonras› her iki uçtan
olabilecek kanama ve  üriner s›z›nt›n›n peritonit-
sentetik greft enfeksiyonu aç›s›ndan risk
oluflturabilece¤idir (4,6).
Retroperitonel yaklafl›mda ise sol taraf daha s›k tercih
edilmektedir (4). Sadece anevrizmaya müdahale edilmesi
planlanan, rüptüre olmayan, tafl-tm gibi giriflim
uygulanabilecek ek renal  patolojinin olmad›¤›, karfl›
taraf iliak artere ekstra müdahale yap›lmas›
düflünülmeyen veya anevrizma onar›m› s›ras›nda  grefte
reimplante edilebilecek ve anastomoz tekni¤i aç›s›ndan
güçlük do¤abilecek ek renal anormal arterial yap›lar›n
olmad›¤› vakalarda özellikle isthmus dokusunun
ekartasyonu ve iyi aortik ekspojur aç›s›ndan kolayl›k
sa¤layabilece¤inden retroperitoneal yaklafl›m tercih
edilebilir (2,4,6).
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KORONER ANJ‹OGRAF‹ SONRASI ‹LYAK ARTER KOMPL‹KASYONLARI

ILIAC ARTERY COMPLICATIONS AFTER CORONARY ANJIOGRAPHY 

Caner ARSLAN*, Bekir KAYHAN*, Emir CANTÜRK*, Murat GENÇBAY**
TDV 29 May›s Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i*, Kardiyoloji Klini¤i**, ‹stanbul

Özet
Koroner anjiografi giriflim yerinde meydana gelen hematom, psödoanevrizma, akut t›kan›kl›k, arteriovenöz fistül gibi
komplikasyonlar›n ço¤u ultrasonografi deste¤i ile kompresyon, trombin enjeksiyonu veya greftli-stent replasman› gibi
yöntemlerle kolayl›kla tedavi edilebilmektedir. Fakat aterosklerotik, k›vr›ml› ve ektazik ilyak arterli hastalarda bu arterle ilgili
komplikasyonlarda genelde cerrahi müdahale gerekmektedir. Burada farkl› ilyak arter komplikasyonu geliflen üç hastam›z›n
klini¤ini irdeledik. Geriye dönük olarak bakt›¤›m›zda periferik damar tutulumu düflünülen hastalarda ifllem öncesi iyi bir fizik
muayeneye ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi deste¤i yoksa,  femoral bölgeden kateterin ilerletilememesi halinde
kontrast madde verilerek ilyak arterler görüntülenebilir. Duruma göre bu aflamada giriflim için baflka bir bölgeyi tercih
etmenin ilyak arter komplikasyonlar›n› ciddi oranda düflürece¤i kanaatindeyiz. (Damar Cer Der 2008;17(1):31-34).

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiografi, ilyak arter komplikasyonlar›.

Abstract
Most of the complications such as hematoma, pseudoaneurysm, acute obstruction and arteriovenous fistula in the intervention
region after coronary angiography can be easily managed with ultrasound-guided compression, thrombin injection and
endovascular stent-grafts replacement. But, in patients with atherosclerotic, tortuous, ectatic iliac arteries  surgical
intervention is usually needed in complications of  this artery. Here is presented our three patients with different iliac artery
complications. In retrospective view, iliac arteries can be screened by giving contrast material in patients with suspected
peripheral vascular disease if prior ultrasonography and magnetic resonance angiography adjunct to complete physical
examination are abscent and the guide wire cannot be passed further from this region. We conclude that at this stage of
procedure changing the cannulation site decreases iliac artery complications. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):31-34).

Key words: Coronary angiography, iliac artery complications
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‹R‹fi

Koroner anjiografi, kateterizasyon ve koroner arterlere

perkütan müdahelelerde kateter girifl yeri olarak en s›k

femoral bölge kullan›lmaktad›r. Giriflimlerden sonra

bu bölgede, hematom, psödoanevrizma,

tromboemboli, arteriovenöz fistül meydana gelmesi,

klinisyenlerin al›fl›k oldu¤u durumdur (1). Femoral arter

kateterizasyonu sonras›nda bu bölgenin hemen

proksimalindeki  ilyak arter ile ilgili komplikasyonlar

çok daha nadir olarak görülmektedir. Fakat

diseksiyona ba¤l› geliflen akut ilyak t›kan›kl›k veya

rüptüre ba¤l› pelvik hematom ve psödoanevrizmalar

hastalar›n genel durumunu femoral bölgede geliflen

komplikasyonlara nazaran daha ciddi flekilde

etkilemektedir.  

Hastanemizde Eylül 2001 ve Mart 2007 tarihleri

aras›nda diyagnostik koroner anjiografi,

kateterizasyon ve perkütan transluminal koroner

anjioplasti yap›lan 6300 hastan›n  6’s›nda (%0,95)

femoral psödoanevrizma, 3’ünde (%0,48) transfüzyon

gerektiren femoral hematom meydana geldi. Ayr› üç

(%0,48) hastada ise ilyak arterde kateter parças›n›n

k›r›larak tak›lmas›, external ilyak arterde diseksiyon

ve akut tromboz ve ekternal ilyak arterde ruptür ve

pelvik hematomla psödoanevrizma teflhis edildi.

Çal›flmam›zda hastalar›m›z›n ilyak arterlerinin tortuöz

ve aterosklerotik yap›s›ndan kaynakland›¤›n›

düflündü¤ümüz bu komplikasyonlarda kesin tan› ve

tedavi yaklafl›m›m›z› sunduk.

OLGULAR
Olgu 1: 67 yafl›nda erkek hastada diagnostik koroner

anjiografiden 12 saat sonra, giriflim taraf›ndaki sa¤

baca¤›nda fliddetli a¤r›, so¤ukluk ve siyanoz geliflti¤i

görüldü. Hastan›n muayenesinde sa¤ femoral,

popliteal ve distal nab›zlar al›namad› ve ekstremitede

kritik iskemik bulgular saptand›. Çekilen manyetik

rezonans (MR) anjiografide eksternal ilyak arterde

akut t›kan›kl›k görüldü (resim 1). Acilen operasyona

al›nan hastada retroperitoneal yaklafl›mla ilyak arterler

eksplore edildi. ‹lyak arterler k›vr›ml› yap›da idi  ve

ana ilyak arterdeki  kuvvetli ak›m  eksternal ilyak

arterde kayboluyordu. T›kan›kl›¤›n sebebinin intimal

diseksiyon ve tromboz oldu¤u düflünüldü. Ana ilyak

ve femoral arterlerde yap›lan arteriotomi yerlerinde

problem görülmedi. Ana ilyak arterden  yüzeyel

femoral artere 8 mm goretex greft ile bypass yap›ld›.

36 ay sonra kontrolde ekstremite nab›zlar› al›n›yordu.

Bu hastan›n sol ön inen koroner arterindeki %30 ve

%50 darl›klar medikal tedavi ile izlendi. 

Olgu 2: 50 yafl›nda bayan hastada koroner anjiografi

ve kateterizasyon sonras› pig tail kateterin 4-5 cm’lik

uç k›sm› aortik bifurkasyon hizas›nda k›r›ld›.

Arteriyel k›l›ftan geçirilen aletlerle kateter parças›

al›namad›. Fakat cerrahi yöntemle kolayca

ç›kart›labilece¤i bir bölgeye çekildi (resim 2a, 2b). Bu

hastada da ayn› flekilde ilyak arter eksplorasyonu

yap›ld›. ‹nternal-eksternal ilyak arter ayr›m yerinin

hemen proksimalinde ana ilyak arterde içersinde

kateter parças› palpe edildi ve 4-5 mm’lik arteriotomi

ile rahatça ç›kart›ld›. Hastan›n 45 ay sonraki

muayenesinde problem saptanmad›.
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Resim 1. :  Manyetik razonans anjiografide t›kal› sa¤ eksternal
ilyak arterin görüntüsü.



Olgu 3: Akut miyokard enfarktüsü nedeniyle

koroner anjiografi ve balon anjioplasti yap›lan 71

yafl›nda erkek hastada 15 gün sonra sa¤ lomber

bölgede hematom saptanmas› üzerine ve çekilen

bilgisayarl› tomografide sa¤ eksternal ilyak arterde

psödoanevrizma ve pelvik hematom saptand› (resim

3). Bu hastada, sa¤ femoral bölgeden kateterin

ilerletilememesi üzerine damar içi kontrast madde

verildi¤inde ilyak arterlerin ileri derecede k›vr›ml›

oldu¤u görülerek brakial arterden giriflim yap›lm›fl

ve sirkumfleks koroner arterdeki total t›kan›kl›k

balon anjioplasti ve stent replasman› ile tam

aç›lm›flt›. Hastaya retroperitoneal eksplorasyon

yap›ld›. Bol miktarda pelvik hematom temizlendi.

Arter primer tamir edildi (resim 4). Hasta

antiagregan tedavi ile taburcu edildi. Operasyondan

1 ay sonra yap›lan kontrolde hastan›n ayn› taraf alt

ekstremitede ileri derecede ödem olmas› üzerine

yap›lan doppler ultrasonografi incelemesinde,

eksternal ilyak vende trombüs saptand›.

Antikoagulan tedavi olarak düflük molekül a¤›rl›kl›

heparin ve warfarin sodyum baflland›. Bacak

elevasyonu uyguland›. Protrombin zaman› normalin

2-2,5 kat›na ulaflt›ktan sonra heparin kesildi.  Bir

hafta içinde klinik düzelme sa¤land›. 3. ay

kontrolünde arteriyel soruna rastlanmad›.

Antikoagulan tedavi halen devam etmektedir. 
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Resim 2-a. :  ‹lyak bifurkasyonda tak›l› kalan kateter
parças›n›n, kontrast madde verildi¤inde skopi görüntüsü.

Resim 2-b. :  ‹lyak bifurkasyonda tak›l› kalan kateter
parças›n›n, kontrast madde verilmeden skopi görüntüsü.

Resim 3 : Bilgisayarl› tomografide  pelvik hematom ve sa¤
eksternal ilyak arter posteriorunda psödoanevrizma
görülmekte.



TARTIfiMA 
Anjiografi sonras› femoral bölgede s›kça rastlanan

psödoanevrizmalar›n büyük bir k›sm› günümüzde

ultrasonografi deste¤i alt›nda lokal kompresyon veya

trombin enjeksiyonu ile cerrahiye gerek kalmaks›z›n

tedavi edilebilmektedir (1,2). ‹yatrojenik ilyak ve

femoral arteriovenöz fistüllerde cerrahiden daha

konservatif greftli-stent kullan›m› gibi yöntemlerle

baflar›l› bir flekilde tedavi edilebilmektedir (3). ‹lyak

psödoanevrizma ve pelvik hematom bulunan hastam›z

için de öncelikle bu yöntem akla gelmekteydi. Fakat

bu ifllemin de yine komplikasyona yol açan k›vr›ml›

aterosklerotik ilyak arter yap›s›ndan dolay› baflar›s›z

olabilece¤ini düflündük.  

Eksplorasyonlarda her üç hastan›n da ilyak arterlerinin

k›vr›ml›, k›smen ektazik ve aterosklerotik yap›da

oldu¤u görüldü. Kateterin k›r›lmas› ve k›r›lan parçan›n

daha fazla distale mobilize edilememesi, eksternal

ilyak arterin muhtemel diseksiyona ba¤l› akut

t›kanmas› ve psödoanevrizma a¤z›n›n eksternal ilyak

arterin keskin aç› yapt›¤› yerde olmas› bu patolojiye

ba¤l› görünmekteydi. Katetere ait k›r›lma, kopma gibi

nadir komplikasyonlarda, intravasküler kateter

parçalar› perkütan yöntemlerle al›namasa bile

cerrahiye uygun bir bölgeye çekilebilir (4) .

‹lyak arterde meydana gelen komplikasyonlar

hastalar›m›zda ilyak arterlerin yap›s›na ba¤l› olarak

mekanik sebeblerden meydana gelmifltir. Üçüncü

olgumuzda ilyak arter rüptürüne ilave olarak hastan›n

koroner anjioplasti ve stent replasman› nedeniyle

yo¤un antiagregan kullan›m› psödoanevrizma

geliflimini kolaylaflt›rm›flt›r.

Komplikasyona yol açmamak ve hastalara en az zarar

vermek temel prensip olarak düflünüldü¤ünde, yüksek

riskli hastalarda özellikle iyi bir fizik muayeneyi

destekleyen ultrasonografi veya imkan dahilinde

aorta-ilyofemoral MR angiografi ile bu damarlar›n

anatomisini ortaya koymak koroner anjiorafi yapacak

kifliyi daha uygun bir giriflim yerine yönlendirmekte

ve bu tip komplikasyonlar› da en aza

indirgeyebilmektedir (5).

Bu nedenle anjiografik giriflimlerde ilyak bölgede

kateterin ilerletilmesinde sorunla karfl›lafl›l›yorsa bu

safhada kontrast madde verilerek damarlar›n durumu

de¤erlendirilebilir. E¤er bu damarlarda ektazi ve afl›r›

k›vr›lmalar varsa daha dikkatli manipülasyon yapmak,

kateter geçmiyorsa ›srarc› olmamak gereklidir. 
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Resim 4 : Operasyonda pelvik hematom boflalt›ld›ktan sonra
sa¤ eksternal ilyak arter posteriorundaki psödoanevrizma a¤z›.
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OVARYAN H‹PERS‹TÜMÜLASYON SENDROMUNA BA⁄LI GEÇ
VASKÜLER KOMPL‹KASYON: ‹NTERNAL JUGULER VEN TROMBOZU

LATE VASCULAR COMPLICATION DUE TO THE OVARIAN
HYPERSTIMULATION SYNDROME: INTERNAL JUGULER VEIN
THROMBOSIS 

Alper UÇAK*, Bilal Kaan ‹NAN*, Murat U⁄ UR*, Melih Hulusi US*, Gazi YILDIRIM**,  Ahmet Turan YILMAZ* 
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Servisi*, Bahçelievler Özel Medicana Hastanesi, Kad›n Do¤um
Servisi**, ‹stanbul

Özet
‹nfertilite nedeni ile ovulasyon indüksiyonu ve invitro fertilizasyon tedavisi gören olgumuzda gebeli¤in 6. haftas›nda ovaryan
hiperstimülasyon sendromu (OHSS) geliflti. OHSS’a ba¤l› sistemik semptomlar›n iyileflmesinden 5 hafta sonra (1.trimesterin
ortas›) sol boyun bölgesinde a¤r›, flifllik flikayeti olmas› üzerine renkli dopler ultrasonografi tetkiki ile internal juguler ven trombozu
tan›s› kondu. Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin tedavisi uyguland›. Trombofilik sendromlar (faktör V leiden, protein C,S eksikli¤i,
gen mutasyonlar›) aç›s›ndan yap›lan mutajenik risk taramas› negatifidi. OHHS’ye ba¤l› juguler ven trombozu komplikasyonu
geliflen nadir görülen olgumuzu sunmay› amaçlad›k. (Damar Cer Der 2008;17(1):35-38).

Anahtar Kelimeler: Ovaryan hiperstimülasyon, juguler ven trombozu

Abstract
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) appeared in a young female patient who was treated for infertility with ovulation
induction and in vitro fertilization  at the sixth week of gestation. Five weeks after the recovery , she suffered from swelling and
pain of the left cervical area. Doppler ultrasonography revealed internal juguler vein and subclavian vein junction thrombosis.
She has got low molecular heparin therapy.  She was examined for thrombophilic syndromes (factory V leiden, protein C,S
deficiency, genetic mutations) which all results were negative. We aimed to present very uncommon clinical subclavian-juguler
venous thrombosis due to OHSS. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):35-38).

Key Words: Ovarian hyperstimulation, jugular vein thrombosis,
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‹R‹fi

OHSS'nin insidans›, günümüzde süperovulasyon

amac›yla kontrollü hiperstimülasyonun yap›ld›¤›

yard›mc› üreme tekniklerinin geliflimi (%1-23) ile

birlikte artm›flt›r [1]. Temel fizyopatolojik de¤ifliklikler

vasküler permeabilitede de¤iflikliklerle iliflkili üçüncü

bofllu¤a (ekstravasküler sahaya) s›v› geçifli, p›ht›laflma

faktörlerindeki konsantrasyon ve kan vizkozitesindeki

art›flla beraber hiperkoagülobilitenin belirginleflmesidir
[2]. fiiddetli formlar›nda venöz ve arteriyel tromboz,

hepatik ve renal yetmezlik meydana gelebilir [3,4]. Ayn›

zamanda herediter hiperkoagülobilite durumlar› da

trombozis için di¤er risk faktörlerdir. ‹nternal juguler

vende tromboz gibi spesifik lokalizasyon gösteren genç

bireylerde etiyopatojenezinin irdelenmesinin ve

profilakside uzun süreli düflük molekül a¤›rl›kl› heparin

tedavisinin önemini vurgulamaktay›z.

OLGU 
Primer infertilite nedeni ile 3 y›ld›r kad›n do¤um

servisince takip edilen 26 yafl›ndaki olgumuzda

invitrofertilizasyon yöntemi ile tedaviye baflland›.

Gonadotropinlerle ovulasyon stimülasyonu sa¤lanarak

12. günde 14-20 mm çap›nda 8 adet follikül geliflti ve

kan östrodiol düzeyi 1950 pg/ml idi. Human koryonik

gonadotropin (HCG, 10000 ‹Ü) uyguland›ktan 36 saat

sonra 7 adet follikül aspire edildi. Bunlar›n alt›s›na

intrastoplazmik sperm injeksiyonu uygulanarak üçüne

embriyo transferi  yap›ld›. Embriyo transferinden 3 gün

sonra lüteal faz› desteklemek için 3 gün boyunca 1500

‹Ü HCG tedavisi uyguland›. Gebeli¤in 6. haftas›nda

halsizlik, hipotansiyon (TA: 85/55), kar›n a¤r›s› ve

gerginlik flikayetleri ile hospitalize edildi. Yap›lan

biyokimyasal tetkiklerde hct: 48, albumin: 3,2 g/l total

protein: 5.8 g/l idi. Bat›n USG de intraperitoneal 2500

cc serbest mayi ile birlikte overlerin çap›nda artma

(78x58 mm and 60x75 mm) saptand›. Bu bulgularla

hastaya ovaryan hiperstimülasyon sendromu tan›s›

kondu. Yatak istirahati, profilaktik düflük molekül

a¤›rl›kl› heparin (Nadroparin calcium, 1x0.6 ml, 2

hafta), ‹V mayi replasman› tedavisi uygulanarak bat›n

içi 2000 cc mayi aspire edildi. 2 hafta içerisinde

semptomlar› gerileyen hasta gebeli¤in 11. haftas›nda

sol servikal bölgede a¤r›,flifllik ve hassasiyet flikayeti ile

klini¤imize baflvurdu (Resim 1). Renkli dopler USG

tetkiki ile sol internal juguler venin subklavyan ven

hizas›na kadar akut tromboze oldu¤u saptand›. Düflük

molekül a¤›rl›kl› heparin (2x0.6 cc) tedavisi 2 hafta

süre ile uyguland›. Olgunun özgeçmiflinde santral

intravenöz kateter giriflim hikayesi yoktu. Trombofilik

hastal›klar aç›s›ndan yap›lan taramada protein C-S,

faktör V leiden, antitrombin 3, protein gen 20210

tetkikleri normal bulundu. 

TARTIfiMA
OHSS, infertil hastalarda multipl ovulasyonu

indüklemede kullan›lan ilaçlar taraf›ndan iyatrojenik

olarak geliflebilir. Spontan geliflen OHSS olgular› da

vard›r, fakat son derece nadirdir. OHHS’ye ba¤l›

vasküler tromboz (arteriyel ve venöz) hem anne hemde

fetüs üzerinde hayati tehlikeye neden olabilmektedir.

Genç yafl, astenik yap›, polikistik over sendromu,

multipl folliküller, yüksek serum östradiol seviyeleri,

GnRH ve HCG ile infertilite tedavisi OHSS için

prediktif risk faktörleri aras›nda yer al›r [5]. Belaen ve

arkadafllar› infertilite nedeni ile ovaryan stimülasyon

uygulad›klar› olgular›nda OHSS geliflmeden internal

juguler vende trombosizle karfl›laflm›fllar. Overlerdeki
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Resim 1. :  Sol servikal ve omuz bölgesindeki venöz
kollateraller. 



multipl folliküler büyüme ile iliflkili endojen

hiperöstrojenizmin tromboz geliflimini artt›rd›¤›n›

savunmufllard›r [6]. Etiyolojisi ve tromboembolik olaylar

ile iliflkisi henüz bilinmemektedir. Bu sendromda

kapiller permeabilitedeki art›fl ile plevral ve peritoneal

boflluklara s›v› geçifli karakteristiktir. Ovulasyonu

indükleyen ajanlar›n overler üzerindeki folliküler

yan›t›n derecesi ile hastal›¤›n fliddeti aras›nda iliflki

oldu¤u bildirilmektedir [7].

Ekstravasküler sahaya s›v› kaç›fl› ile ilgili

hemokonsantrasyon, koagülasyon faktörlerinde art›fl,

hipervizkozite durumlar› vasküler tromboz için risk

faktörleridir [8]. Gebelik boyunca venöz tromboz s›kl›kla

alt ekstremitede görülür ve aileseldir. Bununla birlikte

gebelikte OHSS geliflen hastalarda subklavyan ve

internal juguler veni içeren tromboz olgular› da s›kl›kla

bildirilmektedir [9,10]. Rao ve arkadafllar› literatür

eflli¤inde OHSS’li 97 olguda anatomik lokalizasyona

göre derin ven trombozu görülme s›kl›¤›n›

tariflemifllerdir. Buna göre olgular›n  %33’ü arteriyel,

%67’si venöz orjinlidir [11]. Venöz trombozun %71’i üst

ekstremite, bafl ve boyunda iken %29’u ise alt

ektremitede  görülmektedir. Normal gebelikte derin ven

trombozu s›kl›kla alt ekstremitede görülürken, OHSS’li

olgularda üst ekstremitede art›fl göstermektedir. Bunun

nedeni belirsizdir ve literatürde rapor edilmemifltir. Ek

olarak ola¤an d›fl› anatomik lokalizasyon gösteren

venöz tromboz gelifliminde faktör V leiden mutasyonu

ve protein C rezistans›da araflt›r›lmal›d›r [12]. Literatürde

OHSS’ li hastalarda yap›lan taramada de¤iflen

toplumlara göre kal›t›msal trombofilik sendromlar›n

birlikteli¤inden bahsedilmektedir [13]. Olgumuzda

antitrombin III, protein C-S eksikli¤i ve di¤er

mutajenik risk faktörlerinin negatif ve servikotakal BT

sonucunda patoloji (bas› yapan kitle) saptanmamas›,

bizi OHSS’nin geç komplikasyonuna yönlendirdi.

Sonuç olarak infertilite nedeni ile reprodüktif ilaç

tedavisi gören hastalarda OHSS geliflebilmektedir.

Gebelik ve ovaryan hiperstimülasyon,

hiperkoagülobilite ile iliflkili venöz trombozlara neden

olabilir. Bu tip olgularda vasküler tromboz aç›s›ndan

genetik yada kazan›lm›fl risk faktörleri ayr›nt›l›

araflt›r›lmal›d›r. Erken gebelik döneminde heparin

tedavisi  tart›flmal› olsa da, OHSS geliflen olgularda

erken yada geç vasküler komplikasyonlardan korunmak

için  profilaktik amaçl› uzun süreli düflük molekül

a¤›rl›kl› heparin tedavisine bafllanmal›d›r.
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TEKRARLAYAN BRAK‹YAL ARTER EMBOL‹ZASYONUNA YOL AÇAN
SUBKLAVYAN ARTER ANEVR‹ZMASI

SUBCLAVIAN ARTERY ANEURYSYM CAUSING THE RECURRENT
BRACHIAL ARTERY EMBOLIZATION

Kadir DURGUT, Yüksel DEREL‹, Atilla ORHAN, Mehmet IfiIK, Niyazi GÖRMÜfi, Tahir YÜKSEK
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Konya

Özet
Üst ekstremite periferik arter anevrizmalar› alt ekstremiteye oranla daha az görülür. En s›k etkilenen arterler subklavyan, aksiller ve
brakiyal arter; daha nadiren de radiyal ve ulnar arterlerdir.  Subklavyan arter anevrizmalar› en s›k poststenotik dilatasyon ve
ateroskleroza ba¤l›d›r. ‹lerlemifl vakalarda anevrizma kesesi içinde tromboz ve uzak embolizasyon geliflebilir. Bu çal›flmada
rekürren distal embolizasyon kayna¤› olan bir subklavyan arter anevrizmas› vakas›n› nadir görüldü¤ü için yay›nlamay› uygun
bulduk. (Damar Cer Der 2008;17(1):39-42).

Anahtar kelimeler: Subklavyan arter anevrizmas›, rekürren embolizasyon.

Abstract
Upper extremities of peripheral arterial aneurysym is very common when compared to lower extremities. Most commonly effected
arteries are subclavian, axillar, and brachial arteries, but rarely radial and ulnar arteries can also be effected. The cause of
subclavian arterial aneurysyms is most commonly due to poststenotic dilatation and atherosclerosis. In advance cases, trombosis
and distant embolisation can be growth in aneurysym pouch. In the present study, subclavian aterial aneurysym rarely occures as
a source of distal embolisation. Therefore, we decided to publish this case. (Turkish J Vasc Sur 2008;17(1):39-42).

Key Words: Subclavian artery aneurysym, recurrent embolization.
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‹R‹fi

Anevrizma, bir arterin geri dönüflümsüz olarak normal

çap›ndan % 50’den daha fazla genifllemesi olarak

tan›mlan›r. Çeflitli flekillerde s›n›fland›r›lmaktad›r.

Periferik arter anevrizmalar›, klinik olarak mortalite ve

morbidite aç›s›ndan torasik ve abdominal

anevrizmalara göre daha az tehlikeli olmakla birlikte,

tedavi edilmedi¤i takdirde parmak ve ekstremite

kay›plar›na yol açabilece¤i için önemlidir. Üst

ekstremite periferik arter anevrizmalar› alt ekstremiteye

oranla daha nadir görülür. ‹lerleyen dönemde

anevrizma kesesi içerisinde tromboz geliflir ve periferik

veya kraniyal embolizasyona yol açabilir.

Çal›flmam›zda; nadir görülen ve tekrarlayan

embolizasyon kayna¤› olan bir subklavyan arter

anevrizmas› yay›nlad›k. 

OLGU SUNUMU
15 gün önce, d›fl merkezde brakiyal embolektomi

uygulanm›fl olan, 42 yafl›ndaki bayan hasta sol kolda

tekrarlayan so¤ukluk, uyuflma, a¤r› ve güçsüzlük

flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu. Yap›lan fizik

muayenesinde iskemi bulgular› mevcut idi. Aksiller

arter nabz› pozitif, brakiyal, radiyal ve ulnar arter

nab›zlar› ise negatif de¤erlendirildi. Hastaya acilen sol

brakiyal embolektomi uyguland›. Ancak 24 saat sonra

tekrar akut arter t›kan›kl›¤› bulgular› gözlendi. 

Kontrol doppler ultrasonografi (DUSG) ve manyetik

rezonans (MR) anjiyografi tetkikleri sonucunda, sol

subklavyan arterde 3 cm boyunda ve çap› yaklafl›k

olarak 1,5 cm’ye ulaflan, fuziform tarzda anevrizmatik

dilatasyon tespit edildi. (Resim 1). Hasta tekrar

operasyona al›nd›. Subklavyan arter trasesine uygun

infraklavikular kesi ile girildi. Anevrizman›n

klavikulaya yap›fl›k oldu¤u gözlendi ve klavikula

angulus bölgesinden enine kesilerek ekarte edildi.

Anevrizmatik bölge rezeke edildi ve dacron greft ile

interpozisyon uyguland› (Resim 2). ‹lave olarak sol

antekubital bölgede eski insizyon yerinden girilerek

brakiyal arter eksplore edildi ve embolektomi yap›ld›.

Operasyon sonras› kontrolde distal nab›zlar pozitif

de¤erlendirildi. Hasta heparinize edildi ve oral

antikoagülan tedavi baflland›. Takibinde komplikasyon

gözlenmeyen hasta postoperatif 4. gün taburcu edildi.

Bir hafta sonra yap›lan kontrol muayene ve MR

anjiyografisinde herhangi bir patolojik bulgu

saptanmad› (Resim 3).  
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Resim 1. Preoperatif MR anjiografi görüntüsü.

Resim 2. Subklavyan arterde greft interpozisyonu.



TARTIfiMA
Genel anlamda arterin dilate k›sm›n›n çap›n›n,

beklenen normal çap›n›n (hemen proksimalindeki

veya distalindeki normal çap›n) en az 1,5 kat› veya

daha büyük oldu¤u durumlarda anevrizma varl›¤›ndan

söz edilebilir (1).  Anevrizmalar; yap›, flekil,

lokalizasyon, etiyoloji, büyüklük ve klinik

özelliklerine göre s›n›fland›r›labilir. Her arterde

görülebilmekle birlikte, en s›k infrarenal abdominal

aortada görülür. Bunu ilyak arterler izler ve s›kl›kla

abdominal aort anevrizmas› ile beraber görülür. ‹zole

periferik arter anevrizmas›na ise en s›k popliteal ve

femoral arterlerde rastlan›r. Son y›llarda periferik arter

anevrizmalar›na gerek ateroskleroz insidans›nda art›fl,

gerekse tan› ve tedavi amaçl› invaziv metodlar›n

kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤l› olarak daha s›k

rastlanmaktad›r (2,3). 

Üst ekstremite periferik arter anevrizmalar› alt

ekstremiteye oranla daha nadir görülür. Tutulan

arterler s›kl›k s›ras›na göre; subklavyan, aksiller,

brakiyal, radiyal ve ulnar arterlerdir. Çok daha az

s›kl›kta da bilek ve el bölgesindeki küçük arterlerde

görülür. Birço¤unu travmatik anevrizmalar oluflturur.

Üst ekstremitede görülen subklavyan arter

anevrizmalar›nda proksimal kesimde ateroskleroz ana

etken iken, distalinde daha çok torasik outlet

sendromuna (TOS) ba¤l› anevrizmalar geliflmektedir
(4). Tüm anevrizma nedenleri aras›nda da en s›k

görüleni aterosklerozdur ve özellikle bifurkasyon

bölgeleri etkilenir. Di¤er nedenler aras›nda geçirilmifl

cerrahi, travma, lokal enfeksiyon, sifiliz, disekan

anevrizmalar ve konjenital durumlar yer al›r. Ailevi

yatk›nl›¤›n özellikle aort anevrizmalar›nda % 15–25

oran›nda olmas› genetik faktörlerin de etiyolojide rol

ald›¤›na iflaret etmektedir (5).  Brakiyal arter ve

distalinde tan› ve tedavi amaçl› arter kanülasyonu ve

arteriovenöz fistül oluflturulmas› amac›yla uygulanan

giriflimlere ba¤l› iyatrojenik anevrizmalara ve ilaç

ba¤›ml›lar›nda da giderek artan oranda anevrizma

oluflumuna rastlanmaktad›r. Bizim olgumuzda travma,

cerrahi, enfeksiyon ve aile öyküsü yoktu, Adson testi

ve kostaklaviküler manevra negatif de¤erlendirildi¤i

ve radyolojik olarak anevrizma varl›¤› tespit edildi¤i

için TOS da ekarte edildi ve muhtemel sebep

ateroskleroz idi.    

Anevrizman›n klini¤i, lokalizasyonu, büyüklü¤ü ve

etiyolojisine göre farkl›l›k gösterir. Anevrizmalar

genelde asemptomatiktir. En önemli belirti arter

lokalizasyonuna uyan bir alanda pulsatil kitle

varl›¤›d›r. Bu kitle komplike olmad›¤› sürece

a¤r›s›zd›r. Tedavi edilmemifl, asemptomatik periferik

arter anevrizmalar›; tromboz, distal embolizasyon,

rüptür ve genifllemeye ba¤l› ven veya sinir bas›s›na

yol açabilir (6). Hastalar genelde bu komplikasyonlara

ba¤l› a¤r›, iskemi bulgular› veya kanama flikayetiyle

baflvururlar. Bizim olgumuza da brakiyal emboli tan›s›

ile d›fl merkezde embolektomi uygulanm›flt› ve

klini¤imize tekrarlayan brakiyal emboli bulgular›yla

baflvurdu.  

Tan›, genelde baflka bir hastal›k nedeniyle yap›lan

fizik muayene esnas›nda pulsatil kitle varl›¤› ile

tesadüfen konur. Kesin tan› için radyolojik tetkikler

gereklidir. Yüzeyel bölgelerdeki anevrizmalar için
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Resim 3. Postoperatif MR anjiografi görüntüsü.



invaziv olmayan ultrasonografik yöntemler yeterli

iken, toraks ve bat›n gibi daha derin bölgelerde

anevrizman›n yap›s›, yeri, büyüklü¤ü ve di¤er

organlarla iliflkisi hakk›nda güvenilir bilgiler elde

edebilmek için bilgisayarl› tomografi (BT) ve MR gibi

görüntüleme teknikleri gereklidir. Bizim olgumuzda

da embolektomi uygulanmas›ndan 24 saat sonra tekrar

akut arteriyel t›kan›kl›¤› bulgular› geliflmesi üzerine

yap›lan DUSG ve MR anjiyografi tetkikleri sonucunda

sol subklavyan arterde anevrizma tespit edildi.

Üst ekstremite periferik arter anevrizmalar›nda

mortalite nadirdir. Ancak akut tromboz, embolizasyon

ve komflu venöz veya nörolojik yap›lara ait bas›

bulgular› geliflebilece¤i ve parmak veya ekstremite

kayb› gibi ciddi sonuçlara yol açabilece¤i için

önemlidir. Bir anevrizma tespit edildi¤inde,

anevrizman›n yeri ve boyutuna göre komplikasyonlar

aç›s›ndan de¤erlendirilerek tedavi plan› yap›labilir.

Komplikasyonlar ortaya ç›kt›ktan sonra, yap›lacak

cerrahi giriflime ra¤men amputasyon ve mortalite

oranlar› artmaktad›r (7).  Bu yüzden periferik

anevrizmalarda komplikasyon geliflimi uygulanacak

müdahelenin baflar› flans›n› azaltaca¤› için

asemptomatik olsa bile mutlaka cerrahi olarak tedavi

edilmelidir. Ayr›ca subklavyan arter anevrizmalar›nda

periferik embolizasyon yan›nda santral embolizasyon

ve buna ba¤l› serebrovasküler olaylar da geliflebilir.

Bu yüzden tedavi daha da önemlidir ve tedavi plan›

daha acil olarak haz›rlanmal›d›r. 

Cerrahi tedavi genelde distal embolizasyona ba¤l› akut

arter t›kan›kl›¤›, spontan rüptüre ba¤l› kanama riski ve

di¤er komplikasyonlar›n geliflimini önlemek için

uygulan›r. Kozmetik problem de cerrahi tedavi için bir

endikasyondur. Tüm vasküler patolojilerde oldu¤u

gibi endovasküler tekniklerin kullan›m› giderek

artmas›na ra¤men geleneksel cerrahi yaklafl›m halen

en iyi yöntem olarak yerini korumaktad›r. Cerrahi

yaklafl›mda primer hedef anevrizman›n eksizyonunu

takiben rekonstrüktif giriflimlerle distal arteriyel

sisteme kan ak›m›n›n sa¤lanmas›d›r. ‹lk seçenek

anevrizman›n rezeke edilmesi ve uç uca

anastomozdur. Bu mümkün de¤ilse safen veni veya

sentetik greft ile interpozisyon uygulan›r. Çok distal

anevrizmalarda arter ligatüre edilebilir. Biz de

olgumuzda anevrizma rezeksiyonunu takiben dacron

greft ile interpozisyon uygulad›k. 

Ekstremite arterlerinin tekrarlayan embolilerinde

öncelikle kardiyak patoloji varl›¤› ekarte edilmelidir.

Alt ekstremitedeki rekürren embolilerde aortik

anevrizma veya aort içinde periferik (mural) trombüs

varl›¤› araflt›r›lmal›d›r. Üst ekstremitede ise TOS için

genifl çapl› araflt›rma gerekir. Xiromeritis ve

arkadafllar› yay›nlad›klar› olgu sunumunda, akci¤er

malignitelerinde tekrarlayan arteriyel embolilerin

oluflabilece¤ini belirtmifllerdir (8). 

Sonuç olarak, tekrarlayan üst ekstremite

embolizasyonu etiyolojisinde subklavyan arter

anevrizmalar› ak›lda bulundurulmal›d›r.  Erken cerrahi

giriflim ile, subklavyan arter anevrizma kesesi içinde

trombüs geliflimi, distal ve serebral embolizasyonun

önlenebilece¤i kan›s›nday›z. 
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