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MAKALE GÖNDERMEK İÇİN
Damar Cerrahi Dergisi’ne makale göndermek için; www.uvcd.org/dergi adresin-
deki “Online Makale Gönder” linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen
makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten
takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER
Damar Cerrahi Dergisi, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği’nin süreli yayını olarak, arteryel,
venöz ve lenfatik sistem hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda retrospektif,
prospektif veya deneysel araştırmaları içeren özgün makaleler, derlemeler, olgu sunum-
ları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, tıbbi eğitimler, bilimsel mektuplar,
ayırıcı tanılar, orijinal görüntüler, tanınız nedir? ler, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-
cevaplar ve damar cerrahi gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve
uluslar arası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Damar Cerrahi Dergisi, yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilim-
sel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.
Editörler ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları
konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce
yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel
toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı
iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler
yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm
yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak
eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

YAYIN KURALLARI
BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı ol-
malıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
- Son halini kabul etmelidir.
● Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK
• Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu

Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/policy/ b3.htm) ilkesini kabul eder.
Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER
bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik ku-
rullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed con-
sent) aldıklarını belirtmek zorundadır.

• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖN-
TEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
(www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan
haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek
zorundadır.

• Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan
“Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.

• Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren
kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin
olmadığını ve varsa nasıl bir  ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), ed-
itöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.

• Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak,
www.uvcd.org/dergi adresinde yer alan “Online Dergi” linkindeki bölümden, makale
ile birlikte gönderilmelidir.

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak
değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma
makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından değer-
lendirilmeli ve uzmanın ismi yazarlar arasında yer almalıdır. Gönderilmiş olan makaleler,
gerek görülmesi halinde biyoistatistik kurulu tarafından dergide tekrar kontrol edilmek-
tedir. Biyomedikal dergilere gönderilen yazıların biyoistatistiki uygunluğunun kontrolü
için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilmektedir.

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe’dir.
Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org/dergi adresi ayrıca
Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. 
İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafın-
dan değerlendirilmeli ve uzman onayı editöre sunum sayfasında özellikle belirtilmelidir.
Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi
makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. 
Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine
dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir. 

YAYIN HAKKI
1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın
hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle
yazarların sorumluluğundadır.
Yazarlar, www.uvcd.org/dergi adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu
doldurup, online olarak, yine www.uvcd.org/dergi adresinde yer alan “Online Dergi”
linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel
çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı: - Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler,

bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar

YAZARLARA
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Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik
gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.
Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
Yapısı:   - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli
sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Yapısı:   - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştır-
manın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Konu ile
ilgili makalenin sonunda yayınlanır.
Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların
değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve
özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek)
ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mek-
tuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak ver-
ilir.
Tıbbi Eğitim: Güncel tıbbi konularda okuyucuya mesaj veren son klinik ve laboratuvar
uygulamaların da desteklediği bilimsel makalelerdir. 
Yapısı:  - Özet (ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuyu bilgilendiren, basılmış bilimsel
makalelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir.
Yapısı:   - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

Ayırıcı Tanı: Güncel değeri olan olgu sunumlarıdır. Benzer hastalıklarla ilgili yorumu
içermektedir.
Yapısı:  - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar (3-5 arası)

Orijinal Görüntüler: Literatürde nadir gözlenen, açıklamalı ilginç görüntülerdir.
Yapısı: -Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

-Konu ile ilgili genel bilgileri ve ana başlıkları içeren kısa metin
-Kaynaklar (3-5 arası)

Tanınız Nedir?: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren hastalıklar hakkında,
soru-cevap şeklinde hazırlanmış makalelerdir.
Yapısı:  - Konu ile ilgili başlıklar

- Kaynaklar (3-5 arası)
Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri: Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul gör-
müş kitapların değerlendirmeleridir.
Soru Cevaplar: Tıbbi konularda bilimsel eğitici-öğreticiliği olan soru ve cevaplar.

YAZIM KURALLARI
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyul-
malıdır:
- Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca
o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kurallar”1

kaynağına başvurulabilir.
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda 
belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.

���� ��� ������� �����������	�����	���� ���� ���� 	�� ��
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- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik  açıklamasında belirtilmelidir.
- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir
dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuru-
luşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce
yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı
belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları,
akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belir-
tilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni
içerisine yerleştirilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce
anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin
aynen çevirisi olmalıdır.
KAYNAKLAR: Makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda nok-
talama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. Makalede bulu-
nan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk
6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta
belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel deneyim-
ler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi
ismi, yıl, volüm, sayfa no’su belirtilmelidir. Örnek:

Kerem E, Reisman J, Corey M, Canny GJ, Levison H. Prediction of mortality in pa-
tients with cystic fibrosis. N Engl J Med 1992;326:1187-91.

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editö-
rün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtil-
melidir. Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;

Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster
DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders;
1992. p.1079-138.

Türkçe kitaplar için;
Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Has-
talıkları ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar. 1. Baskı. İstanbul:
Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p.636-42.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve
isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı
olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Örnek:
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;

Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia E, Ca-
pella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas. 2nd ed. Washington: Armed For-
ces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.

Türkçe kitaplar için;
Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, edi-
törler. Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 1998. p.76-156.

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

Gölgeli Sok. No:27/13
Gaziosmanpaşa, Ankara/TÜRKİYE

Tel : 0312 447 43 99
Faks : 0312 436 72 64
e-posta : dergi@uvcd.org.tr
web : www.uvcd.org/dergi

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th
ed. New York: Cambridge University Press, 1994.
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1 Haziran 2008 tarihinde yapılan Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu seçimle-
riyle birlikte oluşturulan yeni dernek yönetim kurulu tarafından Damar Cerrahisi Dergisi Edi-
törü olarak görevlendirildim. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarıma beni bu göreve layık

görmeleri nedeniyle çok teşekkür ederim.
Benimle birlikte bu dönemde editör yardımcıları olarak Dr. Suat Doğancı, Dr. Nevzat Erdil, Dr.
Zafer İşcan ve Dr. Cengiz Köksal görev almışlardır. Danışman kurulu listemiz de yeniden oluştu-
rulmuş ve damar cerrahisine gönül vermiş, bu konuda emeği geçen meslektaşlarımız danışman ku-
rulunda görevlendirilmiştir. İş tempoları sebebiyle bir önceki dönemde istemelerine rağmen
danışmanlık görevini zamanında yapamayıp, müsait olmadığını belirten veya artık konu dışında
kalan meslektaşlarımız uygun olacakları dönem ve konumlarına kadar danışmanlar kurulundan çı-
karılmıştır. Makale danışmanlığı elektronik ortamda yürütüleceği için, değerlendirilecek makale
için danışman seçilen meslektaşlarımız bu görevi zamanında yapmadıkları takdirde veya cevap ver-
meyip mazeret bildirmediklerinde ve de bunun tekrarı durumunda sistem bu isimleri otomatik ola-
rak danışman kurulundan çıkaracaktır.  Yeni danışman kurulunda yer alan arkadaşlarımızdan dergi
sisteminin düzenli ve gecikme olmadan yürüyebilmesi için özverili bir şekilde çalışmalarını rica
ediyorum. 
Damar cerrahisinin ülkemizde gelişmesini; derneğimizin ve dergimizin bugünlere ulaşmasını sağ-
layan değerli hocalarımıza da onursal kurulda yer verilmiştir. Saygı değer hocalarımdan değerli gö-
rüşlerini ve eleştirilerini bizlerden esirgememelerini rica ediyorum.
Dergi editörlüğünü devralmamdan itibaren geçen sürede derneğimizin sekreterinin istifa etmiş ol-
ması; eskiden, dergimizin yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri posta yolu ile kabul etmesi,
beklemede olan yayınların ve dergiye gönderilmiş ancak oluşan boşluk nedeniyle ortaya çıkan ka-
rışıklıkta beklemekte olan yayınlar ile incelemede olan cevap verilememiş yayınların toparlanması
gibi nedenlerden dolayı oldukça sıkıntılı bir dönem yaşanmıştır.
Sistemin işleyişini ve takibi kolaylaştırmak, yazarları ve hakem danışmanlarımızı kırtasiye ve posta
masraflarından kurtarmak için derginin yayın kabulü ve hakem danışmanlarımızın değerlendir-
meleri internet üzerinde yapılabilir hale getirilmiştir. Dernek websitesi üzerinden dergimiz yayın
kabulü yapmaktadır. 
Tüm meslektaşlarımdan dergimizde yayımlanmak üzere orijinal klinik çalışma, deneysel çalışma,
ilginç ve nadir görülen olgu sunumları ve damar cerrahisinde yeni tedavi yöntemleri ile ilgili ko-
nularda derleme tarzındaki eserlerini göndermelerini ve yaptıkları yayınlarda dergimizde yayın-
lanmış olan yayınları kaynak göstererek ilerideki yıllarda dergimizin index medicus ve SCI
kapsamında listelenir bir dergi olmasında katkıda bulunmalarını istirham ediyorum. Dergimizde ya-
yımlanmış olan tüm yayınlara internet ortamında tam metin olarak ulaşmanız mümkündür.
Yeni yayın döneminde ilgiyle okuyacağınız bir dergi yaratmak amacıyla; uluslararası damar cerra-
hisi rehberlerinin çevirisi, ulusal damar cerrahisi rehberi, uluslararası dergilerde yayımlanmış
önemli makalelerin çevirisinden oluşan yeni bir bölüm oluşturacağız. Yine dergi yoluyla sizleri
ulusal ve uluslararası damar cerrahisi ve endovasküler girişimler konusunda yapılacak tüm kongre,
sempozyum, panel ve çalıştaylardan haberdar edeceğiz. Sizlerin de değerli ve yoğun katkıları ile
damar cerrahisi dergisini önümüzdeki dönemde yılda dört sayıya çıkarmak istiyoruz. Akredite
olmuş referans bir dergi yayınlayabilmek, dergimizi daha ileri hedeflere ulaştırmak ve kurumsal-
laştırmak için siz değerli meslektaşlarımızın eleştiri ve görüşlerinizi her zaman bekliyoruz.
Ameliyat programlarının yoğun olarak devam ettiği bu günlerde hepinize sağlık, başarı ve mutlu-
luk dolu günler dilerim.
Saygılarımla.

PPrrooff..  DDrr..  UUffuukk  DDEEMMİİRRKKIILLIIÇÇ
Editör
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Semptomatik ve Asemptomatik Hastalarda
Karotid Arter Aterom Plak İçeriğinin

Karşılaştırılması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Semptomatik ve asemptomatik karotid arter stenozlu hastalara ait endarterektomi
plaklarında homosistein, von Willebrand faktörü (vWF), fibrin ve C-reaktif protein (CRP) değerleri
ölçülerek guruplar arasında fark olup olmadığı irdelendi. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Karotis
endarterektomisi yapılan, yaşları 54 ile 77 arasında değişen (ort. 64,16) 23’ü erkek 13’ü kadın, 20’si
semptomatik, 16’sı asemptomatik toplam 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Karotid arter aterom
plakları supernatant haline getirildikten sonra alınan numunelerden homosistein, fibrin, vWF, CRP
değerleri ölçüldü. İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 10.0 programı kullanıldı. P<0,05
anlamlılık sınırı kabul edildi. BBuullgguullaarr:: Homosistein semptomatik hastalarda 4,036±1,19 µmol/L,
asemptomatiklerde ise 3,647±0,772 µmol/L bulundu (p=0,519). Fibrin düzeyleri semptomatik
gurupta 227,54±38,81 mg/dl,  asemptomatiklerde 188,26±5,93 mg/dl bulundu (p<0,001). vWF
semptomatik gurupta %59,33±% 9,13, asemptomatiklerde %42,83±%5,33 bulundu (p<0,001). CRP
semptomatik gurupta 0,33±0,13 mg/dl, asemptomatiklerde 0,26± 0,091 mg/dl bulundu (p=0,033).
Homosistein dışında diğer parametrelerde ki farklılıklar  istatistiksel olarak anlamlı idi. SSoonnuuçç::
Çalışmamızda plak homosisteinin semptomatoloji ile bağlantısı görülmedi. Plaklardaki fibrin, kritik
stenoz yaratabilen veya plak bütünlüğünü bozarak mikroembolilere yol açabilen hemoraji ile
artmaktadır. Rüptüre plaklarda endotel hasarı gelişir. Yüksek CRP daha aktif anstabil ve inmeye
yatkın plaklarla ilgilidir. Bu bilgilerle uyumlu olarak da fibrin, vWF, CRP düzeyleri semptomatik
gurupta yüksek bulundu. Bahsedilen faktörlerin modifiye edilmesi hastalığın seyrini değiştirebilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid arter stenozu, homosistein, vWF, fibrin, CRP

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Homocystein, von Willebrand factor (vWF), fibrin and C-reactive protein
(CRP) values were measured in carotid artery plaques from symptomatic and asymptomatic pa-
tients with carotid stenosis. The values were evaluated between groups. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: 36
patients who underwent carotid endarterectomy, aged 54 to 77 (mean age: 64.16, 23 male, 13 fe-
male) were included in the study. 20 of them were symptomatic, 16 asymptomatic. Homocystein,
fibrin, vWF, CRP were measured from samples taken from carotid plaques converted into super-
natant. SPSS for Windows 10.0 programme was used for statistical analysis. P value less than 0.05
was accepted significant. RReessuullttss:: Homocystein value in symptomatic patients was  4.036±1.19
µmol/L,  in asymptomatic patients, was 3.647±0.772 µmol/L (p=0.519). Fibrin value in symptomatic
patients was  227.54±38.81 mg/dl, in asymptomatic patients, was 88.26±5.93 mg/dl (p<0.001). vWF
in symptomatic group was 59.33%± 9.13%, in asymptomatics, was 42.83%±5.33% (p<0.001). CRP
in symptomatic group was 0.33±0.13 mg/dl, in asymptomatics, was 0.26± 0.091 mg/dl (p=0.033).
Differences in parameters, except for homocystein, were statistically significant. CCoonncclluussiioonn::  There
was no relation between homocystein level an symptomatology. Amount of fibrin in the carotid ar-
tery atherosclerotic plaques increases with hemorrhage that may cause critical stenosis and disrupt
plaque and so cause microemboli. Modification of the mentioned factors can change the progress
of the disease.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery stenosis, homosistein, vWF, Fibrin, CRP

DDaammaarr  CCeerr  DDeerrgg  22000088;;1177((22))::4433--4488
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Mete Burak ÖZDEMİR ve ark. SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK HASTALARDA KAROTİD ARTER ATEROM PLAK...

Damar Cer Derg 2008;17(2)44

a ro tid ar te rin ate rosk le ro tik tu tu lu mu na
bağ lı in me kar di o vas kü ler ölüm se beb le ri
ara sın da 2. sı ra da yer al mak ta ve bı rak tı ğı

se kel le ai le ve top lu ma sos yo e ko no mik ağır bir yük
ge tir mek te dir.1 Eks trak ra ni yal ka ro tis ar te re yö ne -
lik ba şa rı lı cer ra hi gi ri şim ler in me ile mü ca de le de
çı ğır aç mış tır. Tüm te da vi pro to kol le ri nin ama cı se-
reb ral en fark tü sü en gel le mek tir. Ge çi ci is ke mik
atak (Gİ A), da ha son ra ge li şe bi le cek in me nin ve
ölü mün en gel len me si için bi zi uya ran bir alarm dır.
Ka ro tid ar ter ste no zu nun semp to ma tik ve ya
asemp to ma tik ol ma ne den le ri ni tes pit et me ye yö-
ne lik pek çok araş tır ma ya pıl mış tır. 

Ça lış ma mız da da semp to ma tik ve asemp to ma -
tik ka ro tid ar ter ste no zu na ait en dar te rek to mi plak-
la rı in ce len di. Semp to ma tik has ta lar da 24 sa at
içer sin de dü ze len Gİ A ve ya 1 gün den faz la sü ren
ve 21 gün içer sin de ta ma men dü ze len ge ri dö nü şe -
bi len is ke mik nö ro lo jik de fi sit ler (re ver sib le isc he -
mic ne u ro lo gic de fi cit, RIND) ve ya in me hi ka ye si
bu lun mak tay dı.

Ate rosk le roz pa to je ne zin de risk fak tö rü olan
ho mo sis te in, da mar en do tel ha sa rın da or ta ya çı kan
von Wil leb rand fak tö rü (vWF), yi ne ate rosk le ro -
zun olu şu mun da te mel rol oy na yan fib rin ve kar di -
o vas kü ler has ta lık lar da yük se len C-re ak tif pro te in
(CRP) de ğer le ri bi yo kim ya sal yön tem ler le ana liz
edi le rek gu rup lar ara sın da fark olup ol ma dı ğı araş-
tı rıl dı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ka ro tid en dar te rek to mi si ya pı lan, yaş la rı 54 ile 77
ara sın da de ği şen (ort. 64.16) 23’ü er kek 13’ü ka dın,
20’si (%55.5) semp to ma tik, 16’sı (%44.4) asemp to -
ma tik top lam 36 has ta ça lış ma ya da hil edil di. Ate-
rosk le ro tik risk fak tör le rin den hi per tan si yon 24
(%66.6), di a be tes mel li tus 16 (%44.4), hi per li pi de -
mi 9 (%25) ve si ga ra kul la nı mı 24 (%66.6) has ta da
mev cut idi. İki has ta da (%5.5) di a liz ge rek tir me yen
re nal yet mez lik bu lun mak tay dı. 27 has ta da (%75),
oral an ti di a be tik, ACE in hi bi tö rü, Ca ka nal blo ke -
ri, Be ta blo ker, ase til sa li si lik asid ve sta tin gu ru bu
ilaç kul la nı mı var dı (Tab lo 1).

Has ta la rın bü yük ço ğun lu ğu dış kli nik ler den ta-
nı sı ko nul muş ola rak ope ras yon için gön de ril di ğin -

den stan dard ta nı yön te mi mev cut de ğil di. Has ta la -
rın pre o pe ra tif de ğer len di ril me sin de %82’sinde kul-
la nı lan yön tem dup leks ul tra so nog ra fi idi. Ol gu la rın
%34’ü se lek tif ka ro tid an ji og ra fi si ile %32’si ise her
iki ta nı yön te mi bir lik te de ğer len di ril miş ti. Ul tra so -
nog ra fik de ğer len dir me de, plak la rın %70’i yu mu şak
ya pı da ve %30’un da ül se ras yon bulmaktaydı.
%30’unda plak stabil görünmekteydi.

Semp to ma tik has ta lar son 6 ay içer sin de ka ro -
tid ar ter ste no zu na bağ lı ge çi ci ve ya ka lı cı nö ro lo -
jik prob lem ler ge çir miş ler di. Semp to ma tik gu ru bun
%66.6’sın da Gİ A, %20’sin de in me, %13.3’ünde
RIND öy kü sü mev cut tu. Ge nel anes te zi al tın da bü -
tün has ta la ra ge çi ci şant kul la nı la rak ste no tik ka-
ro tis ar ter le re mü da ha le edil di. Bu ne den le
her han gi bir nö ro lo jik mo ni tö ri zas yo na ge rek du-
yul ma dı. Da ma rın me di a ta ba ka sı ile plak ara sın -
dan dis sek si yon ya pı la rak en dar te rek to mi ana
ka ro tid ar ter den in ter nal ve eks ter nal ka ro tid ar-
ter ler de nor mal in ti ma ya ka dar iler le til di. Prok si -
mal ve dis tal in ti ma lar tes pit edi dik ten son ra
ar te ri o to mi sa fen ya ma ile ka pa tıl dı. Has ta lar da po-
s to pe ra tif komp li kas yon gö rül me di.  

Alı nan ka ro tid ar ter ate rom plak la rı, la bo ra tu -
var ça lış ma sı nın ya pı la ca ğı gü ne ka dar de rin don du -
ru cu da (Ru a Ins tru ments) se rum fiz yo lo jik için de
-80° C’de sak lan dı. Ça lış ma nın ya pı la ca ğı gün do ku -
lar çö zü lüp, Shi mad zu-Lib ror AE U-210 elek tro nik
tar tı ile yaş ağır lık la rı öl çül dük ten son ra %0.9 NaCl
içe ri sin de He i dolph R2R ho mo je ni za tör le ho mo je -
ni ze edi lip %20’lik ho mo je nat lar ha zır lan dı. El de

Semptomatik grup Asemptomatik grup

Sayı, Cinsiyet  (E/K) 20, (12/8) 16, (11/5)

Yaş (ortalama) 65±3.2 63±2.4

Diabetes Mellitus 9  (%45) 7  (%43)

Hipertansiyon 16 (%80) 8  (%50)

Sigara kullanımı 15  (%75) 9  (%56)

Hiperlipidemi 5  (%25) 4  (%25)

Renal yetmezlik 1  (%5)* 1  (%6)*

Medikasyon 17  (%85)† 10 (%62)†

TABLO 1: Semptomatik ve asemptomatik hastaların
genel özellikleri.

*Dializ gerektirmeyen renal yetmezlik, † Oral antidiabetik, statin, ACE inhibitörü, Ca kanal
blokeri, Beta bloker, asetilsalisilik asid gurubundan en az 2’sinin kullanımı mevcut. 
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edi len do ku ho mo je nat la rı 30 sa ni ye ara lık lar la or ta
şid det te MSE so ni kas yon ci ha zı ile iki kez so ni ke
edil di. Ho mo je ni zas yon ve so ni kas yon iş lem le ri yak-
la şık +4 de re ce de ya pıl dı. So ni ke edil miş ho mo je -
nat lar 500 G’de Christ UJ2 ci ha zın da 10 da ki ka
san tri fuj edil di. Alı nan sü per na tant lar Her qe us bi o -
fu ge stra tur so ğut ma lı ep pen dorf san tri fuj ile 15000
G de 20 da ki ka san tri fuj edil di.

Ça lış ma lar sü per na tant lar dan alı nan nu mu ne -
ler le ya pıl dı. Ça lış ma lar da Da de Beh ring ’in BC von
Wil leb rand Re a gent edi ti on ap ril 2004 ki ti kul la -
nı la rak, Mul ti fib ren*U edi ti on au gust 2003 ki ti kul-
la nı la rak, Da de Beh ring BCT Analy zer ci ha zı ile
vWF ve fib rin, Da de Beh ring ’in N High Sen si ti vity
CRP edi ti on ja nu ary 2004 ki ti kul la nı la rak im mu -
no nep he lo metry BNII ci ha zı ile CRP, Bi o DPC Ho-
mocy ste i ne edi ti on ja nu ary 2004 ki ti kul la nı la rak
HPLC  ci ha zı ile ho mo sis te in de ğer le ri ne ba kıl dı ve
kar şı laş tı rıl dı. 

İsta tis tik sel ana liz için SPSS for Win dows 10.0
is ta tis tik pa ket prog ra mı kul la nıl dı. Sü rek li de ğiş -
ken ler or ta la ma±SD ola rak ve ril di. Gu rup kar şı laş -
tır ma la rın da or ta la ma lar için non-pa ra met rik
Mann-Whit ney-U tes ti kul la nıl dı. İsta tis tik sel ola-
rak an lam lı lık sı nı rı p< 0.05 ola rak ka bul edil di.  

BULGULAR

Ka ro tid en dar te rek to mi ame li ya tı uy gu la nan ol gu -
lar dan alı nan ate rom plak la rı nın in ce le me sin de ho-
mo sis te in dü ze yi, semp to ma tik ol gu lar da or ta la ma

4.036 ± 1.19 µmol/L ve  asemp to ma tik ol gu lar da ise
3.647 ± 0.772  µmol/L  idi. Ho mo sis te in de ğer le ri
semp to ma tik grup ta yük sek ol ma sı na rağ men is ta -
tis tik sel ola rak an lam lı fark lık lık sap tan ma dı (p=
0.519) (Şekil 1).

Fib rin dü zey le ri semp to ma tik grup ta 227.54 ±
38.81 mg/dl, asemp to ma tik gu rup ta  188.26 ± 5.93
mg/dl idi. Fib rin de ğer le ri, semp to ma tik gu rup ta
asemp to ma tik gru ba gö re is ta tis tik sel an lam lı ola-
rak yük sek ti (p< 0.001) (Şekil 2). 

Von Wil leb rand Fak tör (vWf) dü zey le ri,
semp to ma tik grup ta  %59.33 ± %9.13, asemp to -
ma tik grup ta ise %42.83 ± %5.33 sap tan dı. vWf
de ğer le ri ne gö re semp to ma tik grup la asemp to ma -
tik grup ara sın da  is ta tis tik sel ola rak ile ri de re ce -
de an lam lı fark lı lık var dı (p< 0.001). Bi yo kim ya sal
öl çüm de ğer le ri ne gö re semp to ma tik grup vWF
or ta la ma sı, asemp to ma tik gru ba gö re yük sek ti
(Şekil 3).

CRP se vi ye le ri, semp to ma tik gu rup ta  0.33 ±
0.13 mg/dl, asemp to ma tik gu rup ta  ise 0.26 ± 0.091
mg/dl sap tan dı. CRP de ğer le ri semp to ma tik grup -
ta da ha an lam lı ola rak da ha yük sek ti (p= 0.033)
(Şekil 4).

TARTIŞMA

Ka ro tid ate rosk le ro zu ya pı lan bü tün ça lış ma la ra ve
ge liş ti ri len te da vi yön tem le ri ne rağ men, kar di o -
vas kü ler mor ta li te ve mor bi di te nin en önem li se-
bep le rin den bi ri ol ma ya de vam et mek te dir. Bu

SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK HASTALARDA KAROTİD ARTER ATEROM PLAK... Mete Burak ÖZDEMİR ve ark.
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ŞEKİL 1: Semptomatik ve asemptomatik olgularda homositein düzeyleri (p=
0.519).
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ŞEKİL 1: Semptomatik ve asemptomatik olgularda fibrin düzeyleri (p< 0.001).
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has ta lık ve komp li kas yon la rı nın ön len me sin de
har ca nan iş gü cü ve ma li yet her ge çen gün da ha da
art mak ta dır. 

Ka ro tid ar ter ste no zun da mev cut prob lem ler -
den bi ri de semp to ma tik ve asemp to ma tik has ta po-
pu las yo nu nun bu lun ma sı ve te da vi en di kas yon-
la rı nın fark lı ol ma sı dır. Bel li bir yüz de nin üs tün de
ste no za sa hip plak la rın ba zı la rı nın semp to ma tik
ba zı la rı nın ise asemp to ma tik ol ma sı çe şit li gö rüş -
ler le açık lan ma ya ça lı şıl mış an cak he nüz se beb tam
ola rak an la şı la ma mış tır. Ka ro tid ar ter has ta lık la -
rın da ço ğu has ta nın nö ro lo jik semp tom la rı ste no tik
lez yon lar üze rin de mey da na ge len em bo li ler so nu -
cu da olu şur. Ça lış ma mız da ba kı lan pa ra met re ler le
il gi li ola rak, ya pı lan bir ça lış ma da ho mo sis te in dü-
zey le ri dü şü rü len has ta lar da ka ro tid ar ter ate rom
plak prog res yo nun da an lam lı azal ma sap tan mış tır.2

Baş ka bir ça lış ma da ise ho mo sis te in dü şü rü cü te da -
vi son ra sı has ta la rın fe mo ral ve ka ro tid ar ter ler ul t-
ra son ile in ce len miş, so nun da fe mo ral ve ka ro tid
ate rosk le roz prog res yo nu nun ho mo sis te in dü şü rü -
cü te da vi ile iliş ki li ol ma dık la rı gö rül müş tür.3 Te -
mel ça lış ma lar da, ho mo sis te i nin hem at he rosk le-
ro zu hem de trom bo zu art tır dı ğı gös te ril miş tir.
Hem va ka-kon trol lü hem de ko hort olan göz lem sel
epi de mi yo lo jik ça lış ma lar, ho mo sis te in se vi ye le ri
yük sel miş olan has ta lar da kar di yo vas kü ler has ta lık
ris ki nin az-or ta de re ce de art mış ol du ğu nu gös ter -
miş tir. Ran do mi ze de ney le rin ör nek hac mi az ol-
ma sı na rağ men va at te bu lu nu yor gi bi gö rün se de,

so nuç la rı tu tar lı gö rün me mek te dir. Böy le ce, plaz -
ma ho mo sis te in se vi ye le rin düş me siy le bir lik te
myo kar di yal en fark tüs, in me ve ya pe ri fe rik vas kü -
ler has ta lık da hil kar di yo vas kü ler has ta lık ris kin de
azal ma olup ol ma dı ğı açık de ğil dir. Bu ça lış ma da
plak ho mo sis te in içe ri ği semp to ma tik grup ta öl çüm
de ğe ri ola rak yük sek ol ma sı na rağ men is ta tis tik sel
ola rak an lam sız dı. El de edi len bul gu lar la ka ro tid
ate rosk le ro zu nun semp to ma to lo ji si ara sın da bağ -
lan tı ku ru la ma dı.

Ol gun ate rosk le ro tik lez yon lar da fib rin or tak
bul gu dur. Plak ta ki fib rin ken di ni da ha çok plak ta -
ki kro nik he mo ra ji ile gös te rir. Plak içi he mo ra ji,
ka ro tid ar ter ça lış ma la rın da sık kar şı la şı lan mor fo -
lo jik ka rak ter dir. Bir çok ça lış ma semp to ma tik ka ro-
tid ar ter ste no zuy la plak içi he mo ra ji var lı ğı nın
bir lik te li ği ni gös ter miş tir.  Bu da bi ze plak ta ki he-
mo ra ji nin kri tik ste noz ya ra ta bi le ce ği ve ya plak bü-
tün lü ğü nün bo zul ma sı so nu cun da mik ro em bo lik
ma ter yal olu şu mu na yol aça bi li ce ği ni gös ter mek -
te dir. An cak ba zı otör le rin yap tı ğı ça lış ma lar da da
plak içi he mo ra ji olan lez yon lar da semp to ma tik ve
asemp to ma tik grup lar ara sın da fark ol ma dı ğı gös te-
ril miş tir.4-7 Bu ça lış ma da da plak la rın içer di ği fib-
rin mik ta rı de ğer len di ril di ğin de semp to ma tik
grup ta is ta tik sel ola rak an lam lı yük sek lik tes pit
edil di. Bu bul gu lar semp to ma tik plak lar da ki fib rin
içe ri ği nin da ha yük sek ol du ğu nu gös ter di. 

En do tel hüc re ha sa rı ve ya dis fonk si yo nu na yol
açan inf la ma tu var ve ate rosk le ro tik da mar has ta -
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ŞEKİL 3: Semptomatik ve asemptomatik olgularda vWf düzeyleri (p< 0.001).
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ŞEKİL 4: Semptomatik ve asemptomatik olgularda CRP düzeyleri (p=0.033).
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lık la rın da yük sek vWF dü zey le ri tes pit edil mek te -
dir. Bu da vWF’ün en do tel yal dis fonk si yon ve ya
ze de len me si nin gös ter ge si ola rak kul la nı la bi le ce ği -
ni gös ter mek te dir.8 Ay rı ca vWF, subk li nik ate rosk-
le roz ve ar ter yel ağa cın fark lı bö lüm le rin de ki
en do tel yal hüc re dis fonk si yo nu nu ara sın da fiz yo -
lo jik bağ lan tı kur mak için önem li bir sis te mik gös-
ter ge dir.9 An cak gü nü müz de nor mal sağ lık lı
in san dan, en do tel yal ha sar ve da ha son ra da semp-
to ma tik da mar has ta lı ğı olu şu mun da ki sü reç de
vWF’ün pa to fiz yo lo jik ye ri ke sin ola rak bel li de ğil-
dir.10 Her ne ka dar li te ra tür ler de özel lik le pe ri fe rik
da mar has ta lık la rı ile iliş ki len di ril miş ol sa da bu ça -
lış ma gru bun da ki test so nuç la rın da vWF semp to -
ma tik grup ta is ta tik sel ola rak an lam lı de re ce de
yük sek bu lun du. Plak içi he mo ra ji ve rüp tür mev-
cut ka ro tid ate rom plak la rın da en do tel ha sa rı ka çı -
nıl maz dır ve bu na bağ lı ola rak VWF se vi ye si nin
semp to ma tik has ta lar da yük sek çık ma sı şaşır tı cı
bu lun ma dı.

CRP de ğer le ri yük sek olan er kek ler de is ke mik
stro ke ge çir me ris ki iki kat, ka dın lar da MI ve ya
stro ke ge çir me ris ki ye di kat da ha faz la dır.11

CRP’nin ay rı ca obez ler de, in sü lin re zis tan sı olan-
lar da ve en do tel yal dis fonk si yon lu lar da yük sel di ği
gös te ril miş tir.12 Lö ko sit mik ta rı, CRP dü ze yi ve di -
ğer inf la ma tu var pa ra met re ler ge le cek te olu şa bi le -
cek kar di yo vas kü ler olay la rı tah min et mek te
kul la nı la bi lir.13 65 yaş ve üze ri in me hi ka ye si ve ya
kro nik at ri yal fib ri las yo nu ol ma yan ge niş bir has ta
gru bun da 10,2 yıl lık ta kip te yük sek CRP de ğe ri nin
is ke mik in me ola yın da, ka ro tid in ti ma-me di a ka -
lın lı ğı ile pre zen te edi len ate rosk le roz şid de tin den
ba ğım sız bir risk fak tö rü ol du ğu sap tan mış tır. Ay -
nı ça lış ma da in me ile CRP ara sın da ki iliş ki nin art -
mış ka ro tid in ti ma-me di a ka lın lı ğı olan lar da da ha
kuv vet li ol du ğu be lir til miş tir. CRP ve in ti ma me di -
a ka lın lı ğı nın is ke mik in me ris ki ni be lir le me de iki
ba ğım sız risk fak tö rü ol du ğu ay rı ca or ta ya kon mu-
ş tur.14 Ya pı lan de ğer len dir me so nu cun da ka ro tid
ar ter ate rosk le ro zu nun er ken saf ha la rın da, CRP
kon san tras yo nu nun ka ro tid ate rosk le ro tik ak ti vi -
te si nin de ğer len di ril me sin de, ate rosk le roz yay gın -
lı ğın dan da ha gü ve ni lir bir gös ter ge ol du ğu
bil di ril miş tir.15 Ate rosk le ro tik da mar du va rı öl çü -
le bi lir sis te mik inf la mas yon için bir kay nak tır. Bu

yüz den yük sel miş CRP de ğer le ri ate rosk le ro zun
gös ter ge si dir. An cak ate rosk le ro zun yay gın lı ğı nın
de ğer len di ril me sin de tek ba şı na ye ter li de ğil dir,
çün kü CRP in ti ma-me di a ka lın lı ğı ile be lir le nen
ile ri ate rosk le roz ol gu la rın da is ke mik in me için ba -
ğım sız bir risk fak tö rü dür. Ay rı ca CRP kon san tras -
yo nu ka ro tis ate ros ke ro tik pla ğı nın kom po zis yo nu
ile de iliş ki len di ri le bi lir. Çün kü yük sek CRP de ğer-
le ri da ha ak tif, ans ta bil ve in me ye ne den ol ma ya
da ha yat kın plak lar ile il gi li dir. Bu ça lış ma da da
CRP dü zey le ri semp to ma tik grup ta an lam lı ola rak
yük sek bu lun du.

Ça lış ma mız da, plaz ma kon san tras yon la rı nın
yük sek li ği ate rosk le roz olu şu mun da et kin ol du ğu
gös te ril miş pa ra met re le rin semp to ma tik ve asemp-
to ma tik ka ro tid plak la rın da ki yo ğun lu ğu nu kar şı -
laş tı ra rak yu kar da bah se di len pa ra doks
açık lan ma ya ça lı şıl dı. İnce le nen iki grup ara sın da
vWF, fib ri no jen ve CRP dü zey le ri ara sın da an lam -
lı de re ce de fark göz le nir ken ho mo sis te in dü zey le -
rin de fark göz len me di. Mev cut li te ra tür bil gi le ri ile
plaz ma kon san tras yon yük sek lik le ri kar di o vas kü -
ler has ta lık in si dan sı nı art tır dı ğı bi li nen pa ra met -
re le rin bi yo kim ya sal yön tem ler le ka ro tid plak
ya pı sın da da yük sek ol du ğu nun göz lem len me si bu
ate rosk lo ro tik ajan la rın plak sta bi li te si nin bo zul -
ma sı ve trom bo em bo lik olay la rın mey da na gel me -
sin de ak tif rol oy na ya bi le ce ği ni dü şün dür mek te dir. 

Me di kal te da vi ile plaz ma kon san tras yon la rı
dü şü rül me şan sı bu lun du ğun da plak kon san tras -
yon la rı nın dü şüp düş me ye ce ği ko nu sun da ye ter li
araş tır ma he nüz bu lun ma mak ta dır. Ça lış ma mız da
her ne ka dar has ta la rın plaz ma la rın da bu pa ra met -
re le rin ça lı şıl ma ma sı bir ek sik lik teş kil et se de
yük sek vWF, fib ri no jen ve CRP dü zey le ri yük sek
plak la rın ay nı za man da semp to ma tik ol ma sı, ate-
rosk le roz dü zel til me se bi le semp tom la rın or ta dan
kal dı rıl ma sı için bah se di len bi yo kim ya sal fak tör -
le rin dü ze yi nin dü şü rül me si ge re ği ni ak la ge tir -
mek te dir. vWF, fib ri no jen ve CRP plaz ma
kon san t- ras ton la rı yük sek olan asemp to ma tik ka-
ro tis ate rosk le roz has ta la rı nın semp to ma tik ha le
geç me ola sı lık la rı nın yük sek ol du ğu dü şün ce siy le
me di kal ve/ve ya cer ra hi te da vi de da ha ag re sif olu-
na bi lir.
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Cerrahi Müdahale Yapılan
Karotis Arter Hastalarında Karotis

Üfürümünün Değeri ve Duyulma Oranı

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ka ro tis üfü rü mü ge nel de eks trak ra ni al ka ro tis ar ter has ta lı ğı yö nün den önem li
bir bul gu ola rak dü şü nü lür. Ka ro tis üfü rü mü nün du yul ma sı mu a ye ne eden he ki min tec rü be si
ve ye ti siy le di rekt iliş ki li bir du rum dur. Bu ça lış ma da ka ro tis ar ter has ta lı ğı ta nı sıy la ka ro tis ar -
ter en dar te rek to mi ope ras yo nu uy gu lan mış has ta gru bun da ka ro tis üfü rü mü var lı ğı ve ya yok -
lu ğu nu li te ra tür ve ri le ri eş li ğin de de ğer len dir dik. Ama cı mız ise fi zik mu a ye ne es na sın da tes pit
edi len ka ro tis üfü rü mü var lı ğı nın ka ro tis ar ter has ta lı ğı nı be lir le me de de ğe ri ni ve re fe re ede -
cek he kim gru bu için öne mi ni or ta ya koy mak tır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kli ni ği miz de ope re edi -
len ka ro tis ar ter has ta la rı nın ka yıt la rı ve li te ra tür de bu lu nan has ta se ri le ri in ce len di. Has ta la rın
dos ya ka yıt la rı ret ros pek tif ola rak ta ran dı. Eği tim has ta ne si nin bir özel li ği ola rak has ta lar ço -
ğun luk la fark lı he kim ler ta ra fın dan mu a ye ne edi lip kay de dil miş ti. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta ne miz de Ocak
2000-Ara lık 2006 ta rih le ri ara sın da ki 6 yıl lık za man di li min de 126 has ta ya top lam 134 ka ro tis
ar ter en dar te rek to mi ope ras yo nu uy gu lan dı. Ça lış ma mız da ki 126 has ta nın 49’un da (%38.9) üfü -
rüm mev cut tu. (26 has ta da tek, 23 has ta da da iki ta raf lı üfü rüm du yul du). SSoo  nnuuçç::  Ka ro tis üfü -
rü mü du yul ma sı eks trak ra ni al ka ro tis ar ter has ta lı ğı açı sın dan önem li bir bul gu dur. An cak bi zim
va ka se ri miz de cer ra hi mü da ha le ye aday has ta gru bun da ka ro tis üfü rü mü nün du yul ma ora nı
yak la şık %40 ci va rın da idi. Bu bul gu lar göz önü ne alın dı ğın da, ka ro tis üfü rü mü nün du yul ma -
ma sı ka ro tis ar ter has ta lı ğı ol ma dı ğı an la mı na gel me mek te dir. Bu ne den le üfü rüm du yul ma sa
bi le ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si ne aday tüm has ta lar da ka ro tis dopp ler ul tra so nog ra fi ile ile -
ri tet kik ya pıl ma lı dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ka ro tis en dar te rek to mi, sis to lik üfü rüm, ka ro tis ar ter

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Ca ro tid bru it is tho ught as an im por tant fin ding of ex trac ra ni al ca ro tid
ar te ri al di se a se. Aus cul ta ti on of the ca ro tid bru it is di rectly re la ted with the ex pe ri en ce and abi l-
ity of the doc tor. In this study, we re vi e wed the li te ra tu re abo ut the pre sen ce of ca ro tid bru it
af ter ca ro tid en dar te rec tomy ope ra ti ons. The aim of this study is to eva lu a te the va lu e of the
pre sen ce of ca ro tid bru it in exa mi na ti on of ca ro tid ar tery di se a se, for re fer ring the pa ti ent to vas-
cu lar sur gery. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Re cords of the ope ra ted pa ti ents in both our cli nic and li t-
e ra tu re was re vi e wed. Pa ti ent fi les we re exa mi ned ret ros pec ti vely. Du e to the fact that our
ins ti tu ti on is an edu ca ti o nal hos pi tal, the physi cal exa mi na ti ons we re ma de by many dif fe rent
doc tors. RReessuullttss::  134 ca ro tid en dar te rec tomy ope ra ti ons ha ve be en app li ed to 126 pa ti ents bet -
we en Ja nu ary 2000 and De cem ber 2006. In 49 of 126 pa ti ents (38.9%) ca ro tid bru it we re pre s-
ent (in  26 pa ti ents ip si la te ral, in 23 pa ti ents bi la te ral). CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Ca ro tid bru it is an im por tant
sign of ca ro tid ar tery di se a se. Ho we ver, in our ca ses, in ci den ce of de tec ting ca ro tid bru it in pre-
o pe ra ti ve ca ro tid ar tery di se a se pa ti ents was aro und 40%. Con si de ring this, fa i lu re to de tect ca -
ro tid bru it in aus cul ta ti on do es not me an that the re is no ca ro tid ar tery di se a se in a pa ti ent. As
a re sult, in all pa ti ents pro ne to co ro nary ar tery sur gery, ca ro tid dopp ler scan ning shall be do -
ne, no mat ter what the re is a ca ro tid bru it or not.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ca ro tid en dar te rec tomy, systo lic mur murs, ca ro tid ar te ri es
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a ro tis ar ter dar lık la rı is ke mik stro ke için
ma jor risk fak tö rü dür. Ge nel po pu las yon da
Dopp ler Ul tra so nog ra fi (USG) ile ya pı lan

ça lış ma lar da, 65 yaş ve üze rin de asemp to ma tik ka-
ro tis ste no zu %4-5 ora nın da sap tan mış tır.1 Ka ro tis
üfü rü mü olan lar da yıl lık strok in si dan sı %1-2’dir
ve bu oran ste no zun de re ce siy le  doğ ru oran tı lı ola-
rak yük se lir.2 Eş lik eden hi per tan si yon, di ya be tes
mel li tus ve ko ro ner kalp has ta lı ğı mev cut ise ris kin
da ha faz la art tı ğı gö rü lür. Asemp to ma tik ka ro tis
ate rosk le ro zis ça lış ma sın da ka ro tis en dar te rek to mi
ope ras yo nu uy gu la nan ol gu lar da me di kal te da vi
gö ren le re oran la 5 yıl lık risk azal ma sı %5.9’dur.3

Bu du rum da %70-99 ka ro tis dar lı ğı olan ve bek le -
nen ya şam sü re si 5 yıl dan faz la olan ol gu lar da ka-
ro tis en dar te rek to mi ope ras yo nu öne ril mek te dir
Bu ne den le bu has ta la rın tes pit edil me si ve re fe re
edil me si ge rek mek te dir. Ka ro tis ar ter dar lı ğın da
nons pe si fik semp tom lar ka ro tis üfü rü mü, tran si ent
is ke mik atak lar, amo ra sis fu gax, baş dön me si, ba-
şağ rı sı ve sis te mik ate rosk le roz dur.4

Ka ro tis üfü rü mü ge nel de eks trak ra ni al ka ro tis
ar ter has ta lı ğı açı sın dan önem li bir bul gu ola rak
dü şü nü lür. Bu üfü rüm ka ro tis ar ter tra se si üze rin -
den din le ne bi len anor mal, kalp atı mıy la sen kro ni -
ze ve da mar du va rın da ki dü zen siz liğin mey da na
ge tir di ği tür bü lan kan akı mın dan kay nak la nan bir
ses tir. Ka ro tis üfü rü mü nün tes pi ti mu a ye ne eden
he ki min tec rü be si ve ye ti siy le di rekt iliş ki li dir. Ça l-
ış ma mız da ka ro tis ar ter dar lı ğı ne de niy le ka ro tis
ar ter en dar te rek to mi ope ras yo nu uy gu la nan 126
has ta da ki ka ro tis üfü rü mü du yul ma ora nı li te ra tür
ve ri le ri ışı ğın da de ğer len di ril miş tir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kli ni ği miz de Ocak 2000 - Ara lık 2006 ta rih le ri ara -
sın da ki 6 yıl lık za man di li min de 126 has ta ya top-
lam 134 ka ro tis ar ter en dar te rek to mi ope ras yo nu
uy gu lan dı. Ope re edi len ka ro tis ar ter has ta la rı nın
ka yıt la rı ret ros pek tif ola rak in ce len di ve kon trol
kar şı laş tır ma sı için li te ra tür de bu lu nan has ta se ri -
le ri in ce len di. Has ta la rın 94’ü er kek ve 32’si ka dın -
dı ve yaş or ta la ma sı 67±8.7 yıl (32-85) idi.
Has ta la rın 63’ün de be ra be rin de ko ro ner ve ya pe ri -
fe rik da mar has ta lı ğı mev cut tu. Bu has ta la rın 40’ın -
da ka ro tis ve ko ro ner ar ter has ta lı ğı, 15’in de ka ro tis

ve pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ve 8’in de de ka ro tis, ko-
ro ner, pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı bir lik te bu lu nu yor -
du. An cak sa de ce 25 has ta da ay nı za man da ko ro ner
ar ter has ta lı ğı ne de niy le kom bi ne ko ro ner re vas -
kü la ri zas yon ve ka ro tis ar ter en dar te rek to mi ope-
ras yo nu uy gu lan dı. Has ta la rın tü mü ne ka ro tis
dopp ler ul tra so nog ra fi tet ki ki ya pıl dı. Ka ro tis ar ter
en dar te rek to mi ope ras yo nu ger çek leş ti ri le cek tüm
ol gu la ra ko ro ner ar te ri yel sis tem gö rün tü len me si
için ko ro ner an ji yog ra fi ve ka ro tis ar te ri yel sis tem
gö rün tü len me si için ise  ka ro tis an ji yog ra fi ve ya
man ye tik re zo nans an ji yog ra fi ya pıl dı (Tab lo 1).
Ça lış ma mız da ge nel lik le her has ta eği tim has ta ne -
si nin bir özel li ği ola rak ço ğun luk la fark lı he kim ler
ta ra fın dan mu a ye ne edi lip kay de dil miş ti. 

İsta tik sel yön tem ola rak ki ka re tes ti kul la nıl dı.
Ka ro tis üfü rüm var lı ğı nın ka ro tis ar ter de ki lez yon
ye ri ne gö re de ğer len di ril me sin de ana ka ro tis ar ter
lez yo nu olan ol gu lar da ki ka re test de ğe ri 4.38 ve p
de ğe ri 0.03 (p<0.05) olup is ta tis tik sel ola rak an lam -
lı dır. Yi ne ka ro tis ar ter de %60-89 dar lık de re ce si -
ne gö re üfü rüm var lı ğı açı sın dan de ğer len dir me de
ki ka re test de ğe ri 3.552 ve p de ğe ri 0.049 olup
(p<0.05) is ta tis tik sel ola rak an lam lı dır.

BUL GU LAR

Ka ro tis ar ter en dar te rek to mi ope ras yo nu ya pı lan
126 has ta nın top lam 49’un da (%38.9) ka ro tis üfü rü -
mü mev cut tu. Üfü rüm has ta la rın 26’sın da tek ta-
raf lı, 23’ün de ise iki ta raf lı ola rak du yul du.
İsta tis tik sel ana liz de has ta lar lez yo nun lo ka li zas -
yo nu na gö re ve dar lı ğın de re ce si ne gö re grup la ra

Sayı %
Karotis ve Koroner Arter Hastalığı 40 31.7

Karotis ve Perifer Arter Hastalığı 15 11.9

Karotis, Koroner ve Perifer Arter Hastalığı 8 6.3

Doppler Ultrasonografi 126 100

Karotis ve Koroner Arter Anjiyografi 70 55.5

Manyetik Rezonans Anjiyografi 56 4.4

Sağ Karotis Arter Lezyonu 35 27.7

Sol Karotis Arter Lezyonu 40 31.7

Bilateral Karotis Arter Lezyonu 51 40.4

TABLO 1: Karotis arter hastalığına eşlik eden arteriyel
sistemdeki diğer hastalıklar, kullanılan görüntüleme

teknikleri ve lezyon lokalizasyonları.
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ay rıl dı lar. Bu na gö re lez yon lo ka li zas yo nu na gö re
ana ve in ter nal ka ro tis lez yon lu has ta lar, dar lık de-
re ce si ne gö re ise %60-89 ve %90 üze ri lez yon lu
has ta grup la rı oluş tu rul du. Tab lo 2’de has ta grup la -
rı ve üfü rü mün du yul ma oran la rı gö rül mek te dir.
Ka ro tis dopp ler ul tra so nog ra fi ve an ji yog ra fi so nuç-
la rı na gö re 40 has ta da (%31) sa de ce sol, 35 has ta da
(%27) sa de ce sağ ve 51 has ta da (%42) ise her iki ta-
raf ta ka ro tis ar ter lez yo nu mev cut tu (Tab lo 1). Ana
ka ro tis ar ter lez yon lu ve dar lık de re ce si %60-89
ara sın da olan has ta grup la rın da is ta tis tik sel ana liz
so nu cu ka ro tis ar ter üfü rü mü du yul ma sı ile lez yon
var lı ğı ara sın da an lam lı iliş ki sap tan mış tır. 

TAR TIŞ MA

Bo yun da ka ro tis ar ter tra se si üze rin de üfü rüm du-
yul ma sı nın ka ro tis ar ter has ta lı ğı açı sın dan ta nı ko-
yu cu de ğe ri üze ri ne 30 yı lı aş kın sü re dir
araş tır ma lar ya pıl mak ta dır.5-7 Ka ro tis ar te ri yel sis-
tem de %30-85 ora nın da da ral ma ile dar lı ğın dis ta -
lin de kan akı mın da mey da na ge len tür bü lans
so nu cu ar ter du va rın da tit re şim olu şa rak ka ro tis
üfü rü mü or ta ya çık mak ta dır. Ka ro tis üfü rü mü in-
ter nal ka ro tis ar ter de ate rosk le ro zis için yük sek
spe si fik kli nik işa ret ola rak doğ ru lan mış tır. An cak
dopp ler ul tra so nog ra fi ile in ter nal ka ro tis ar ter de
%80 ve üze rin de dar lık tes pit edi len has ta la rın
%3’ün de ka ro tis üfü rü mü sap ta na ma mış tır.8

Bo yun da du yu lan ka ro tis üfü rü mü nün in ter -
nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı için be lir le yi ci de ğe ri
%49.8-%82.7 ara sın da bil di ril miş tir. Mi yo kar di yal
re vas kü la ri zas yon ger çek leş ti ri len se reb ro vas kü ler
olay hi ka ye si mev cut olan ve ya ol ma yan has ta lar -
da in ter nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı %24 ka dar dü şük
tes pit edi le bi lir.9 Bo yun da ka ro tis üfü rü mü nün du-
yul ma ma sı bü yük oran da he mo di na mik ola rak bo-
zul ma mış ka ro tis do la şı mı na bağ lı dır. Ko ro ner

ar ter bypass cer ra hi si ger çek leş ti ri len ve asemp to -
ma tik ka ro tis üfü rü mü mev cut olan has ta la rın
%25’in de he mo di na mik ve kli nik ola rak önem li ka-
ro tis ar ter has ta lı ğı bu lu na bi lir.10 Elek tif ko ro ner
ar ter bypass cer ra hi sin de gö rü len se reb ro vas kü ler
olay in si dan sı %15.6’ya ka dar çı ka bil mek te dir.11-13

Ge li şe cek olan nö ro lo jik de fi sit, bi li şim sel fonk si -
yon lar da kro nik ye ter siz lik ve ya şam ka li te sin de
bo zul ma so nuç la rı nı do ğu ra bi lir.14,15 Ame ri ka Bir le-
şik Dev let le ri’n de mi nör ve ma jor nö ro lo jik de fi -
sit le rin ma li ye ti sağ lık büt çe si nin %4’üne
ulaş mak ta dır. 

Ya pı lan ça lış ma lar da ka ro tis üfü rü mü nün in-
ter nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı için za yıf be lir le yi ci
ye te ne ği ol du ğu da bil di ril mek te dir. Bu ça lış ma da
asemp to ma tik ka ro tis üfü rü mü mev cut olan has ta -
la rın %20’sin de an lam lı ka ro tis ar ter has ta lı ğı sap-
tan mış tır.7,16 Bu bul gu lar da ka ro tis üfü rü mü nün
in ter nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı için bir araç ol ma dı -
ğı bil di ril mek te dir. 

Li te ra tür de dopp ler ul tra so nog ra fi nin ka ro tis
ar ter has ta lı ğı nı be lir le me de spe si fi te si %88-94 ve
sen si vi te si de %85-87 ola rak be lir til mek te dir. Bu
mak sat la şüp he li ol gu lar da ka ro tis ar ter gö rün tü le -
me tek nik le rin den man ye tik re zo nans an ji yog ra fi,
ka ro tis ar ter di ji tal subs trac ti on an ji yog ra fi ve ya ka-
ro tis ar ter an ji yog ra fi tet kik le rin den bi ri ya pıl ma -
lı dır. Bi zim ol gu la rı mız da ta nı ge nel lik le dopp ler
ul tra so nog ra fi ile ko nul muş tu. Ka ro tis ar ter en dar -
te rek to mi ope ras yo nu ger çek leş tir di ği miz bü tün
ol gu lar da ru tin ola rak ko ro ner ar ter an ji yog ra fi ya -
nın da ka ro tis ar ter an ji yog ra fi ve ya man ye tik re zo -
nans an ji yog ra fi tet kik le ri ya pı la rak has ta lar
cer ra hi ye alın mış lar dı.17,18

Ka ro tis üfü rü mü nün du yul ma dı ğı du rum lar da
sık lık la in ter nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı  yok tur. Ka-
ro tis üfü rü mü nün spe si fi te si, ka ro tis ar ter ça pın da
%50 ve ya da ha faz la da ral ma ya ne den olan in ter nal
ka ro tis ar ter has ta lı ğı ol gu la rın da %96.8 ola rak bil-
di ril mek te dir.19 Fa kat ba zı araş tır ma cı lar se reb ro -
vas kü ler semp tom la rı olan ve ya ol ma yan ka rı şık
has ta po pü las yo nun da ka ro tis üfü rü mü için spe si -
fi te yi %40-44 gi bi dü şük ola rak bil dir miş ler dir.6,9

Ka ro tis üfü rü mü nün du yul ma dı ğı ol gu lar da in ter -
nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı nı ekar te et ti ren ça lış ma

Karotis Üfürüm
Hasta Grupları Var (n/ %) Yok (n/ %)

Ana Karotis Arter Lezyonlu 73/ %57.9 53/ %42.1

İnternal Karotis Arter Lezyonlu 44/ %34.9 82/ %65.1

% 60-89 Darlık 40/ %31.7 86/ % 68.3

≥ % 90 Darlık 58/ %46 68/ %54

TABLO 2: Hasta grupları ve üfürüm duyulma oranları.
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so nuç la rı de ğiş ken dir. Her ne ka dar es ki ça lış ma -
lar da ne ga tif be lir le yi ci de ğer %93 ka dar yük sek
be lir til se de bu de ğer %36- 44 ola rak çe şit li ça lış -
ma lar da gös te ril miş tir.16,20,21

Zi eg lar ve ark. bo yun da ka ro tis üfü rü mü nün
po zi tif be lir le yi ci de ğe ri ni %90 ola rak bil dir miş ler -
dir.5 Ue da ve ark. ise ge çi ci is ke mik atak ve ka ro tis
üfü rü mü mev cut olan has ta la rın %78’in de %60 ve
da ha faz la ka ro tis ar ter dar lı ğı bil dir mek te dir ler.22

Ben zer ça lış ma lar da ka ro tis üfü rü mü var lı ğı eks-
trak ra ni yal ka ro tis ar ter has ta lı ğı için yay gın bir
işa ret ola rak be lir til miş tir.7 Di ğer bir ça lış ma da ka-
ro tis üfü rü mü nün ka ro tis has ta lı ğı için po zi tif be-
lir le yi ci de ğe ri %37, cid di has ta lı ğı olan lar da yan lış
ne ga tif oran ise %43 ola rak bil di ril miş tir. Bu ça lış -
ma ya gö re nor mal ka ro tis ar ter le re rağ men ka ro tis
üfü rü mü du yul ma ora nı ise %32’dir.21 Bir baş ka ça-
lış ma ka ro tis üfü rü mü nün ka ro tis has ta lı ğı için po-
zi tif be lir le yi ci de ğe ri ni %27 ola rak bil di re rek
ka ro tis os kül tas yo nu nun ka ro tis ste no zu ve ya ok-
lüz yo nu için fay da lı bir pro se dür ol sa da ka ro tis ar -
ter dopp ler ul tra so nog ra fi ile des tek len me si
ge rek ti ği ni be lirt mek te dir.23

Wolf ve Hey man ka ro tis üfü rü mü nün sis te mik
ate rosk le roz için bir risk fak tö rü ola bi le ce ği ni be-
lirt miş ler dir.24,25 Ka ro tis üfü rü mü ge nel ola rak art-
mış bir ate rosk le ro tik has ta lık için bul gu ol mak la
bir lik te has ta lı ğın lo ka li zas yo nu ile iliş ki li de ğil dir. 

Ça lış ma mız da 126 has ta ya uy gu la nan 134 cer-
ra hi gi ri şi min %40’ın da ka ro tis üfü rü mü du yul -
muş tur. İsta tis tik sel ana liz so nu cun da ana ka ro tis
ar ter has ta lı ğı ve %60-89 ara sın da dar lı ğı olan has -
ta grup la rın da ka ro tis üfü rü mü du yul ma sı an lam lı
so nuç ver miş tir. İnter nal ka ro tis ar ter has ta lı ğı ve
ka ro tis üfü rü mü du yul ma sı ara sın da an lam lı iliş ki
sap ta na ma mış tır. Ka ro tis ar ter tra se si bo yun ca du-
yu lan dif füz ve ya lo kal üfü rüm ana ka ro tis ar ter
has ta lı ğı için po zi tif be lir le yi ci olur ken in ter nal ka-
ro tis ar ter has ta la rın da za yıf bir be lir le yi ci dir. 

Eş lik ede bi le cek ka ro tis bi fur kas yon has ta lı ğı
ve azal tı la bi len bir risk fak tö rü olan pe ri o pe ra tif
stro ke ris ki ne de niy le kar di yo pul mo ner bypass al-
tın da ko ro ner ar ter bypass greft ope ras yo nu plan la -
nan has ta lar da dopp ler ul tra so nog ra fi ile
de ğer len dir me ya pıl ma lı dır. Bu he nüz pre o pe ra tif
ha zır lık dö ne min de kar di yo vas kü ler kli nik le rin ço-
ğun da kul la nıl ma mak ta dır. Ru tin ola rak pre o pe ra -
tif ka ro tis dopp ler ul tra so nog ra fi nin he mo di na mik
ola rak an lam lı ka ro tis ar ter has ta lı ğı nın ta nı sı için
kul la nıl ma sı pe ri o pe ra tif se reb ro vas kü ler mor bi di -
te nin azal ma sın da baş ro lü oy na ya ca ğı ka na a tin de -
yiz. Bu ne den le üfü rüm du yul sun du yul ma sın 60
yaş ve üze rin de ki bü tün has ta lar da, ko ro ner ar ter
bypass cer ra hi si ne gi de cek has ta la rın ise ya şa ba kıl -
mak sı zın tü mün de  ka ro tis dopp ler ul tra so nog ra fi
ile ka ro tis ar te ri yel sis te min de ğer len di ril me si nin
ge rek li ol du ğu na ina nı yo ruz.
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Subklavyan Arter Darlıklarında
Cerrahi Uygulamalar ve Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::    Subklavyan arter darlıkları genellikle subklinik seyretmekle birlikte özellikle subklavyan
çalma sendromu ile tanınırlar. Çalışmamızda subklavyan çalma sendromunun cerrahi tedavisinde uygula-
nan teknikler ve sonuçları irdelenmiştir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde Ocak 2000 – Aralık 2007 ta-
rihleri arasında subklavyan arter darlığı nedeniyle 21 hastaya  22 cerrahi cerrahi müdahale uygulandı.
Bilateral subklavyan arter darlığı saptanan 36 yaşındaki bir kadın hastada önce desendan aorta sol subk-
lavyan arter bypass ve 2 ay sonrada sol taraftan sağa subklavyan-subklavyan bypass operasyonu gerçekleş-
tirildi. Yaş ortalaması 48±13,9 ( 30-75) olan hastaların 15’i erkek (%71.4) ve 6’sı kadındı (%28.6). Hastaların
18’inde subklavyan çalma sendromu, 3’ünde ise koroner subklavyan çalma sendromu mevcuttu. Hastalarda
gözlenen en sık şikayetler senkop, baş dönmesi ve üst ekstremitede kladikasyo intermittans bulgularıydı.
Tüm olgular cerrahi olarak tedavi edildi. Cerrahi tedavide 9 olguda subklavyan-subklavyan bypass, 6 olguda
karotiko-subklavyan bypass, 2 olguda aorta-aksiller bypass, 2 olguda subklavyan-karotis uç yan anastomoz,
bir olguda subklavyan-brakial bypass ve 2 olguda da desendan aorta-sol subklavyan bypass operasyonları
uygulandı. BBuullgguullaarr:: Hastaların hiçbirinde operasyon sırası ve sonrasında mortalite gözlenmedi. Postope-
ratif erken dönemde 5 hastada komplikasyon gözlendi. Akut greft trombozu gelişen 2 hastada grefte em-
bolektomi ve yeniden anastomoz işlemi uygulandı. Diğer komplikasyonlar ise bir hastada kanama ve
hematom, bir hastada sağlam tarafta nabız kaybı ve bir hastada ise geçici hemiparezi şeklindeydi. Uzun
dönem takipte hastalarda sorun gözlenmedi. SSoonnuuçç:: Subklavyan çalma sendromunda perkütan translumi-
nal anjiyoplastiye uygun olmayan vakalarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide ise  subk-
lavyan arterdeki darlık yerine, hastanın yaşına, ilave lezyon, ek hastalık ve kombine cerrahi uygulanması
durumuna göre strateji geliştirilerek başarılı şekilde onarım uygulanabilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Subklavyan çalma sendromu, subklavyan arter, greft, bypass

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Subclavian artery stenosis is generally subclinic in progress and known as subcla-
vian steal syndrome. In our study, techniques which applied for surgical treatment of subclavian steal syn-
drome and their results were investigated. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: We performed 22 surgical intervention
to 21 patients who have subclavian artery stenosis in our clinic between January 2000 and December 2007.
One of our case was bilateral subclavian artery stenosis diagnosed 36 years old woman; first of all we per-
formed descendan aorta left subclavian artery bypass and 2 months later  she underwent subclavia-subcla-
vian bypass operation from left to right. 15 patients  (71.4%) were male, 6 patients (28.6%)  were female
and mean age was 48 ± 13.9 (30 - 75). 18 patients had subclavian steal syndrome and 3 patients had coro-
nary subclavian steal syndrome. The most common symptoms observed among patients were syncope, ver-
tigo and claudicatio intermittance in upper extremity. All cases were received surgical treatment. The
surgical procedure was subclavian – subclavian bypass in 9 patients, carotid–subclavian bypass in 6 patients,
aorto–axillary bypass in 2 patient, subclavian–carotid end to side anostomosis in 2 patients, subclavian–
brachial bypass in one patient and descendent aort–left subclavian bypass in 2 patient. RReessuullttss::  No periop-
erative and postoperative mortality was observed. Early postoperative complications were observed in 5
patients. Acute greft thrombosis developed in two of these patients and they underwent greft trombec-
tomy and re–anostomosis. Other complications were bleeding and hematom in one patient, contra-lateral
pulse loss in one patient and transient hemiparesis in one patient. No other complications were observed
in long term follow up. CCoonncclluussiioonn:: Surgical treatment is performed in subclavian steal syndrome cases
who are not suitable for percutaneous transluminal angioplasty. Succesful reconstriction can be performed
with appropriate strategy developed according to the localisation of stenosis on subclavian artery, age of pa-
tient, additional lesion, accompanying disease and combined surgical approach.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Subclavian steal syndrome, subclavian artery, graft, bypass
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ubk lav yan çal ma sen dro mu ilk de fa 1960 yı-
lın da Con tor ni ta ra fın dan ta nım lan mış tır. Bu
sen drom da prok si mal subk lav yan ar te rin da-

ral ma ve ya tı kan ma sı so nu cun da ka nın ver teb ral
ar ter den subk lav yan ar te re doğ ru ge ri ak ma sı söz
ko nu su dur. Bu du rum se reb ral is ke mi bul gu la rı
oluş tu rur.1 Subk lav yan çal ma sen dro mu %85 ora-
nın da sol subk lav yan ar ter dar lı ğı na bağ lı ola rak sol
ta raf ta, %15 ora nın da da sağ subk lav yan ve ya bra-
ki yo se fa lik ar ter dar lı ğı na bağ lı ola rak sağ ta raf ta
göz le nir. Subk lav yan çal ma sen dro mun da ate rosk -
le ro zis en yay gın et yo lo jik fak tör dür. 

Baş ve bo yu nun zen gin kol la te ral do la şı mın -
dan do la yı subk lav yan ar te rin izo le ok lu zif lez yon -
la rı ge nel lik le asemp to ma tik dir. Ol gu la rın ço ğun da
ya kın ma la rın be lir siz ol ma sı ne de niy le ta nı ko nu -
la ma mak ta dır. Subk lav yan çal ma sen dro mun da en
sık gö rü len şika yet ler baş ağ rı sı, ge çi ci se reb ral is-
ke mi ve üst eks tre mi te de kla di kas yo in ter mit tans
bul gu la rı dır.2,3 Has ta la rın ta nı sı an cak fi zik mu a ye -
ne, üst ek tre mi te ar te ri yel sis tem dopp ler ul tra so -
nog ra fi si ve ya an ji yog ra fi si ile ko nu la bil mek te dir.
Bu sen dro mun in si dan sı sa nıl dı ğın dan yük sek olup
cer ra hi ona rım ile tam iyi leş me sağ la na bi lir.

Ko ro ner ar ter bypass cer ra hi sin de sol in ter nal
to ra sik ar ter kul la nı mı stan dart dır. Ko ro ner ar ter
bypass cer ra hi si uy gu la nan has ta lar da ta kip te ge li -
şen subk lav yan ar ter dar lık ve ya tı ka nık lık la rın da
mi yo kar di yal is ke mi bul gu la rı göz le nir. Ko ro ner
subk lav yan çal ma sen dro mu ola rak ta nım la nan bu
tab lo da kan akı mı mi yo kar di yum dan in ter nal to-
ra sik ar ter yo luy la üst ek tre mi te ye ve se reb ral do-
la şı ma ge ri kaç mak ta dır. So nuç ta ko ro ner is ke mi
bul gu la rı olan gö ğüs te ağ rı ve yan ma şika yet le ri or-
ta ya çı kar.4

Ça lış ma mız da subk lav yan çal ma sen dro mu na
yol açan subk lav yan ar ter dar lık la rın da ki  cer rra hi
ona rım uy gu la nan ol gu lar ret ros pek tif ola rak in ce -
len miş tir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma ya kli ni ği miz de Ocak 2000-Ara lık 2007 ta-
rih le ri ara sın da subk lav yan çal ma sen dro mu ta nı -
sıy la cer ra hi ola rak ona rım uy gu lan mış 21 has ta
da hil edil di ve has ta lar ret ros pek tif ola rak in ce le -

me ye alın dı. Subk lav yan ar ter dar lı ğı ne de niy le 21
has ta da 22 cer ra hi ona rım iş le mi ger çek leş ti ril di.
36 ya şın da bir ka dın has ta da sağ subk lav yan ar ter
ba şın da %90 ve sol subk lav yan ar ter ba şın da da
%70 dar lık ol mak üze re iki ta raf lı subk lav yan ar -
ter dar lı ğı söz ko nu suy du. Bu has ta da aşa ma lı ope-
ras yon ger çek leş ti ril di. Has ta la rın 15’i (%71.4)
er kek ve 6’sı (%28.6) ka dın dı ve yaş or ta la ma sı
48±13,9 (30-75) idi. Si ga ra iç me öy kü sü ol gu la rın
12’sin de (%57.14) bu lun mak tay dı ve 2 ol gu da da
(%9.5) oral an ti di ya be tik te da viy le kon trol al tın da
tu tu lan di a be tes mel li tus mev cut tu. Has ta la rın
18’in de subk lav yan çal ma sen dro mu, da ha ön ce ko-
ro ner ar ter bypass ope ras yo nu ge çir miş olan 3 has-
ta da ise ko ro ner subk lav yan çal ma sen dro mu
mev cut tu. Has ta lar da ge nel şika yet ola rak sen kop
ve baş dön me si vardır. Baş dön me si şika ye tiy le baş-
vu ran bir has ta da ise ko ro ner ar ter has ta lı ğı ile bir-
lik te sol subk lav yan ar ter de to tal tı ka nık lık
mev cut tu. Ko ro ner subk lav yan çal ma sen drom lu 3
has ta da ise gö ğüs te ağ rı ve yan ma ile bir lik te üst
eks tre mi te de kla di kas yo in ter mit tans bul gu la rı
göz len di (Tab lo 1).

Fi zik mu a ye ne de üst eks tre mi te ar te ri yel na-
ba zan lar da za yıf pul sas yon ve tan si yon ar te ri yel de-
ğer le rin de iki üst eks tre mi te ara sın da (20 mmHg
üze rin de) an lam lı sis to lik ba sınç far kı sap tan dı.
Dopp ler ul tra so nog ra fi de ise ka ro tis, ver teb ral ar ter
sis te min de an lam lı dar lık yok tu an cak ver teb ral ar -
ter sis te min de ret rog rad akım iz len di. Ko ro ner ar -
ter bypass ope ras yo nu ge çir miş ol gu la rın ko ro ner

SUBKLAVYAN ARTER DARLIKLARINDA CERRAHİ UYGULAMALAR VE SONUÇLARI İlker MATARACI ve ark.
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Hasta sayısı(N) Yüzdesi(%)
Baş dönmesi 17 80.9

Baş ağrısı 14 66.6

Üst ektremitede ağrı 4 19

Anginal ağrı 3 14.2

TİA ve Senkop 5 23.8

Sigara öyküsü 12 57.1

Hipertansiyon 8 38.1

DM 2 9.5

KOAH 3 14.2

Geçirilmiş CABG 3 14.2

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri ve 
sıklık oranları.

DM : Diabetes Mellitus
TİA : Transient İskemik Atak
KOAH : Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı
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ve ar kus aor tag ra fi sin de sol subk lav yan ar ter ta ma -
men tı ka lıy dı ve subk lav yan ar ter dis ta li ver teb ral
ve in ter nal to ra sik ar ter den ret rog rad ola rak do lu -
yor du. 

Ta nı tüm has ta lar da dopp ler ul tra so nog ra fi ile
kon du. Has ta la rın 12’si ne ila ve ola rak an ji yog ra fi, 9
has ta da mag ne tik re zo nans an ji yog ra fi ve bir has ta -
da da di ji tal subs trac ti on an ji yog ra fi tet kik le ri ya-
pıl dı (Şekil 1). Has ta la rın 14’ün de (%66.6) sol
subk lav yan, 6’sın da (%28.5) ise sağ subk lav yan ar -
ter sis te min de has ta lık tes pit edil di. 36 ya şın da ki
ka dın has ta da ise her iki subk lav yan ar ter de dar lık
mev cut tu. Has ta lı ğın eti yo lo ji sin den 19 has ta da
ate rosk le ro zis, 2 has ta da ise ta ka ya su ar te ri ti so-
rum luy du.

Tüm has ta lar ge nel anes te zi al tın da ope ras yo -
na alın dı. Bi la te ral subk lav yan ar ter dar lı ğı mev cut
olan 36 ya şın da ki ka dın has ta da aşa ma lı ope ras yon
ger çek leş ti ril di. Ön ce sol la te ral to ra ko to miy le 4.
in ter kos tal ara lık tan sol to rak sa gi ri le rek 8 mm rin-
g li po li tet raf lo ro e ti len (PTFE) greft ile de sen dan
aor ta sol subk lav yan ar ter bypass ope ras yo nu ger-
çek leş ti ril di. İlk ope ras yon dan 2 ay son ra sol subk-
lav yan ar ter den sağ subk lav yan ar te re
subk lav yan-subk lav yan bypass ope ras yo nu uy gu -
lan dı. Has ta la rın 9’una subk lav yan-subk lav yan
bypass iş le mi ger çek leş ti ril di. Bu ol gu lar da iki ta-
raf lı sup rak la vi ku lar in siz yon ile sağ ve sol subk-

lav yan ar ter ler açı ğa çı ka rıl dı ve teyp ile dö nü le rek
kon trol al tı na alın dı. Ster nok le i do mas to id ada le nin
ster nal baş la rı nın al tın dan greft ge çi şi için tü nel
oluş tu rul du. Bo lus ola rak ya pı lan 5000 in ter nas yo -
nel uni te in tra ve nöz he pa ri nin ar dın dan si de klemp
yar dı mıy la 7 ol gu da PTFE ve 2 ol gu da sa fen ven
greft kul la nı la rak subk lav yan-subk lav yan bypass
ope ras yo nu ger çek leş ti ril di. Ol gu la rın 6’sın da ka-
ro ti ko-subk lav yan bypass ope ras yo nu ger çek leş ti -
ril di. Bu ol gu lar da ana ka ro tis ar ter ve
sup rak la vi ku lar subk lav yan ar ter le rin ha zır lan ma -
sı nı ta ki ben ka ro tis ar ter klem pa jı uy gu la na rak 4
ol gu da PTFE ve 2 ol gu da ise sa fen ven greft kul lan-
mak su re tiy le sol ka ro ti ko-subk lav yan bypass iş le -
mi ger çek leş ti ril di. Baş dön me si şika ye tiy le
baş vu ran 64 ya şın da ki er kek has ta da fi zik mu a ye -
ne de sol üst eks tre mi te na ba zan la rın da za yıf lık ve
sağ kol ile kar şı laş tı rıl dı ğın da tan si yon ar te ri yel de-
ğer le rin de an lam lı fark sap tan dı. Çe ki len ko ro ner
ve üst eks tre mi te pe ri fe rik an ji yog ra fi sin de ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı ile bir lik te sol subk lav yan ar te rin
ta ma men tı ka lı ol du ğu sap tan dı (Şekil 2). Bu ol gu -
da ay nı se ans da ön ce lez yon bu lu nan sol ön inen
ar te re (LAD) sağ in ter nal to ra sik ar ter (Rİ TA) ve 1.
di ya go nal ar te re de sa fen ven greft kul la nı la rak
bypass iş le mi nin ar dın dan 8 mm PTFE greft ile
asen dan aor ta sol ak sil ler bypass iş le mi ger çek leş ti -
ril di. Di ğer ol gu lar da uy gu la nan gi ri şim ler Tab lo
2’ de gös te ril miş tir. Ka ro tis-subk lav yan uç yan
trans po zis yo nu uy gu la nan va ka lar da greft kul la nı -
mı ge rek mez ken di ğer cer ra hi gi ri şim le rin tü mün -
de PTFE ve ya sa fen ven greft ma ter ya li kul la nıl dı. 
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ŞEKİL 1: Subklavyan arter darlığı saptanan hastanın preoperatif Dijital Sub-
straction Anjiyografi görüntüsü.

ŞEKİL 2: Koroner arter hastasında sol subklavyan arteri tamamen tıkalı has-
tanın anjiyografi görüntüsü..
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Has ta la rı mız da has ta ne mor ta li te si ol ma yıp
ope ras yon son ra si üst eks tre mi te ba sınç fark la rı
kay bol du. Has ta la rın 5’in de er ken pos to pe ra tif
komp li kas yon ge liş ti. Subk lav yan-subk lav yan
bypass ope ras yo nu uy gu la nan 2 ol gu da akut greft
trom bo zu son ra sı em bo lek to mi ve ye ni den anas to -
moz uy gu lan dı. Bu ol gu lar da subk lav yan ar ter
plak lı ya pı day dı ve greft ola rak PTFE kul la nıl mış -
tı. De sen dan aor ta sol subk lav yan ar ter bypass ope-
ras yo nu uy gu lan mış bir ol gu ka na ma ve he ma tom
ne de niy le re viz yo na alın dı. Yi ne sa fen ven greft ile
subk lav yan-subk lav yan bypass ope ras yo nu ger çek -
leş ti ri len bir ol gu da da sağ lam ta raf ta cer ra hi tek nik
ha ta dan kay nak la nan na bız kay bı ne de niy le anas-
to moz ye ni len di. Ka ro ti ko-subk lav yan bypass ope-
ras yo nu uy gu la nan bir has ta da ge çi ci he mi pa re zi
göz len di. Has ta la rın or ta la ma ta bur cu sü re le ri 4,2
±1 gün dür. Pos to pe ra tif ilk kon trol 2. ay da ya pıl dı.
Da ha son ra bir yıl lık iz le me alı nan has ta la ra ta kip -
te dopp ler ul tra so nog ra fi ve man ye tik re zo nans an-
ji yog ra fi tet kik le ri ya pı la rak greft açık lık la rı
gös te ril di. Şekil 3’ de aşa ma lı ope ras yon uy gu la nan
36 ya şın da ki ka dın has ta da pos to pe ra tif 12. ay da
çe ki len kon trol man ye tik re zo nans an ji yog ra fi gö-
rün tü sü iz len mek te dir.

TAR TIŞ MA

Subk lav yan çal ma sen dro mu yay gın ola rak gö rül -
me se bi le semp to ma tik olan has ta lar da ol duk ça gü-
rül tü lü ve has ta nın ya şam ka li te si ni azal tı cı bir

tab lo oluş tur mak ta dır. Bu sen drom bra ki yo se fa lik
ve ya subk lav yan ar ter de to tal tı ka nık lık ve ya da-
ral ma ne de niy le ver teb ral ar ter de ki kan akı mı nın
ge ri ye dön me si so nu cun da se reb ral is ke mi bul gu -
la rıy la or ta ya çı kan bir kli nik tab lo dur. Da mar cer-
ra hi si üni te le rin de uy gu la nan cer ra hi gi ri şim le rin
an cak %1-2’si subk lav yan çal ma sen dro mu ne de -
niy le dir. Ge nel lik le ile ri yaş lar da or ta ya çı kan
subk lav yan çal ma sen dro mun da eti yo lo ji de ate-
rosk le ro zis baş ro le sa hip tir ve hi per tan si yon, ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı, si ga ra iç me bu has ta lar da yay gın
ola rak göz le nir.5,6 Subk lav yan çal ma sen dro mu çe-
şit li kon je ni tal ne den ler le ve ya ar te rit ler (tem po ral
ar te rit , ta ka ya su ar te ri ti) so nu cu or ta ya çı ka bi lir.
Ta ka ya su ar te ri ti se be bi bi lin me yen kro nik inf la -
ma tu ar bir has ta lık tır ve ti pik ola rak 15-30 yaş la rı
ara sın da or ta ya çı kar. Bu vas kü lit ge nel lik le aort ve
dal la rı nı tut mak la bir lik te na di ren de ol sa ko ro ner
ve pul mo ner ar ter de et ki le ne bi lir.7-9 Bi zim 2 ol gu -
muz da ta ka ya su ar te ri ti nin subk lav yan ar ter de ya-
rat tı ğı ste noz ne de niy le cer ra hi iş lem
uy gu lan mış tır. Has ta la rın 2’si de ka dın dı ve bir ol-
gu da subk lav ya n–b ra ki al ar ter bypass ve di ğe rin de
ise ka ro ti ko-subk lav yan bypass gi ri şim le ri uy gu -
lan dı. Her iki ol gu da da PTFE greft kul la nıl dı. İler-
le yi ci bir has ta lık ol ma sı ne de niy le has ta lar iz lem
al tın da tu tul mak ta dır.

Per kü tan trans lu mi nal an ji yop las ti (PTA) ve
stent uy gu la ma sı subk lav yan çal ma sen dro mu te-
da vi sin de ar tan sık lık ta uy gu lan mak ta dır. Subk lav -
yan ar te rin prok si mal kıs mın da ki kı sa seg ment
tı ka nık lık lar da ra hat lık la uy gu la na bi len an ji yop -
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Uygulanan cerrahi yöntem Olgu sayısı
Subklavyan- Subklavyan Bypass 

PTFE Greft 7 Olguda

Safen Ven Greft 2 Olguda

Sol Karotiko- Subklavyan Bypass

PTFE Greft 4 Olguda

Safen Ven Greft 2 Olguda

Aorto-Axiller PTFE greft bypass 2 Olguda

Karotiko-Subklavyan uç yan anastomoz 2 Olguda

Subklavyan-Brakial  PTFE greft bypass 1 Olguda

İntratorakal Descendan Aort- Sol

Subklavyan PTFE Greft bypass 2 Olguda

TABLO 2: Hastalarda  uygulanan cerrahi yöntemler.

PTFE Greft: Politetrafloroetilen Greft

ŞEKİL 3: Aşamalı operasyon uygulanan 36 yaşında ki kadın hastada post-
operatif 12. ayda çekilen kontrol manyetik rezonans anjiyografi görüntüsü.
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las ti ile dar lı ğın ba şa rı lı di la tas yo nu sağ la na rak üst
eks tre mi te dis tal ar te ri yel ba sın cı dü zel ti lir. Böy le -
ce has ta lar da uzun sü re li semp to ma tik ra hat la ma
sağ la na bi lir. Ay rı ca ar te rit ve ya rad yo te ra pi son ra -
sı subk lav yan ar ter tı ka nık lık la rın da da ter cih edil-
mek te dir. Kı sa seg ment subk lav yan ar ter
dar lık la rın da dü şük mor ta li te ve mor bi di tey le uy-
gu la nan PTA ve stent uy gu la ma la rıy la has ta ne de
ya tış sü re si kı sal mak ta dır.10,11

Subk lav yan çal ma sen dro mu nun cer ra hi te da -
vi sin de bir çok tek nik mev cut tur. Cer ra hi yak la şım
trans to ra sik ve ya eks tra a na to mik ola rak ya pı la bi -
lir. Yaş lı has ta lar da to ra ko to mi ve ya ster no to mi nin
mor bi di te ve mor ta li te yi art tır ma sı ne de niy le eks-
tra a na to mik gi ri şim ler ter cih edi lir. Eğer her han gi
bir kar di yo to ra sik gi ri şim ile bir lik te subk lav yan
ar ter dar lı ğı mev cut ise trans to ra sik gi ri şim ter cih
edi lir.12 Trans to ra sik yol la ya pı lan aor to-subk lav -
yan bypass la rın ekt sra to ra sik bypass la ra oran la da -
ha yük sek açık lık ora nı na sa hip ol ma sı yü zün den
prok si mal subk lav yan ar ter dar lık la rın da trans to -
ra sik gi ri şim ter cih se be bi ola bi lir. Me di an ster no -
to mi ile ya pı lan bra ki yo se fa lik, ana ka ro tis ve ya
subk lav yan ar ter re kons trik si yo nu gi ri şim le ri nin
cer ra hi mor ta li te si %14.7 ola rak bil di ri lir ken eks ta-
ra to ra sik gi ri şim le rin mor ta li te si %0 ola rak bil di -
ril miş tir.13-15 Ol gu la rı mı zın 4’ün de trans to ra sik
yol la cer ra hi ona rım iş le mi ger çek leş ti ril di. Uy gu -
la nan gi ri şim ler 2 ol gu da aor ta ak si ler ve 2 ol gu da
da de sen dan aor ta sol subk lav yan bypass şek lin -
dey di. Ko ro ner ar ter has ta lı ğıy la bir lik te sol subk-
lav yan ar ter de ta ma men tı ka nık lık bu lu nan 64
ya şın da ki er kek has ta da kom bi ne 2’li ko ro ner ar -
ter bypass greft ve 8mm PTFE greft ile aor ta sol ak-
si ler bypass greft ope ras yo nu ger çek leş ti ril di.
Pos to pe ra tif dö nem de has ta da sol kol da ki na bız ve
tan si yon far kı dü zel di. Ta kip te çe ki len mul tis li ce
bil gi sa yar lı to mog ra fi an ji yo da greft açık lık la rı gös-
te ril di (Şekil 4). Yi ne bi la te ral subk lav yan ar ter dar-
lı ğı ne de niy le cer ra hi ona rım uy gu la nan 36
ya şın da ki ka dın has ta da aşa ma lı ope ras yon uy gu -
lan dı. Bu ol gu ro ma tiz mal mit ral ka pak has ta lı ğı
ne de niy le ta kip al tın day dı. Bu ne den le me di an
ster no to mi ye ri ne ile ri de ge re ke bi le cek olan açık
kalp cer ra hi si ope ras yo nun da ki ya pı şık lık lar dan
ka çın mak için to ra ko to miy le de sen dan aor ta sol

subk lav yan bypass ve ar dın dan subk lav yan-subk -
lav yan bypass iş le mi uy gu lan dı.

Subk lav yan çal ma sen dro mu nun cer ra hi te da -
vi sin de eks tra a na to mik bypass se çe nek le rin den bi -
ri ola rak ka ro ti ko-subb klav yan bypass tek ni ği
uy gu la na bi lir. Bu tek ni ğin kar şı laş tı rıl dı ğı ça lış ma -
lar da uzun dö nem açık lık oran la rı, mi ni mal mor-
bi di te ve mor ta li te gö rül me si ne de niy le uy gun
yön tem ol du ğu be lir til miş tir.16,17 Bu tek ni ğin uy gu-
lan dı ğı ge niş bir va ka se ri sin de 10 yıl lık açık kal ma
oran la rı %92 ola rak bil di ril mek te dir.16 An cak bu
tek ni ğin uy gu la na bi lir li ğin de ba zı sı nır la ma lar
mev cut tur. Bu na gö re ka ro ti ko-subk lav yan bypass
cer ra hi si için ka ro tis ar ter le rin nor mal ya pı da ol-
ma sı ge re kir.18 Ka ro tis ar te rin de prok si mal ve ya
dis tal dar lı ğı bu lu nan has ta lar da ka ro ti ko-subk lav -
yan bypass cer ra hi si uy gu lan dı ğın da kan se rab ral
do la şım dan ya pı lan bypass va sı ta sıy la üst eks tre -
mi te ye yö ne lir. Böy le ce ka ro tis ste al de ni len tab lo
or ta ya çı kar.19 Subk lav yan ar ter dar lı ğın da uy gu la -
na bi len bir di ğer cer ra hi yön tem subk lav yan-ka ro -

ŞEKİL 4: Kombine koroner ve aorta subklavyan bypass operasyonu uygu-
lanan olgunun postoperatif bilgisayarlı tomografi anjiyo görüntüsü. .
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tis uç yan trans po zis yo nu dur. Bu tek ni ğin en
önem li avan ta jı pros te tik greft ge rek tir me me si ve
tek anas to moz ile cer ra hi iş le min son lan dı rı la bil -
me si dir. Hem ka ro ti ko-subk lav yan bypass, hem de
ka ro ti ko-subk lav yan uç yan trans po zis yon tek ni -
ğin de ge çi ci ka ro tis ok lüz yo nu uy gu la nır. Bu iki
tek nik ara sın da li te ra tür de ope ras yon sü re si ve
komp li kas yon lar açı sın dan fark ol ma dı ğı bil di ril -
miş tir. An cak ka ro ti ko – subk lav yan uç yan trans-
po zis yo nu nun uy gu lan dı ğı va ka lar da 10 yıl lık
açık lık oran la rı bir ça lış ma da %100 ola rak bil di ri -
lir ken ay nı oran ka ro ti ko-subk lav yan bypass cer-
ra hi si uy gu la nan va ka lar da %74 ola rak
bil di ril mek te dir.20

Ka ro tis ar te rin ha zır lan ma sı nı ge rek tir me yen
subk lav yan- subk lav yan ve ak sil lo-ak sil ler bypass
tek nik le ri de subk lav yan çal ma sen dro mu nun cer-
ra hi te da vi sin de uy gu la na bi lir. Ba sit bir cer ra hi
tek nik le ger çek leş ti ri le bi len bu ope ras yon la rın bir
avan ta jı da ka ro tis ar ter le rin ge çi ci ok lüz yo nu nu
ge rek tir me me si dir. Ka ro tis ar ter le rin de ate rosk le -
ro tik plak bu lu nan has ta lar da bu ar ter le re klemp
kon ma sı du ru mun da se reb ral komp li kas yon la rın
ge liş me in si dan sı bir hay li yük sek tir. Subk lav yan-
subk lav yan bypass tek ni ği nin kul la nıl ma sı bi rey sel
ter cih le re bağ lı dır. Li te ra tür de 10 yıl lık greft açık-
lık oran la rı %89 ola rak bil di ril mek te dir.21 Bu tek-
nik mi ni mal in va zif yön tem le uy gu la na bil me si,
yük sek risk li has ta lar da mor ta li te ve ka lı cı nö ro lo -
jik de fi sit göz len me den  uy gu la na bi lir li ği ile ön
plan çık mak ta dır.  Da ha ko lay uy gu la nan bir cer ra -
hi tek nik ol ma sı ve ka ro tis ar ter le rin klem pe edil-
me si nin ge ti re ce ği risk le ri azalt ma sı ne de niy le biz
9 ol gu muz da subk lav yan-subk lav yan bypass cer ra -
hi si ni ter cih et tik. Di ğer al ter na tif cer ra hi yak la şım
şek li de na di ren uy gu la nan fe mo ro ak sil ler bypass
cer ra hi si dir. Bu tek nik ka ro tis ve kar şı ta raf subk-
lav yan, ak sil ler ar ter le ri uy gun ol ma yan has ta lar -
da uy gu lan mak ta dır.22-24

Cid di mul ti seg men ter ar te ri yel has ta lık ta cer-
ra hi re kons trik si yon müm kün ol ma ya bi lir. Bu has-
ta lar da üst to ra sik sem pa tek to mi ve ya far ma ko lo jik

te da vi ola rak pros tog lan din I2 ana lo ğu nun in tra ve -
nöz in füz yo nu kul la nı la bi lir.25,26

Greft in ter po zis yo nu için se çi le cek greft le rin
açık lık oran la rı önem li dir. Subk lav yan ar ter dar lı -
ğı va ka la rın da cer ra hi te da vi de kul la nı lan greft ler -
le il gi li ya pıl mış ça lış ma lar da pros te tik greft le rin
(PTFE,Dac ron) oto jen sa fen ven greft le re oran la üs-
tün lü ğü bil di ril mek te dir.27 Pros te tik greft le rin
açık lık ora nı nın oto jen sa fen ven gref ti ne gö re yük-
sek ol ma sı nın ya nın da ek in siz yon ge rek tir me me -
si ve bo yun da kıv rım yap ma ma sı gi bi avan taj la rı da
bu lun mak ta dır. Oto jen sa fen ven gref ti nin avan ta -
jı ko lay el de edi le bil me si ve ne o in ti ma oluş ma ma -
sı iken de za van ta jı ise dü şük ka lib ras yon lu ol ma sı
ve kıv rım oluş tur ma sı dır. An cak sa fen ve nin da ha
ge niş ol du ğu prok si mal seg ment ten ha zır la na rak
ye ter li bir cer ra hi tek nik le uy gu lan ma sı bu de za -
van taj la rı ber ta raf ede bi lir. Bu ne den le subk lav -
yan-subk lav yan bypass ope ras yo nu uy gu la dı ğı mız
2 ve sol ka ro ti ko-subk lav yan bypass ope ras yo nu
uy gu la dı ğı mız 2 ol gu da da sa fen ven greft kul la nıl -
mış tır. Bu ol gu lar da sa fen ve nin ka lın ol du ğu prok-
si mal ke sim den çı ka rıl ma sıy la çap uyum suz lu ğu
ön len miş tir. 

Subk lav yan ar ter dar lı ğı ne de niy le or ta ya çı -
kan subk lav yan çal ma ve ya ko ro ner subk lav yan
çal ma sen dro mu nun cer ra hi te da vi sin de kul la nı la -
cak tek nik has ta nın özel lik le ri ve cer ra hın ter ci hi -
ne gö re de ği şik lik gös ter mek te dir. Bi zim va ka
se ri miz de de uy gu la nan cer ra hi gi ri şim ağır lı ğı eks-
tra a na to mik bypass greft ope ras yon la rı le hi ne dir.
Subk lav yan ar ter dar lık la rı nın cer ra hi te da vi sin de
ka ro tis ar ter le rin ha zır lan ma sı nı ge rek tir me yen
subk lav yan-subk lav yan bypass cer ra hi si nin sis te -
mik ate rosk le ro zu olan ol gu lar da nö ro lo jik ha sar
ge li şim ris ki ni azal ta bi le cek ve ko lay uy gu la na bi lir
bir tek nik ol du ğu nu dü şü nü yo ruz. Subk lav yan ar -
ter dar lı ğı nın cer ra hi te da vi sin de has ta ya şı na,
subk lav yan ar ter de ki dar lık ye ri ne, ila ve lez yon, ek
has ta lık ve kom bi ne cer ra hi uy gu lan ma sı du ru mu -
na gö re stra te ji ge liş ti ri le rek ba şa rı lı şekil de ona rım
uy gu la na bi lir.
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eriferik arter hastalıkları hastanın yaşam kalitesini belirgin olarak et-
kileyen önemli bir morbidite nedenidir. Alt ekstremite vasküler
problemlerinin %90’ından fazlasında etken aterosklerozdur.1 Alt eks-

tremite kronik tıkayıcı arter hastalıklarında aterosklerotik aortoiliyak has-
talık önemli bir grubu oluşturmaktadır. Alt ekstremiteye yönelik
revaskularizasyon işlemlerin yaklaşık %48’inde aortailiyak hastalığa yöne-
lik girişimler yer almaktadır.2

Damar Cer Derg 2008;17(2) 61

Aortailiyak Hastalıklarda
Cerrahi Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmada kliniğimizde aortailiyak hastalık tanısıyla takip edilerek opere edilen
hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2000- Ocak 2007 yılları
arasında aortailiyak hastalık nedeniyle opere edilen 55 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların yaş ortalaması 55.84 olup 52’i erkek 3’ü bayandı. Değerlendirmede hastane kayıtları
kullanılarak hastaların klinik durumları ve greft açıklıkları belirlendi. BBuullgguullaarr:: Preoperatif dönemde
18 hastada koroner anjiografi uygulanıp bunların 14’üne operasyon öncesi girişimde bulunuldu.
Hastaların 45’ine aorta-bifemoral yada aorta-biiliak bypass yapılırken, 23 hastada femoral arter yada
distaline yönelik girişimler ilave edildi. Operatif mortalite gözlenmezken, 1 hasta postoperatif 4.
günde abdominal kompartment sendromu nedeniyle kaybedildi. Altı aylık kümülatif açık kalma
oranı %99, amputasyon gereksinimi ise 1 major (%1.8) ve 1 minor (%1.8) olarak belirlendi. SSoonnuuçç::
Aortailiyak hastalık operasyon öncesi iyi değerlendirilmek ve operatif süreçte distal arterlere yönelik
girişimleri aynı seansta sağlamak koşuluyla düşük mortalite ve iyi klinik sonuçlarla birliktedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Koroner anjiyografi, aortailiyak hastalık 

AABBSS  TTRRAACCTT  PPuurrppoossee::  The aim of this study was to evaluate patients operated for aortoiliac occlu-
sive disease retrospectively. MMeetthhooddss::  This  retrospective study evaluated 55 patients (52 males and
3 females, mean age 55.84) undergoing elective  revascularization for aortoiliac occlusive disease
during  seven-year periods (January 2000 to January 2007). For this study clinical archieves and
grafts patencies have been used. RReessuullttss::  Eighteen out of 55 patients had coronary angiography dur-
ing the preoperative period and 14 patients underwent percutaneous interventions or surgery.
Forty-five out of 55 patients had aortobifemoral or aortobiiliac bypass. Also, 23 out of 55 patients
had combined infrainguinal revascularization. No intraoperative deaths were recorded,  but one
patient died on the 4th postoperative day because of abdominal compartment syndrome. Cumula-
tive six months patency rates were 99% and amputation rates were limited by 2 (3.6%) cases of 1
(1.8%) major and 1 (1.8%) minor amputation. CCoonncclluussiioonnss::  Low mortality and effective clinical re-
sults can be accompanied with aortoiliac disease if  the patients were evaluated precisely in the pre-
operative period and combined with additional interventions for femoral or more distal arteries. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Coronary angiography; arterial occlusive diseases
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İnfra re nal ab do mi nal aort ve ya  ili yak ar ter le -
rin tek ya da iki ta raf lı tı ka nık lık la rı aor to i li yak has-
ta lık ola rak bi lin mek te dir.3 Bu has ta lık akut ya da
kro nik kli nik sen drom şek lin de kar şı mı za çı ka bi lir.
Kro nik obs trük tif aor to i li yak has ta lı ğı bu lu nan has-
ta lar da semp tom lar has ta lı ğın ge li şim hı zı ve kol la -
te ral do la şı mın ge li şim ora nıy la be lir len mek te dir. 

Ate rosk le ro zun je ne ra li ze bir has ta lık ol ma sı ne-
de niy le bu ki şi ler de in fra in gu i nal li ga ment al tın da da
tı ka yı cı has ta lık bu lu na bil mek te dir.4 Ay rı ca asemp-
to ma tik ste noz ve kro nik aor to i li yak ok lüz yon mev-
cut olan has ta la rın %55’in de ko ro ner do la şım
pa to lo ji si ne bağ lı semp tom lar da eş lik et mek te dir.5

Du bost ta ra fın dan 1952 yı lın da ab do mi nal aor-
ta ya ho mog reft rep las ma nı aor ta i li yak has ta lı ğın
te da vi sin de bir çı ğır aç mış tır.6 Aor ta bi fe mo ral
bypass gü nü müz de aor to i li yak has ta lı ğın stan dart
te da vi si dir  ve mü kem mel açık kal ma oran la rıy la
en sık kul la nı lan yön tem dir.7,8 O gün ler den gü nü -
mü ze hem greft ma ter yal le rin de ki ge liş me ler hem
de cer ra hi stra te ji ler de ki iler le me ler bu has ta lı ğın
mor ta li te ve mor bi di te oran la rın da be lir gin dü zel -
me ler le so nuç lan mış tır. 

ME TOD
Ocak 2000 - Ocak2007 yıl la rı ara sın da kli ni ği miz de
aor to i li yak has ta lık ne de niy le ay nı cer rah ta ra fın -
dan ope re edi len top lam 55 has ta ret ros pek tif ola rak
de ğer len di ril di. Ta nı fi zik mu a ye ne ve dopp ler ul t-
ra so nog ra fi in ce le me son ra sı di ji tal sub trac ti on an gi-
og raphy (DSA) ile ko nul du. Akut ok lüz yon la ra
uy gu la nan gi ri şim ler de ğer len dir me ye alın ma dı. 

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı semp to mu ya da EKG
de ği şi mi olan has ta la ra kar di yo lo ji kon sul tas yo nu
is te nip ge re kir se ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl dı. 

Cer ra hi gi ri şim ler de ba tı na eri şim için bir en -
gel  bu lun ma dı ğın da mut la ka ge nel anes te zi al tın -
da trans pe ri to ne al eri şim sağ lan dı. Kli nik
du rum la rı ge nel anes te zi yi to le re ede me ye ce ği dü-
şü nü len ol gu lar da ise lo kal anes te zi eş li ğin de eks-
tra a na to mik yak la şım lar ter cih edil di Özel lik le Tip
III has ta lar da va ro lan fe mo ral ve dis tal tı ka nık lık -
lar için ay nı se ans ta ila ve gi ri şim ler uy gu lan dı.  

Sis te mik he pa rin uy gu la ma sı aor tik kros
klemp ten ön ce 200 Ü/kg ve ril di. Tüm ol gu lar da
pro fi lak tik ola rak se fa zo lin sod yum kul la nıl dı.

Bypass ma ter ya li ola rak lez yon böl ge si ne gö re dak-
ron, ePT FE ve sa fen ven greft le ri kul la nıl dı. Ope-
ras yon son ra sın da tüm has ta la ra ase til sa li si lik asit
150 mg/gün ve ril di. 

Greft açık lık la rı nı de ğer len dir mek ama cıy la po-
s to pe re a tif dö nem de na bız mu a ye ne bul gu la rı,
dopp ler USG ve Ank le Brac hi al In dex (ABI) öl çüm -
le ri kri ter ola rak alın dı. Sur vey, açık kal ma (pa-
tency), am pu tas yon ve komp li kas yon lar için So ci ety
for Vas cu lar Sur gery/In ter na ti o nal So ci ety for Car-
di o vas cu lar Sur gery (SVC/ISVC) kri ter le ri kul la nıl -
dı.9 Gref tin her han gi ye ni bir gi ri şim ih ti ya cı
ol ma dan ça lış ma ya de vam et me si du ru mu pri mer
açık lık ola rak de ğer len di ril di. Ope ras yon son ra sı
yer leş ti ri len greft ler de or ta ya çı kan trom boz du rum-
la rı greft yet mez li ği ola rak ka bul edil di. Greft açık-
lı ğı için li fe-tab le ana li zi kul la nıl dı. Pro tez yar dı mı
ol mak sı zın aya ğın fonk si yo nu nu sür dü re bil di ği am-
pu tas yon lar mi nor am pu tas yon, di ğer ka yıp lar ise
ma jor am pu tas yon ola rak de ğer len di ril di.

BULGULAR
Has ta la rı mı zın yaş or ta la ma sı 55.84 olup 52’si er-
kek ti. Risk fak tör le ri en sık si ga ra içi ci li ği (%.65.4),
hi per tan si yon (%45.4), hi per li pi de mi (%40.0) ve
ko ro ner ar ter has ta lı ğı (%32.7) ola rak be lir len di
(Tab lo 1). 

Ko ro ner an ji yog ra fi 18 has ta da (%32.7) uy gu -
la nıp, %50’nin üze rin de çap da ral ma sı be lir gin lez-
yon ola rak dü şü nü le rek aor to i li yak has ta lı ğın
cer ra hi te da vi sin den ön ce CABG ya da PTCA gi ri -
şim le ri ya pıl dı. Bu has ta lar dan 8’ine (%14.5) ame-
li yat ön ce si stent yer leş ti ri lir ken 1 has ta da (%1.8)
kri tik ba cak is ke mi si ne de niy le ön ce ak sil lo bi fe -
mo ral bypass ya pı lıp ar dın dan CABG ya pı lır ken, 5
has ta da (%9) ise ön ce CABG da ha son ra aor ta bi fe -
mo ral bypass iş le mi ger çek leş ti ril di.

Has ta la rın 45’ine aor ta bi fe mo ral ya da aor ta bi -
i li yak by-pass ya pı lır ken 5 has ta mız da eks tra a na o -
to mik bypass ger çek leş ti ril di (Tab lo 2), (Re sim 1). 

Aor ta bi fe mo ral gret le me ler de ge nel de Dac ron
greft kul la nı lır ken, eks tra a na to mik bypass lar da PTFE
greft ler ter cih edil miş tir. Top lam 13 fe mo ro pop li te al
sup ra ge nu al bypass ’ın 8’in de (%61) PTFE, 5’in de ise
(%39)  sa fen ven gref ti kul la nı lır ken, 7 in fra ge nu al
fe mo ro pop li te al bypass ol gu sun da 6 (%85) sa fen ven,
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1’in de (%15) PTFE greft ter cih edil miş ti (Tab lo 2). 

Hiç bir has ta mız da ope ra tif ölüm gö rül mez ken
1 ol gu muz (%1.8) pos to pe ra tif 4. gün de mul ti sis -
tem or gan yet mez li ğiy le kay be dil di. Ma jor am pu -
tas yon 1 has ta mı za (%1.8) ge re kir ken, greft
en fek si yo nu 1 has ta mız da (%1.8), ya ra ye ri en fek -
si yo nu ise 2 has ta da (%3.6) gö rül dü. Top lam 3 has-
ta da (%5.4) in tra ab do mi nal he ma tom ve ka na ma
kon tro lü için re o pe ras yon ge rek ti (Tab lo 3). 

Al tı ay ta kip le ri nin so nu cu mor ta li te ora nı
%1.8 ola rak bu lu nur ken, 6 ay lık kü mu la tif açık
kal ma ora nı mız %99 ola rak be lir len di. Ol gu la rı -
mız da  1 (%1.8) ma jor am pu tas yon ve 1 (%1.8) mi -
nor am pu tas yon ge rek ti.   

TARTIŞMA
İnfra re nal ab do mi nal aort ve ya  ili yak ar ter le rin tek
ya da iki ta raf lı tı ka nık lık la rı aor to i li yak has ta lık
ola rak bi lin mek te dir3 ve bu böl ge semp to ma tik alt
eks tre mi te ok lu zif has ta lı ğı bu lu nan lar da ate rosk -
le ro zun en sık gö rül dü ğü yer dir.10

Brews ter ’e11 gö re aor to i li yak has ta lı ğın 3 ti pi

Ortalama yaş 55.84
Erkek / kadın 52 / 3
Sigara içiciliği %65.4

Koroner arter hastalığı % 32.7
Önce koroner stent %14.5
Önce koroner bypass % 9.1
Koroner + aort cerrahi %1.8
Medikal % 7.2

Hipertansiyon % 45.4 
Hiperlipidemi % 40.0
Diyabet % 27.2
KOAH %12.7
Geçirilmiş batın operasyonu  % 7.2
Akut Peritonit %1.8 
Batına yönelik radyoterapi %1.8
Serebrovasküler hastalık       % 3.6
Renal hastalık %   3.6
Morbid obes %   1.8 
Hastalığın lokalizasyonu

Tip I %   9.1
Tip II % 54.5
Tip III % 36.4

Klinik kategori
0 (asemptomatik) 0
1 (hafif kladikasyon) 0
2 (orta derecede kladikasyon) %9.1
3 (ciddi kladikasyon) % 49.1
4 (iskemik istirahat ağrısı) % 34.54
5 (minor doku kaybı) %5.45
6 (major doku kaybı) %1.8

TABLO 1: Hastaların demografik ve
preoperatif özellikleri.

TABLO 2: Hastaların operatif özellikleri.
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bu lun mak ta dır. Tip I lez yon lar (%5-10) ab do mi nal
aort ve kom mon ili yak ar ter ler de sı nır lı olup kli-
nik ola rak Le rich Sen dro mu ola rak da ola rak bi li -
nir ler. Tip II lez yon lar da eks ter nal ili yak ar ter ler
de ola ya ka tıl mış tır ve %25 sık lık la kar şı la şı lır. En
sık (%65) kar şı la şı lan Tip III lez yon lar da ise lez-
yon la rın in fra in gu i nal uza nı mı bu lun mak ta dır.4 Bi -
zim va ka la rı mı zın da ğı lı mın da ise en sık ola rak Tip
II lez yon lar la kar şı la şıl dı. 

Tip I has ta lar da ha genç has ta gru bu olup si ga -
ra içi ci li ği ile ya kın iliş ki si bu lun mak ta dır. Tip II-
II I ise da ha çok hi per tan sif ve di a be tik has ta lar da
gö rül mek te dir.3 Bi zim has ta la rı mız da da di a bet ve
hi per tan si yon %95 ve %2916 sık lık ta bu lun du.

Ate rosk le ro tik tı ka yı cı lez yon lar da semp tom -
la rın gi de ril me si ve ya eks tre mi te le rin kur ta rıl ma sı
için en iyi yön tem uy gun dis tal ar te re akı mın ye ni-
den sağ lan ma sı dır. Uzun dö nem so nuç la rın dan
ötü rü aor ta fe mo ral bypass uy gu la ma sı aor to ok lu sif
has ta lı ğın dü zel til me sin de al tın stan dart ola rak kal-
mış tır.4,12 An cak ba tın prob le mi olan ya da ope ras -
yon için yük sek risk ta şı yan has ta lar da lo kal
anes te zi eş li ğin de eks tra a no to mik bypass uy gu la -

ma la rı ya pı la bi lir.13 Bi zim se ri miz de de mor bid
obez (1 has ta), ge çi ril miş ba tın ope ras yo nu (3 has -
ta) ve gi ri şim ge rek ti ren ko ro ner ar ter has ta lı ğıy la
bir lik te kri tik ba cak is ke mi si (1 has ta) ne de niy le
top lam 5 has ta da inf low ola rak ak sil ler ar ter kul la -
nıl dı. Eks tra a na to mik yak la şım lar inf low ar ter de
ge li şen komp li kas yon lar, yük sek en fek si yon ve dü -
şük açık ka lım oran la rı gi bi de za van taj la ra sa hip -
tir.14,15 İli o fe mo ral bypass la rın uzun dö nem açık lık
oran la rı nın fe mo ro fe mo ral olan la ra oran la da ha
yük sek ol du ğu gös te ril miş tir.4,12,16

Aor to i li yak has ta lık la rın te da vi sin de ilk kez
sen te tik greft kul la nı mı De Ba key ta ra fın dan ger-
çek leş ti ril miş tir.6 Za man içe ri sin de Dac ron ve
PTFE ana gru bun da ol mak üze re pek çok greft tü -
rü ge liş ti ril miş tir. De ney sel ça lış ma lar da PTFE
greft le rin Dac ron’ dan da ha az trom bo je nik ol duk -
la rı, bu nun da elek tro ne ga tif ve hid ro fo bik yü zey -
le rin den kay nak lan dık la rı bil di ril miş tir.17,18 Greft
tür le riy le ya pı lan kü çük kli nik ça lış ma lar da fark lı
so nuç lar el de edil miş ol ma sı na rağ men Pra ger ve
ar k. nın yap tık la rı me ta a na liz de kol la jen ve je la tin
kap lı Dac ron lar ile strech PTFE greft le rin kar şı laş -
tı rıl ma sın da açık lık oran la rı açı sın dan her han gi bir
fark bu lu na ma mış tır.6 Biz de ça lış ma mız da aor ta -
bi fe mo ral po zis yo nun da da ha eko no mik ol ma sı ne-
de niy le da ha sık ola rak Dac ron gret le ri 45 has ta nın
40’ın da (%88) ter cih et tik ve ger çek ten de er ken
dö nem açık lık la rın da bir fark gö re me dik. 

En do vas kü ler gi ri şim le rin art ma sı so nu cu
özel lik le ili yak lez yon lar da stent uy gu la ma la rı da
gü nü müz de ge liş me ye baş la mış tır. Bu amaç la lez-
yon la rın ha fif ten dif fu ze de re ce len di ril di ği Trans
At lan tic In ter-So ci ety Con sen sus (TASC) sı nıf la -
ma sı ge liş ti ril miş tir.19 Bu na gö re çok kı sa ve fo kal
lez yon lar (tip A) stent le me için çok uy gun lez yon -
lar iken dif fuz lez yon lar da (tip D) ke sin lik le cer ra -
hi öne ri lir. Ara da yer alan tip B ve C lez yon lar da
ise el de edi len açık lık oran la rı cer ra hi gru ba gö re
da ha dü şük ola rak bu lun muş tur.20

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan ol gu lar da kar di -
yo vas kü ler ölüm ora nı nor mal po pü las yo na oran la
yük sek bu lun muş tur. Kar di yo vas kü ler risk fak tö rü
bu lun ma yan pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ol gu la rın da bi -
le ölüm ris ki 4 kat da ha yük sek tir.21 Ko ro ner ar ter
has ta lı ğı sık lık la ta nı ko nul muş olan aort has ta lı ğı
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ŞEKİL 1: PTFE greftlerle oluşturulmuş cross-over femorofemoral (FF) by-
pass işlemine ilave sol femoropopliteal (FP) infragenual bypass’ın anjiyografik
görünümü. 
* Femorofemoral bypass’ın distal ucu common femoral artere endarterektomi
sonrası anastomoze edilip femoropopliteal bypass’ın proksimali ise bu greftin
üzerine yapılmıştır.
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ile be ra ber dir.22 Bu ne den le ope re edi le cek has ta -
la rın ope ras yon ön ce si ko ro ner açı sın dan da de ğer -
len di ril me si ve gi ri şim ön ce li ği nin be lir len me si
önem li dir. Ni te kim 1975’den ön ce ki uy gu la ma lar -
da mor ta li te oran la rı %54.6 iken anes te zi ve has ta
iz le min de ki ge liş me le re pa ra lel ola rak son ça lış ma -
lar da %3.3 ola rak bil di ril mek te dir.23 Bi zim se ri -
miz de de has ta la rı mı zın  %23.6 ‘sın da ope ras yon
ön ce si ko ro ner gi ri şim uy gu lan mış tır. Bu du rum
pe ro pe ra tif mor ta li te mi zin dü şük kal ma sı nın ana
ne de ni dir. 

Aor tik cer ra hi son ra sı ba şa rı lı re vas kü la ri zas -
yo na rağ men lo kal ve sis te mik bir ta kım fe no men -
ler so nu cu sı vı nın ana to mik boş luk lar da
bi rik me siy le do ku lar da olu şan art mış ba sınç is ke -
mi ve dis fonk si yo na yol aça bi lir. Bu dis fonk si yon -
lar ka lı cı ha le ge le rek  mul ti or gan yet mez li ği ve
ölüm le so nuç la na bi lir. Son za man lar da bu tab lo in-
tra ab do mi nal ba sınç ar tı şıy la ka rek te ri ze ol ma sı
ne de niy le Ab do mi nal Kom part man Sen dro mu ola-
rak ta nım lan mak ta dır.24 Or gan dis fonk si yo nu var-
lı ğın da in trab do mi nal ba sın cın 20 mmHg üze rin de
ol du ğu dü şü nül mek te dir. Bu has ta lar da ba tı nın
açık bı ra kı la rak de kom pre se edil me si en doğ ru te-
da vi se çe ne ği ola rak ka bul edil mek te dir. Bi zim se-
ri miz de de 1 has ta mı zı (%1.8) pos to pe ra tif  4.
gün de mul ti sis tem or gan yet mez li ği ne de niy le kay-
bet tik. Ye ter li sı vı rep las ma nı na rağ men hi po tan sif
sey ret me si, has ta nın pre o pe ra tif kar di yak prob le -
mi nin bu lun ma ma sı, he ma tok rit dü ze yin de ka na -
ma dü şün dü re cek dü şüş ol ma ma sı, ul tra so nog -
ra fi de ba tın için de her han gi bir sı vı bi ri ki mi ol-

mak sı zın bar sak lar içe ri sin de aşı rı sı vı gö rü nü mü
bu has ta mı zı ge ri ye dö nük de ğer len dir di ği miz de
ölüm se be bi nin Ab do mi nal Kom part man Sen dro -
mu ola bi le ce ği ni dü şün dür mek te dir. 

Uzun sü re li açık lık oran la rın da has ta la rın kli-
ni ği, yay gın lı ğı, ya şı ve aort ça pı be lir le yi ci ola bi lir.
Kla di kas yon lu lar da 5 ve 10 yıl lık açık lık oran la rı
%91 ve %86.8 iken, is ke mi si bu lu nan lar da %87.5
ve %81.8 ola rak bu lun muş tur.23 Ç:ok seviyeli has-
ta lık var lı ğın da aor to i li yak inf lo wun dü zel til me si
semp tom la rı ra hat la ta bi lir an cak dis tal outf lo wun
dü zel til me si da ha iyi ve uzun sü re li so nuç la rın el -
de edil me si için önem li dir.4 An ji og ra fik ola rak kö -
tü runn-off bu lu nan lar da pa ten si nin olum suz
et ki len di ği bi lin mek te dir.20 An cak yi ne de bu et ki -
len me stent uy gu la nan la ra gö re da ha az bu lun -
mak ta dır. Bu ne den le dis tal re kons trük si yon
ya pıl ma sı ge re ki yor sa eş za man lı ya pıl ma sı yük sek
açık ka lım oran la rı için önem li dir.25 Bi zim se ri miz -
de de an ji yog ra fik ola rak fe mo ral ar ter ve dis tal lez-
yo nu olan 20 has ta da (%36.3) ay nı se ans ta bu
pa to lo ji le rin de gi de ril me si ter cih edil miş tir. 

60 yaş üze rin de greft yer leş ti ri len ler le 50 yaş
al tı yer leş ti ri len ler kar şı laş tı rıl dı ğın da yaş lı lar da
%96 olan 5 yıl lık açık kal ma ora nı genç grup ta %66
ola rak bu lun muş tur.26 Genç ler de göz le nen ate rosk-
le ro zun da ha hız lı prog res yon gös ter me si el de edi-
len da ha dü şük pri mer pa tensi oran la rı nın se be bi
ola bi lir.27 Genç ler de aor to i li yak re kons trük si yon iş-
lem le ri gü ven le ya pı la bil me si ne kar şın ya şam bek-
len ti le ri ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı ölüm ler
ne de niy le da ha dü şük kal mak ta dır.28 Kü çük aort
ça pı olan lar da da pa tensi dü şük kal mak ta dır. Bun -
da da kü çük lü men li aor ta da in ti mal hi perp la zi nin
re la tif ola rak faz la ol ma sı nın et ken ol du ğu dü şü -
nül mek te dir.26

Kri tik ba cak is ke mi si tip III lez yon lar da da ha
sık kar şı mı za çı ka bil mek te dir. Bu du rum ya şam
bek len ti si ni ve ka li te si ni de et ki le mek te dir. Kla di -
kas yon var lı ğın da mor ta li te oran la rı 5, 10 ve 15 yıl
için %30, %50 ve %70 iken,3 kri tik ba cak is ke mi si
var lı ğın da 2 yıl lık mor ta li te ora nı %31.6’dır.29 Bi -
zim 1 ol gu muz kri tik ba cak is ke mi si ne de niy le va-
ro lan ko ro ner lez yon lar ne de niy le ön ce lik le lo kal
anes te zi eş li ğin de ak sil lo fe mo ral bypass uy gu la nıp
ar dın dan ko ro ner cer ra hi ye alın mış tır. 
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Hastane mortalitesi 1 hasta

Myokard infarktüsü 1 hasta 

Greft trombozu 1 hasta

Major amputasyon 1 hasta

Minor amputasyon 1 hasta

Hemoraji 3 hasta

Hematom 2 hasta

Greft infeksiyonu 1 hasta

Yara yeri enfeksiyonu 2 hasta

Femoral lenfosell 1 hasta

Pseudoanevrizma 1 hasta

TABLO 3: Hastaların demografik ve
preoperatif özellikleri.
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Greft en fek si yon la rı aor ta fe mo ral re kons trük -
si yon son ra sı en cid di so run ola rak kar şı mız da dur-
mak ta dır. Özel lik le ka sık böl ge sin de ki anas to moz-
lar en fek si yon açı sın dan risk ta şı mak ta dır. Bu ne-
den le uy gun du rum lar da dis tal anas to moz la rı ili-
yak dü zey de ya pa bil mek bu nun için ko ru yu cu
ola bi lir. Ça lış ma mız da Tip I lez yon gi bi izo le du-
rum lar da bu yön te mi ter cih et tik. An cak ili yak ar-
ter de ki lez yon la rın hız lı ca iler le me özel li ği
gös ter mek te dir.30 Bu ne den le ili yak la rın iş ti rak et-
ti ği du rum lar da bu lez yon lar izo le de ol sa (%9)
anas to mo zun fe mo ra le ya pıl ma sı ter cih edil miş tir.
Se ri miz de 1 ak sil lo fe mo ral bypass ol gu muz da ol -
mak üze re 1 (%1.8) cid di greft en fek si yo nuy la kar-
şı laş tık ve bu gref ti 6. ay la rın dan son ra çı kar mak
zo run da kal dık.

Ka na ma ne de niy le re viz yon 3 (%5.4) ol gu da
gö rül dü. Bu has ta lar ope ras yon ön ce si ko ro ner ar -
ter stent le me uy gu la ma sı ne de niy le klo pi dog rel ve
as pi rin al mak tay dı ve bu ilaç lar ope ras yon ön ce si
ke si le me miş ti. 

Has ta la rı mız da am pu tas yon ora nı mız da 1 mi -
nor, 1 ma jor ol mak üze re 2 va ka ile % 3.6 ol muş tur.
Ma jor am pu tas yon ge rek ti ren has ta mız ope ras yon -
dan 2 ay son ra sol fe mo ral na bız kay bol ma sıy la baş-
vur du. Bu has ta mı za aor to i li yak bypass ’a ila ve
di zal tı sa fen ven ile bypass uy gu lan mış tı. Dis tal
anas to moz böl ge si ne en dar te rek to mi uy gu la nan bu
has ta mız da ya pı lan tüm gi ri şim le re rağ men di züs -
tü am pu tas yon ge rek ti.  Se ri miz de am pu tas yon
oran la rı mı zın dü şük ol ma sı nın komp let re vas kü la -
ri zas yon ile eks tre mi te kan lan ma sı nın ay nı se ans -
ta ger çek leş ti ril me siy le iliş ki li aol du ğu nu
dü şün mek te yiz. 

So nuç ola rak aor to i li yak has ta lık pre o pe ra tif
uy gun de ğer len dir me ve özel lik le de kar di ak pa-
to lo ji le rin dü zel til me si son ra sı dü şük mor ta li te
oran la rı ile gü ven le te da vi edi le bil mek te dir. Ay-
rı ca in fra in gu i nal lez yon la ra yö ne lik ay nı se ans -
ta dis tal re vas ku la ri zas yon uy gu la ma la rı er ken
dö nem açık ka lım oran la rı nın yük sek ol ma sı nı
sağ la ya cak tır. 
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Hemodiyaliz Gerektiren Kronik Böbrek
Yetmezlikli Hastalarda Arteriovenöz Fistül
Oluşturmak İçin E-Politetrafloretilen Greft

Kullandığımız Hastalardaki Klinik
Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  e-PTFE (expanded politetrafluroetilene) vasküler greft ile  arteriovenöz fistül yapılması primer
fistülün yetersiz olduğu hastalarda hemodiyaliz için girişe izin verir.Biz bu prostetik greftle ilgili klinik
deneyimlerimizi ortaya koyduk. GGeerreeçç  vvee YYöönntteemmlleerr:: Eylül 2003 ve Kasım 2007 arasında kronik böbrek
yetmezlikli ve hemodiyaliz gereken 35 hastada e-PTFE greft ile arteriovenöz fistül yaptık. Hastaların ortalama yaşı
55.09±12.2 (23 ile 74 yaş arası), 16 (%45.7)’sı kadın, 19 (%54.3)’u erkek idi. Tüm hastalarda üst ekstremitede
önceden direkt AVF yapılmıştı ve bu AVF’ler fonksiyonel değildi. Ameliyat öncesi tüm hastalarda üst ve alt
ekstremite arteriyel ve venöz sistem doppler ultrasonografik tetkiki yapıldı. Hastalarda arterial anastomoz
bölgesinde 4 mm, venöz anastomoz bölgesinde 7 mm çapı olan e-PTFE (Gore-Intering vasküler greft) greft
kullanıldı. BBuullgguullaarr:: 24 (%68.6) hastada brakial arter ile aksiller ven arasında, 6 (%17.1) hastada radial arter ile
antekübital ven arasında, 5 (%14.3) hastada common femoral veya proksimal süperfisial femoral arter ile common
femoral ven veya proksimal süperfisial ven arasında e-PTFE greft ile AVF oluşturuldu. Tüm hastalarda primer greft
açıklık süresi 6.ayda %81.9, 12.ayda %66.6, 24.ayda %26.6 idi. Tüm hastalarda sekonder greft açıklık oranı 6.ayda
%78.2, 12.ayda %33.3, 24.ayda %17.6 idi. Perioperatif morbidite ve mortalite görülmedi. Ortalama hasta takip
süresi 27.22±12.04 ay (2 ile 48 ay arası) idi. SSoonnuuçç:: e-PTFE greft hemodiyaliz için tatminkar açıklık oranları sağlar.
Ameliyat öncesi doppler ultrasonografi ve venografi ile AVF için olası konfigürasyonları ortaya koymak önemli
bir kriterdir.Tromboz en sık komplikasyondur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriovenöz fistül, expanded politetrafluroetilene, vasküler greft,
primer ve sekonder açıklık oranı

AABBSS  TTRRAACCTT  BBaacckkggrroouunndd::  A arteriovenous fistula performing with e-PTFE (expanded polytetrafluoroethylene)
vascular graft allows vascular access for hemodialysis where a primary fistula is not possible . We aimed to eval-
uate our clinical experience related to this prosthetic graft. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  We performed arteriovenous
fistula using e (expanded)-PTFE graft in the 35 patients with end-stage renal failure requiring hemodialysis be-
tween September 2003 and November 2007. The mean age of patients were 55.09±12.2 (range,23 to 74). There
were 16 women and 19 men. Beforehand in all patients were performed direct arteriovenous fistula in the upper
extremity and these arteriovenous fistulas wasn’t functional. All patients were performed doppler ultrasound ex-
amination of the upper and lower extremity arteries and veins. The patients were used e-PTFE (Gore Intering vas-
cular graft) graft 7 mm in diameter tapered to 4mm at the arterial site. RReessuullttss:: Between brachial artery and
axillary vein in 24 patients (68.6%), between radial artery and antecubital vein in 6 patients (17.1%), between
femoral artery and femoral vein in 5 patients (14.3%) were performed arteriovenous fistula. In all patients pri-
mary patency rate were 81.9%, 66.6%,and 26.6% at 6, 12, and 24 months. Secondary patency rates at 6, 12, and
24 months were 78.2%, 33.3%, and 17.6%. There were no perioperative morbidity and mortality. Mean follow-
up was 27.22±12.04 months (range, 2 to 48 months). CCoonncclluussiioonn:: e-PTFE grafts provide satisfactory patency rate.
Preoperative doppler ultrasonography and venography examination are important for showing of probable graft
configurations. Thrombosis is the most complication.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula, expanded polytetrafluoroethylene, vascular graft,
primary and secondary graft survival rate
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emodiyaliz gerektiren kronik böbrek yet-
mezlikli (KBY) hastalarda radial arter ve
sefalik ven arasında yapılan arteriovenöz

fistül (AVF) ilk tercih edilecek yöntemdir.

Kendi damarları direkt AVF oluşturulmasına
uygun olmayan hastalarda expanded politetraflo-
roetilene (e-PTFE) greft kullanımı alternatif bir
yöntemdir.1

Biz bu çalışmada uygun çap ve kalibrasyonda
arteriyel veya venöz greftin bulunmadığı, birden
fazla AVF girişim ve stenoz öyküsü sebebiyle oto-
jen AVF yapılamayan hastalarda e-PTFE greft ile
ilgili klinik deneyimlerimizi ortaya koyduk.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde KBY nedeniyle hemodiyaliz gerekti-
ren 35 hastada Eylül 2003 ve Kasım 2007 tarihleri
arasında e-PTFE greft kullanarak AVF yapıldı.
Hasta özellikleri, operasyon öncesi eşlik eden has-
talıklar, operatif detaylar ve postoperatif sonuçlar
hastaların hastane ve bilgisayar kayıtlarının ince-
lenmesi ile elde edildi. Hasta takibi hastaların has-
taneye kontrole çağrılması ve telefon görüşmeleri
ile yapıldı. Tüm hastalar hasta hikayesi, fizik mua-
yene, üst ve alt ekstremitelerin arteriyel ve venöz
doppler ultrasonografi incelemesi ile değerlendi-
rildi. Üst ekstremitede e-PTFE greft ile AVF yapı-
lan 30 (%85.6) hastada üst ekstremite distal venöz
sistem oklüzyonunun olup olmadığının tesbiti için
venografik tetkik yapıldı. Hastaların ortalama yaşı
55.09 ± 12.2 (23 ile 74 yaş arası), 16 (%45.7)’sı
kadın, 19 (%54.3)’u erkek idi. 14 (%40) hastada si-
gara kullanımı, 13 (%37.1) hastada hipertansiyon,
11 (%31.4) hastada diyabet mevcuttu (Tablo 1).

Bu çalışmadaki tüm hastalarda üst ekstremi-
tede önceden direkt AVF yapılmıştı ve bu AVF’ler
fonksiyonel değildi. Bu hastaların venöz yapıları
direkt AVF için uygun değildi. Hastalarda arterial
anastomoz bölgesinde 4 mm, venöz anastomoz böl-
gesinde 7 mm çapı olan e-PTFE (Gore-Intering vas-
küler greft) greft kullanıldı. Bu grefti kullanmakla
üst ekstremitede el ve parmaklara, alt ekstremitede
distale daha fazla kan flow’u sağlamayı ve ekstre-
miteyi iskemiden korumayı amaçladık. Ameliyat
üst ekstremitede e-PTFE greft ile AVF yapılan has-
talarda lokal anestezi ile, alt ekstremitede genel
anestezi ile yapıldı. Profilaktik olarak 2 gram sefa-
zolin intravenöz olarak tüm hastalara verildi. Greft
maturasyonu için bekleyen hastalarda diyaliz ihti-
yacı için geçici olarak yalnızca non-tunelled femo-
ral kateterler kullanıldı. Heparin anastomozları
oluşturmak için ortaya konmuş olan damarlara
klemp konmadan önce 2500 veya 5000 I.U intra-
venöz olarak verildi. Anastomozlarda Gore-tex
sütür kullanıldı. Primer greft açıklık oranı e-PTFE
greft ile AVF oluşturulmasından sonra greftin açık
kalma ve tromboze olmama süresi olarak, sekonder
açıklık oranı ise greft açıklığını sürdürmek için me-
dikal veya cerrahi müdahale gereken ve bu müda-
haleden sonra greftin açık kalma süresi olarak
tanımlandı. e-PTFE greft ile AVF oluşturulmasın-
dan sonra hemodiyaliz için grefte giriş ameliyattan
10-14 gün sonra önerildi. Hemodiyalizde düşük
molekül ağırlıklı heparin önerildi. Üst ekstremitede
e-PTFE greft ile AVF oluşturmada arteriyel anas-
tomoz radial arter-antekubital ven veya brakial
arter-aksiller ven arasında doğrusal olarak, alt eks-
tremitede arteriyel anastomoz süperfisial femoral
arter veya common femoral artere, venöz anasto-
moz proksimal süperfisial femoral ven veya com-
mon femoral vene U şeklinde yapıldı. Ameliyat
sonu ve takipte 100 mg/gün aspirin (asetilsalisilik
asid) bu ilaçlarla ilgili kontrendikasyon olmadığı
sürece verildi.verildi. Greft trombozunda trombüs
cerrahi olarak açılan greft üzerinden fogarti balon
kateteri ile yapıldı.

İstatistiksel analizlerde Student t test, the pe-
arson Chi-square test, Fisher’s Exact test kullanıldı.
p< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Hasta sayısı 35

Ortalama yaş (yıl) 55.09±12.2 

Cinsiyet

Erkek 19 (%54.3)

Kadın 16 (%45.7)

Sıgara içimi 14 (%40)

Hipertansiyon 13 (%37.1)

Diyabet 11 (%31.4)

TABLO 1: Hasta özellikleri.
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BULGULAR

Dört yıllık period süresince KBY nedeniyle hemo-
diyaliz gereken 35 hastaya e-PTFE greft ile AVF
ameliyatı yapıldı. 24 (%68.6) hastada brakial arter
ile aksiller ven arasında, 6 (%17.1) hastada radial
arter ile antekübital ven arasında, 5 (%14.3) has-
tada common femoral veya proksimal süperfisial
femoral arter ile common femoral ven veya prok-
simal süperfisial ven arasında e-PTFE greft ile AVF
oluşturuldu. Tüm hastalarda primer greft açıklık
oranı 6.ayda %81.9, 12.ayda %66.6, 24.ayda %26.6
idi. Tüm hastalarda sekonder greft açıklık oranı
6.ayda %78.2, 12.ayda %33.3 ve 24 ayda %17.6 idi.
Perioperatif morbidite ve mortalite görülmedi. Ra-
dial arter ile antekübital ven arasında AVF yapılan
hastalarda primer greft açıklık oranı 6. ayda %66.6,
12. ayda %33.3 ve 24. ayda açık greft yok idi. Bu
hastalarda sekonder greft açıklık süresi 6. ayda
%66.6 ve 12.ayda %16.6 ve 24. ayda açık greft yok
idi. Brakial arter ile aksiler ven arasında AVF yapı-
lan hastalarda primer greft açıklık oranı 6. ayda
%81.8, 12.ayda %68.1, 24. ayda %36.8 idi. Bu has-
talarda sekonder greft açıklık oranı 6.ayda %78.5,
12. ayda %55.5 ve 24. ayda %22.2 idi. Femoral arter
ile ven arasında AVF yapılan hastalarda primer
greft açıklık oranı 6.ayda %100, 12.ayda %80, 24.
ayda %20 idi. Bu hastalarda sekonder greft açıklık
süresi 6.ayda %100, 12.ayda %66.6 ve 24.ayda %50
idi (Tablo 2). Primer ve sekonder greft açıklık sü-
resi üzerine yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabetin
etkisi istatistiksel olarak anlamlı degildi.  Sıgara
içen veya içmeyen hastalar arasında primer e-PTFE
greft açıklık süresi bakımından istatistiksel olarak
anlamlı fark vardı (p< 0.042). İnfeksiyon 2 hasta da
görüldü ve bu hastaların biri proksimal süperfisial
femoral arter ile proksimal süperfisial femoral ven

arasında AVF yapılan ve diyabetik olup bu hastada
greft enfeksiyonu antibiyotik tedavisi ile gerile-
medi ve greft çıkartıldı, diğeri ise radial arter ile an-
tekübital ven arasında AVF yapılan hastada cilt
insizyon bölgesinde görüldü ve intravenöz antibi-
yotik tedavisi ile düzeldi. Brakial arter ile aksiler
ven arasında e-PTFE greft ile  AVF yapılan bir has-
tada postoperatif dönemde elde iskemi meydana
geldi ve bu hastada greft arteriyel anastomoz böl-
gesinde banding  yapılarak eldeki iskemik bulgular
ortadan kaldırıldı. Brakial arter ile aksiler ven ara-
sında e-PTFE greft ile AVF yapılan bir hastada ar-
teriyel anastomoz bölgesinde, proksimal süperfisial
femoral arter ile proksimal süperfisial femoral ven
arasında e-PTFE greft ile AVF yapılan bir hastada
arteriyel anastomoz bölgesinde kanama nedeniyle
hematom, proksimal süperfisial femoral arter ile
proksimal süperfisial femoral ven arasında e-PTFE
greft ile AVF oluşturulan bir hastada lenfosel mey-
dana geldi. Bu komplikasyonlar cerrahi müdahale
ile düzeltildi. Hastaların ortalama takip süresi
27.22±12.04 ay ( 2 ile 48 ay  arası) idi. Hastaların
takibi süresince mortalite görülmedi.

TARTIŞMA

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz
yapılması iyi bir vasküler girişin oluşturulması, sür-
dürülmesi ve korunmasına bağlıdır. Yaşlı ve diya-
betik hastalarda uzun süreli hemodiyalize giren
hasta sayısı arttığından, hemodiyalize giren hasta-
ların yaşam süresi arttığından vasküler girişimle il-
gili problemler artmaktadır. Çoğu cerrah tarafından
radial arter ile sefalik ven arasında veya brakial
arter ile sefalik ven arasında oluşturulan oluşturu-
lan otojen direkt AVF daha yüksek açıklık oranla-
rından dolayı ve ideal bir hemodiyaliz oluşturduğu

Primer Sekonder

6. ay 12.ay 24.ay 6. ay 12. ay 24.ay

Tüm hastalarda ortalama greft açıklık oranı %81.9 %66.6 %26.6 %78.2 %33.3 %17.6

Radial arter-antekübital ven arası AVF %66.6 %33.3 %0 %66.6 %16.6 %0

Brakial arter-aksiller ven arası AVF %81.8 %68.1 %36.8 %78.5 %55 %22.2

Femoral arter-femoral  Ven arası AVF %100 %80 %20 %100 %66.6 %50

TABLO 2: Ortalama greft açıklık oranları.
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için ilk tercih edilen yöntemdir.2 Venlerin intrave-
nöz infüzyon ve hemodiyaliz için tekrarlayan giri-
şimler nedeniyle destrüksiyonundan dolayı
cerrahlar hemodiyaliz girişi için prostetik greftleri
kullanmaya başladı. Prostetik greftler içinde PTFE
greft en yaygın olarak kullanılan grefttir.3 Ön kolda
uygun venöz yapısı olanlarda e-PTFE greft ile doğ-
rusal olarak ön kolda AVF yapılabilir, fakat bazı
cerrahlar prostetik greft ile  doğrusal olarak  ön-
kolda AVF yapılan hastalarda greft açıklık oranla-
rının uzun dönemde azaldığını belirtmişlerdir.4,5.
Biz 6 hastada e-PTFE greft ile doğrusal olarak ra-
dial arter ile antekübital ven arasında AVF yaptık
ve bu bölgedeki primer ve sekonder açıklık oranı
brakial arter ile aksiler ven arasında, femoral arter
ile ven  arasında e-PTFE greft ile yapılan AVF açık-
lık oranlarına göre daha az idi. 12.aydaki sekonder
açıklık süresinin brakial arter ile aksiler ven ve fe-
moral arter ile femoral ven arasında yapılan
AVF’lerde radial arter ile antekübital ven arasında
yapılan AVF’lere göre daha fazla olması istatistik-
sel olarak anlamlıydı (p< 0.05). Bu bulgularımız
daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu idi. 

John H.Matsuura ve ark. brakial arter ile aksi-
ler ven arasında PTFE greft ile AVF yaptığı hasta-
larda 24 ayda  primer açıklık oranını %46, sekonder
açıklık oranını %51 bulmuştur.6 Thomas S.Huber
ve ark. ise üst kolda primer açıklık oranını ilk 6
ayda %69, 18.ayda %49 bulmuştur.7 Ön kolda e-
PTFE greft ile AVF yapılması için uygun venöz ya-
pısı olmayan 24 hastada brakial arter ile aksiler ven
arasında e-PTFE greft ile AVF yaptık ve bu hasta-
lardaki.ortalama primer açıklık oranı 6. ayda
%81.8 ,12. ayda %68.1 ,24. ayda %36.8 idi. Bu has-
talarda sekonder greft açıklık oranı 6.ayda %78.5,
12. ayda %55.5 ve 24. ayda %22.2 idi. Biz üst eks-
tremitedeki venöz yapıları daha önceki girişimlerle
tıkalı olan KBY’li hastalarda femoral arter-ven arası
e-PTFE greft ile AVF oluşturduk. Femoral arter-
ven arası U şeklinde yerleşririlmiş PTFE  greft kul-
lanılması greftin uzun olmasını sağlayarak değişik
giriş alanlarına olanak sağlaması, besleyen femoral
arter ve drene eden femoral venin geniş çapı nede-
niyle yüksek kan akımı greft trombozunun azaltıl-
masında bir faktör olabilmesi, femoral bölge
greftinin üst ekstremiteye göre daha kolay koruna-

bilir olması ve kozmetik nedenlerden dolayı ka-
dınlar tarafından tercih edilebilir olması avantaj
olabilir.8 Kasıkta PTFE greftin yerleştirilmemesi
için geçmişte ortaya sürülen başlıca neden bu böl-
genin daha az hijiyenik olmasından dolayı infeksi-
yon riskinin daha yüksek tahmin edilmesidir.9

Bununla birlikte yapılan çalışmalarda femoral
bölge PTFE greftlerinin infeksiyon oranları üst eks-
tremite  PTFE greftlerinin infeksiyon oranları ile
karşılaştırılabilir düzeyde bulunmuştur. Kol ve ka-
sıkta primer infeksiyon cerrahi prosedürden ziyade
grefte girişe bağlı olarak kontaminasyon sonucu ol-
maktadır.10

Asher Korzets ve ark. yaptıkları çalışmalarda
femoral arter-ven arasında e-PTFE greft kullana-
rak AVF oluşturdukları hastalarda bir yıllık orta-
lama greft açıklığını %73, ikinci yılda %51, üçüncü
yılda %43 bulmuştur.1 John D. Cull ve ark. ise pri-
mer açıklık oranını 1 yılda %34, 2 yılda %19, se-
konder açıklık oranını 1 yılda %68, 2 yılda %54
bulmuştur.11 Bizim femoral arter-ven arasında U
şeklinde yerleştirilmiş e-PTFE greft ile AVF yaptı-
ğımız hastalarda ortalama primer greft açıklık oranı
6.ayda %100, 12.ayda %80, 24. ayda %20 idi. Bu
hastalarda sekonder greft açıklık süresi 6.ayda
%100, 12.ayda %66.6 ve 24.ayda %50 idi. 

Jefrey L. Kaufman ve ark. doğrusal şekilde ön-
kolda e-PTFE greft ile AVF yapılanlarda infeksiyon
oranını%14 bulmuştur.12 John H. Matsuura  ve ark.
PTFE greft ile brakial arter ile aksiler ven arası
AVF’lerde  enfeksiyon oranını %7-10 olarak tesbit
etmiştir.6 Bizim hastalarımızda femoral bölgede en-
feksiyon oranı %20, önkol bölgesinde %16 idi. Bra-
kial arter ve aksiler ven arasında PTFE greft ile
yapılan AVF yaptığımız hastalarada infeksiyon gö-
rülmedi. Düşük infeksiyon oranı kısmen hemşire
ve hasta eğitimi ve kanulasyon anında aseptik tek-
niklere dikkat etmekle sağlanabilir. İnfeksiyonun
erken tanınması, antibiyotiklerle hemen tedavisi
ve bölgesel yara bakımı grefti kurtarabilir. Şayet in-
feksiyon subkutan tünel veya anastomozu içeri-
yorsa greftin tamamen çıkartılması en etkili
yöntemdir. Jhon D. Cull ve ark. erken greft yeter-
sizliğinin diyabetik hastalarda daha sık görüldü-
ğünü, yaş ve cinsiyetin greft açıklığında etkili
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olmadığını ifade etmiştir.11 Bizim hastalarımızda ise
primer greft trombozu sıgara içenlerde daha sıktı
ve istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç olarak PTFE greft hemodiyaliz için tat-
minkar açıklık oranları sağlar. Preoperatif doppler

ulrasonografi ve venografi ile AVF için olası konfi-
gürasyonları ortaya koymak önemli bir kriterdir.
Tromboz en sık komplikasyondur. Greft açıklığını
uzatmak için komplikasyonların erken tanı ve te-
davisi zorunludur.

1. Asher Korzets, Yaacov Ori, Shlomo Bayter,
et.al. The femoral artery-femoral vein polyte-
trafluoroethylene graft: a 14-year retrospective
study. Nephrol Dial transplant 1998;13:1215-
20.

2. Brescia MJ, Cimino JE, Apel K, et al. Chronic
hemodialysis using venopuncture and a sur-
gically created arteriovenous fistula. N Engl J
Med 1996;275:1089-92.

3. Kaufman JL. Revisional surgery for hemodial-
ysis Access. Sem Dial 1996;9:41-50.

4. Sabanayagram P, Schwartz AB, Soricelli RR,
et.al. Experience with one hundred expanded
e-PTFE fistulae for angioaccess in hemodial-
ysis. Trans Am Soc Artif Intern Organs
1980;26:582-3.

5. Rizzuti RP, hale JC, and Burkart TE. Extended
patency of vascular Access using optimal con-
figuration and revisions. Surg Synecol Obstet
1988;166:23-7.

6. John H. Matsuura, David Rosenthal, Micheal
Clark, et.al. AM J Surg 1998;176:219-21.

7. Thomas S. Huber, Jeffrey W.Carter, Randy L.
Carter et.al. Patency of authogenous and
polytetrafluoroethylene upper extremity arteri-
ovenous hemodialysis accesses: a systematic
rewiew. J Vas Surg 2003;38:1005-11.

8. Culp K, Flanigan M, Taylor L, Rothstein M.
Vascular Access thrombosis in new he-
modialysis patients. Am J Kindey Dis
1995;2:341-6.

9. Raju S. PTFE grafts for hemodialysis acees.

Techniques for insertion and management of
complications. Ann Surg 1987;206:666-73.

10. Mohamed H. Khadra, Andrew j. Dwyer, John
F. Thomson. Advantages of polytetrafluo-
roethylene arteriovenous loop in the thigh for
hemodiyalysis Access. Am J Surg
1997;173:280-3.

11. John D.Cull, David L. Cull, Spence M. Tay-
lor,et.al. Prosthetic thigh arteriovenous Ac-
cess: outcome with SVS/AAVS reporting
standarts. J Vasc Surg 2004;39:381-6.

12. Jeffrey L. Kaufman, Jane L. Garb, Joel A.
Berman, et.al. A prospective comparison of
two expanded polytetrafluoroethylene grafts
for linear forearm hemodialysis Access:Does
the manufacturer matter? J AM Coll Surg
1997;185:74-9.

KAYNAKLAR

5-8052:Layout�1��10.10.2008��17:20��Sayfa�72



Damar Cer Derg 2008;17(2) 73

on dönem böbrek yetmezliği (SDBY) uygun tedavisi yapılmadığı tak-
dirde yaşamla bağdaşmayan bir klinik tablodur. En uygun tedavisi gü-
nümüzde böbrek transplantasyonu olup, organ kısıtlılığı nedeniyle

tüm hastalar bu tedaviden yararlanamamaktadırlar. SDBY hastalarının tüm
dünyada halen en çok kullandığı tedavi yöntemi hemodiyalizdir (HD). Has-
taların hayatını iyi düzeyde idame ettirebilmeleri düzenli ve etkin HD te-

Hemodiyaliz için Enfiye Çukuru
(Snuff-Box) Arteriyovenöz Fistüller

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmada amacımız kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz enfiye çukuru arteriyovenöz
fistüllerin sonuçlarını analiz ederek bu yöntemi tartışmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  1999-2007 yılları
arasında kliniğimizde düzenli takipleri olan 272 enfiye çukuru arteriyovenöz fıstül geriye dönük
olarak değerlendirildi. Gerekli bilgiler hasta dosyalarından ve diyaliz notlarından elde edilmiştir.
Tüm olgular yaş, cinsiyet, son dönem böbrek yetmezliği etyolojisi, fistül olgunlaşma ve fistül açıklık
oranları açısından değerlendirilmiştir. BBuullgguullaarr::  Hastaların 115’i (%44) kadın, 143’ü (%56) erkek ve
ortalama yaşları 40.5±8.5 idi. Ortanca takip süresi 50 ay (3-65 ay)'dır. Etyolojide en sık görülen
neden %32 diabetes mellitustur. Altı hafta sonundaki olgunlaşma oranı %85 olarak tespit edildi.
Bir yıllık açıklık oranları %82 ve 4 yıllık açıklık oranı %53'dir. Fistül açıklık oranları diyabetik olan
ve olmayanlarda, erkekler ve kadınlarda, sağ kol ve sol kol AVF’lerde karşılaştırıldığında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. SSoonnuuçç:: İyi bir fizik muayene ile enfiye çukuru fistülün
uygunluğu değerlendirilebilir. Enfiye çukuru fistüllerin iyi olgunlaşma ve uzun dönem açıklık
oranları vardır. İlk fistül açılacak uygun hastalarda iyi bir seçimdir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Hemodiyaliz damar yolu, arteriyovenöz fistül,
anatomik enfiye çukuru (snuffbox) 

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  In this study, we aimed to discuss this method by analyzing snuff-box arte-
riovenous fistula outcomes in our experience. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: We analyzed the outcomes of
272 snuffbox arteriovenous fistulas created between 1999-2007. Data was determined patients charts
and dialysis records. Patients’ demographics, end stage renal disease etiology, fistula maturation
and patency rates, complications were evaluated retrospectively. RReessuullttss::  Of the 272 patients, 115
(46%) were women and 143 (54%) were men. The mean age of patients was 40.5±8.5. median fol-
low up period of fistulas was 50 months (range 3-65 months). The most frequent etiologic disease
of end stage renal disease was Diabetes mellitus (32%). The maturation rate of snuffbox arteriove-
nous fistula was 85%. One year and 4 year patency rates were 82% and 53 % respectively. Diabetes,
sex and side of the extremity did not significantly affect fistula survival.  CCoonncclluussiioonn::  Feasibility of
snuff-box arteriovenous fistula was evaluated with the physical examination of this area. Snuffbox
arteriovenous fistulas have good maturation and long-term patency rates. This type of fistulas may
be the first choice for suitable patients requiring primary access.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vascular access for hemodialysis; Arteriovenous fistula; Anatomical snuffbox
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davisine bağlıdır. Etkin bir diyaliz için hastaların
yeterli kan akımına geçiş sağlayacak uygun bir
damar yoluna ihtiyaçları vardır.  

NKF-DOQI (national kidney foundation di-
alysis outcomes quality initiative practice guideli-
nes) kılavuzları HD için açılacak damar yolu
seçiminde önceliğin nativ fistüllere verilmesini
önermektedir. Bu kılavuza göre ilk açılacak fistül
bilekten Radiyo-Sefalik  arteriyovenöz fistül (RC
AVF) olmalıdır. İkinci sırada antekubital bölgeden
Brakio-Sefalik tip fistül ve eğer her ikisi de müm-
kün değilse greftli AVF açılmasını önermektedir.
RC AVF tipi en çok önerilen ve en iyi seçenek ola-
rak gösterilmektedir.1

Genel olarak HD hastalarına ilk açılacak
damar yolu tercihinde ön kolda, olabilecek en uç
alandan yapılmalıdır ki; girişim için uzun bir ven
segmenti elde edilmeli ve sonraki fistüller için al-
ternatif alanlar korunmalıdır. Distal konumlu
AVF’ler diğerlerine göre daha az komplikasyon
oranına sahiptir.2-5

Anatomik enfiye çukurunda (snuff-box) oluş-
turulan AVF’ler RC AVF’lerin alternatifidir. Aktif
olmayan taraftan ön kolda olabilecek en uç kesimde
açılan bu tip fistüller birçok yazar tarafından ilk he-
modiyaliz damar yolu olarak önerilmektedir.2-5 

Bu tip fistüllerin başlıca avantajı proksimal-
deki venleri koruyarak, diyaliz damar yolu için
uzun bir damar segmenti sağlamasıdır. Enfiye
çukur fistülleri olgunlaştıktan sonra dursa dahi
ikincil bir fistül oluşturulması arteriyelize olmuş
bir ven segmenti olduğundan dolayı kolaylaş-
maktadır.5,6 Bu çalışmada amacımız hastane-
mizde yapılmış enfiye çukuru arteriyovenöz
fistüllerin açıklık oranları ve buna etki eden fak-
törleri belirlemektir.  

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmaya Ocak 1996 ve Mayıs 2007 tarihleri ara-
sında bütün enfiye çukuru arteriyovenöz fistüller
dahil edilmiştir. Son dönem böbrek yetmezliği olan
ve  hemodiyaliz gereken 258 hastaya toplam 272
arteriyovenöz fistül operasyonu uygulandı. Yüz on
beş (%44) hasta kadın ve 143 (%56) hasta erkekti.
Tüm hastaların erken dönem, ve yıllık takipleri de-

taylı diyaliz ünitesi ve dosya kayıtlardan geriye
dönük olarak incelendi. Takip incelemelerinde has-
taya ulaşamama, eksitus, böbrek nakli, ya da peri-
ton diyalizine geçme gibi sebeplerle 32 hasta
(%10.5) değerlendirmeye alınamadı. Ameliyatlar
kliniğimizde AVF cerrahisinde deneyimli genel
cerrahlar tarafından yapılmıştır. 

Ameliyat öncesi fizik muayenede hastanın M.
Ektensor pollicis longus ve breves arasında kalan
enfiye çukur olarak adlandırılan bölgesi muayene
edilir. Yeterli arter atım kuvveti (sübjektif değer-
lendirme yapıldığında skor en az 2 olmalıdır: 0, hiç
atım yok; 1, zayıf bir atım olması; 2, palpasyonla
atım olması; 3, kuvvetli atım olması; 4, dıştan gözle
görülebilen nabız olması) olmalıdır.               

Venler ise korunmuş yakın dönemde girişim
yapılmamış olmalıdır. Üzerine baskı uygulandı-
ğında elastik yapıda, proksimale doğru en az 5
cm’lik görülebilir uzunluğu olmalı, proksimale tur-
nike konmadan ven çapı en az 1 mm ve turnike
varken en az 2 mm olmalıdır. Turnike çıkarıldı-
ğında ven çapı eski çapına dönebilmelidir. Hastada
fistül açılacak kolda ödem ve aynı taraf omuzda
venöz kollateral dolaşımın olmaması gerekmekte-
dir. Hastanın aktif olarak kullanmadığı eli tercih
edilir. Uygun şartlar diğer elde mevcutsa orası da
kullanılabilir. 

CERRAHİ TEKNİK
Tüm ameliyatlar prilokain (Citanest, AstraZeneca)
ile lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Cilt kesisi
2 cm’den az olacak şekilde longütidinal veya bizim
tekniğimizde transvers kesi yapılır (Resim 1).7 Cilt
ve cilt altı geçildikten sonra sefalik ven bulunur ve
2.5-3 cm serbestleştirilir ve askıya alınır. Extansor
pollicis breves ve longus kas fasyası longitudinal
olarak açılır ve radyal artere ulaşılır, 2.5-3 cm ser-
bestleştirilir, askıya alınır. Arter ve ven distal ve
proksimalden kan akımını engelleyecek şekilde as-
kıya alınır. Önce ven daha sonra da arter 8-10 mm
kadar açılır. Her iki damarın lümeni hassas klemple
dilate edildikten sonra ven, bir kateter konarak
kontrol edilir (anastomoz bölgesi heparinli serum
fizyolojik ile yıkanır) ve açılan kısımlar askıya alı-
nır. Daha sonra açılan kısımların arka ortasından
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RESİM 1:  Transvers kesi ile “Snuff-Box” arteriovenöz fistül açılması.
Haberal M. Hemodiyaliz için damar yolu. Haberal Eğitim Vakfı 1. Baskı 1990;
Ed: M Haberal, Bl;3: 27-36, (Dr M Haberal ın izni ile).

başlamak üzere ve çift iğneli 7(0) polipropilen dikiş
kullanılarak devamlı dikişlerle anastomoz tamam-
lanır. Anastomoz tamamlandıktan sonra, henüz son
düğümü bağlamadan önce, damarsal yapıları hepa-
rinli serum fizyolojik ile yıkayıp, bir koroner dila-
tatör ile vasküler açıklıkları ve torsiyon olup
olmadığını kontrol ediyoruz. Zaman zaman spazm
gelişen damarların mekanik olarak dilatasyonunu
fistül tekniğinin başarılı olması açısından yararlı ol-
duğunu düşünüyoruz.8

Önce damarın distal ucundaki askı açılır ve
anastomozda kanama olup olmadığı kontrol edilir.
Daha sonra proksimal uçlar açılır, komplikasyon-
suz fistüllerde anastomoz üzerinden  ‘thrill’ alınır.
Venin distal ucu bağlanarak cilt kapatılır. 

İlk 48 saat içinde fistül bölgesinde thrill ve
üfürüm alınamayan fistüller erken primer yetmez-
lik, 6 hafta içinde fistüllerin fonksiyonel hale gel-
memesi ise fonksiyonel hale gelmeme veya
olgunlaşmama olarak değerlendirildi. Tüm AVF’ler

olgunlaşması için 6 hafta bekletildikten sonra HD’
de kullanıldı. Takip edilen fistüllerin 1 ay ve 4 yıl-
lık açık kalma oranları belirlendi. 

Hastalara ait sayısal değerler ortalama, standart
sapma ve dağılım (ortalama±SD, alt üst değer) ola-
rak hesaplandı. Takip edilen fistüllerin  yıllık açık
kalım oranları Kaplan-Meier survival analizi ile be-
lirlenmiştir. AVF açıklık oranlarına etki eden fak-
törler karşılaştırıldığında (diyabetikler ve diyabetik
olmayanlar, erkek ve bayanlar, sağ kol AVF ve sol
kol AVF) grafikleri ve anlamlılıkları Kaplan-Meier
survival analizi ve log-rank testi kullanılarak ya-
pılmıştır. Faktörlerin karşılaştırılmasında p değeri
<0.005 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu kabul edilmiştir.

BULGULAR
İkiyüzellisekiz  hastaya 272 enfiye çukuru AVF
açıldı. 14 hastaya 2 defa enfiye çukuru AVF açıldı.
Bu AVF’ lerin 192’si sol kola 80’ni sağ kola açıldı.
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Hastaların yaşlarının ortalama değeri 42.5 ± 8.5
(14-75) olup, 115 hasta kadın ve 143 hasta erkektir.
Dört yılın sonunda 156 hastanın fistülü çalışmakta
idi ve bunların 95’i erkek 61’ü bayandı.  

Ortalama takip süreleri 50  ay (3-65 ay) olarak
saptandı. On (%3)  hastanın AVF‘ü ameliyattan
sonra ilk 24 saatte durdu. Beş (%2) hastanın fistülü
ilk 6 hafta içinde tromboze oldu. Yirmi dört  (%9)
hastanın AVF’ü  fonksiyonel hale gelmedi. Geriye
kalan 233 (%85) enfiye çukuru AVF olgunlaşarak
fonksiyonel hale geldi. HD giren hastalardan AVF
si en kısa süre çalışan 6 ay en uzun çalışan ise 65 ay
sonunda halen çalışmakta idi. Hemodiyaliz progra-
mına alınan SDBY’li hastaların renal yetmezlik ne-
denleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Buna göre enfiye çukuru AVF’lerin açıklık
oranları: 1 yıllık %82, 2 yıllık %74, 3 yıllık %69
ve 4 yıllık da %53 olarak tespit edilmiştir (Grafik
1). Diyabetik ve diyabetik olmayan, erkek ve
kadın, sağ ve sol koluna fistül açılan hastalar fis-
tül açıklık oranı açısından karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı fark yoktur (sırası ile
p=0.7, p=0.8,  ve p=0.5, log rank). Grafik 2, 3 ve 4
bu gruplarda fistül açıklık oranlarını karşılaştır-
maktadır. 

Temel olarak en etkili komplikasyon tromboz
olup fistül açıklık oranlarını etkilemektedir. Yara
yeri enfeksiyonu görülen hastalar antibiyotik teda-
visi ile başarılı olarak tedavi edildi. Ameliyatla ilgili
hiçbir vaka da ölüm gerçekleşmedi. Yüksek kardi-

yak debili yetmezlik, venöz hipertansiyon hiç göz-
lenmedi.

Bizim merkezimizde bu teknikle yapılan en-
fiye çukuru fistüllerinde erken başarı %88, olup
fistülün çalışma oranı oldukça yüksektir. Yüzde 2.4
hastada kanama görülmüş olup, geç komplikasyon
olarak da %4 enfeksiyon, %1’de anevrizma olu-
şumu saptanmıştır.

TARTIŞMA

SDBY tanısı alarak düzenli hemodiyaliz tedavisi
alan hastalar tüm dünyada her yıl artış göster-
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Hastalık Olgu % 
Diabetes mellitus 82 32 

Hipertansiyon 62 24 

Kronik glomerulonefrit 15 5

Polikistik böbrek 10 4 

Akut kortikal nekroz 7 3 

Kronik pyelonefrit 11 4

Tubulointerstisyel hastalık 11 4

Atnalı böbrek 4 2

Medüller kistik hastalık 4 2

Bilinmeyen 52 20 

Toplam 258 100 

TABLO 1: AVF açılan olguların renal yetmezlik
nedenleri.

GRAFİK 1: Tüm enfiye çukuru fistüllerin açıklık oranları görülmektedir.

GRAFİK 2: Kadın ve erkeklere açılan enfiye çukuru fistüllerin açıklık oran-
ları görülmektedir.

AVF
Açıklık
oranı

AVF Açıklık Oranı

AVF
Açıklık
oranı

Kadın

Erkek

p=0.8
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mektedir.9 2001 yılı itibariyle tüm dünyada diya-
liz yapılan hasta sayısı 1 milyon civarında ve bu
hastaların yıllık artış oranı %7 civarındadır.9, 10

Avrupa’da hemodiyaliz için nativ arteriyovenöz
fistülü olan hastaların oranı %80, Amerika birle-
şik devletlerinde ise bu oran %24’tür. 11 Türk
Nefroloji Derneğinin en son verilerine göre ise
böbrek yetersizliği olan tüm hastaların
%78,3’üne HD, %10,5’ine PD ve %11,2’sine böb-
rek transplantasyonu, yapılmıştır. Türk nefroloji
derneği verilerine göre Türkiye’de 25321 hasta
hemodiyaliz tedavisi almakta, ilk diyalize girişte
nativ arteriyovenöz fistülü olanların oranı %35.6

ve düzenli hemodiyaliz tedavisi alanlarda nativ
AVF’ü olanların oranı da %90.1’dir. Bu hasta-
larda bulunan enfiye çukuru AVF oranı ise
%8.5’tur.12

NKF-K/DOQI kılavuzları hastalara açılacak ilk
AVF’ün nativ venlerden ve ön kolun olabildiğince
uç kısmından yapılmasını önermektedir. 1 Bu kıla-
vuzlara göre HD için ilk kez damar yolu oluşturu-
lacak hastalarda el bileğinde nativ RC AVF’ün
uygun şartlar mevcutsa en iyi tercih olduğu söy-
lenmektedir. Kliniğimizde bu tedavi kılavuzları ya-
yınlanmadan önce de HD için damar yolu
temininde her zaman ilk tercihimiz nativ venlerle
AVF oluşturmak olmuştur. 

SDBY olan hastaların sadece %11’ine böbrek
transplantasyonu yapıldığı düşünülürse, bu has-
taların büyük bölümü ömür boyunca HD tedavisi
almaktadır. Hastaların HD için damar yolu ol-
maması yaşamla bağdaşmaz bir durumdur. Arte-
riyovenöz fistül oluşturulmak için aktif olarak
kullanılmayan kol tercih edilmeli ve mümkünse
ön kolun en uç kısmından uygun olan bölgeden
başlanmalıdır. 13 Anatomik enfiye çukuru bölgesi,
AVF açılabilecek en uç bölge olup,  HD iğne gi-
rişi için hastaya oldukça uzun bir  venöz alan sağ-
lar. Anatomik enfiye çukurunda arter ve ven
oldukça yakın seyreder, venin transpozisyonuna
veya mobilizasyonuna gerek kalmadan, uç-uca
veya yan-yan teknikle kolay anastomoz yapmaya
imkan verir . 14 Fistülün proksimalindeki arter
ve venleri korur, aynı zamanda ven segmentinin
arteriyelize olmasını sağlayarak açılacak olan fis-
tüller  için  kolaylık  sağlayacaktır. Arterin ka-
librasyonu küçük olduğundan dolayı çalma
(steal) fenomeni veya kalp yetmezliği riski mini-
maldir.

Rasat ve ark ilk kez 1969 yılında anatomik
enfiye çukuru bölgesinde radiyosefalik arteriyove-
nöz fistülü tanımlamışlardır  Bu bölge ön kolda ar-
teriyovenöz fistül oluşturulabilecek en uç bölge
olup farklı yazarlar tarafından tavsiye edilmekte-
dir.5, 15,16 Ancak bu düzeyde arter ve ven çapları-
nın küçük olması nedeniyle fistüllerin olgunlaşma
yetersizlikleri yüksek, uzun dönem açık kalma
oranlarının literatürde düşük olabileceği belirtil-
mektedir.17

GRAFİK 3: Diyabetik olan hastalar ve olamayan hastaların enfiye çukuru
fistüllerinin açıklık oranları görülmektedir.  

GRAFİK 4: Sağ kol ve sol kola açılan enfiye çukuru fistüllerin açıklık oran-
ları görülmektedir.

p= 0.7

AVF
Açıklık
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AVF’ler
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p=0.5
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Preoperatif değerlendirmede, fizik muaye-
nede gerekli kriterlere dikkat edildiğinde ve en-
fiye çukuru fistül açılacak hastalarda bu kararın
çok cesurca verilmemesi halinde daha iyi sonuç-
lar ortaya çıkabilir. Enfiye çukuru düzeyinde ger-
çekleştirilen fistüllerde erken tıkanıklık oranının
el bileği ve ön koldakilere göre daha yüksek ol-
duğu literatürde vurgulanmıştır.18,19  Erken tıka-
nıklığın daha çok teknik yetersizlikten
kaynaklandığı düşünüldüğünde bu önlenebilir bir
durumdur. Bizim serimizde bu oran %3 olarak
bulunmuştur. 

Literatürde enfiye çukuru bölgesinde oluştu-
rulan arteriyovenöz fistüllerin %45’inde tromboz
geliştiği ve kadınlarda patensinin erkeklere göre
daha az olduğu belirtilmiştir. 13 Wolowcyzk ve ark.
%11 erken yetmezlik ve %65 bir yıllık açıklık oranı
sunarken, Bonalumi ve ark.’da %10.2 erken yet-
mezlik ve %83.1 bir yıllık açıklık oranı belirtmiş-
lerdir.3, 6

Bizim hastalarımızda, olgunlaşmama veya fonk-
siyonel hale gelmeme %9 olarak izlenirken,1 yıl açık
kalma oranı %82 olarak bulundu. Fistüllerin 3 yıllık
açıklık oranları ise literatürde %58-64 arasında olup
bizim çalışmamızda %69 oranındadır.5, 6, 20

Horimi  ve ark. tarafından yapılan çalışmada
diyabetik  hastalarda,  diyabetik olmayanlara
göre  AVF  açıklık  oranları anlamlı olarak dü-
şüktür. 21   Bizim  çalışmamızda  da Wolowcyzk
ve ark. tarafından yapılan çalışmadaki gibi Dia-
betes mellitusun AVF açıklık oranları üzerine an-
lamlı farkı olmadığı bulunmuştur.6 Yine erkek
veya kadınların, sağ veya sol kol AVF’ler karşı-
laştırıldığında açıklık  oranları  açısından arala-
rında anlamlı fark  olmadığı  görülmüştür.  Oysa
Wolowcyzk ve  ark. tarafından  yapılan  çalış-
mada  fistül  açıklık oranlarının erkeklerde ve sol
kola açılan fistüllerde daha iyi olduğu vurgulan-
maktadır.6

El bileğinde oluşturulan  RC AVF yıllardan
beri altın standart olarak kabul görmüştür.13 RC
AVF’lerin 32 yıllık (Ocak 1970-Ekim 2002) meta-
analizde 8 prospektif ve 30 retrospektif  çalışma de-
ğerlendirilmeye alınmış ve meta-analiz sonucunda
primer yetmezlik oranı %15.3 olarak tespit edil-

mekle birlikte 1 yıllık primer açıklık oranı %62.5
olarak hesaplanmıştır.22 Aynı meta analizde yüksek
primer yetmezlik ve orta derecede 1 yıllık açıklık
oranlarına rağmen damar yolu erişimi için ilk seçi-
min nativ RC AVF olması gerektiği vurgulanmış-
tır. Sunulan farklı literatürlerde ise 1 yıllık açıklık
oranlarının %70-85 olduğu gösteren yayınlar da
mevcuttur.23, 24

Nativ RC AVF’lerde iğne giriş yeri enfeksi-
yonları ve kanama gibi komplikasyonlar sentetik
greftli AVF’lere göre daha az görülür. Uzun dö-
nemde venöz anevrizma gelişimi yaygındır fakat
rüptür riski nadir olup güvenilir olduğu gözlen-
miştir.13 Benzer şekilde çalma fenomeni gelişimi de
%2’nin altındadır.25

RC AVF’lerin %10-24’ü ameliyat sonrası erken
dönemde tromboz veya yeterli olgunlaşma olmadı-
ğından fonksiyonel hale gelememektedir.26-30 RC
AVF’ler literatürde olgunlaşma oranı %25-80 ara-
sındadır. Rao ve arkadaşlarına göre %38 oranında
olgunlaşmama mevcuttur.31 Literatüre göre RC
AVF’lerin 1 yıllık primer açık kalma oranları %70-
91 arasında olup, son zamanlarda yapılan bir meta
analize göre bu oran %62.5’lere kadar düşmekte-
dir.22, 32, 33

Bu çalışmada fistülün erken durma oranı (%9)
oldukça düşüktür. Yine de 6 haftanın sonunda
fonksiyonel hale gelen fistül oranı %85’tir. Fonk-
siyonel fistüller arasından %17.5 kadarı ilk yıl
içinde kaybedilmektedir. Benzer şekilde yine %8
kadarı 2 ikinci yılda kaybedilmektedir. Geri kala-
nın ise yıllık durma oranı %6 civarında görülmek-
tedir. Genellikle enfiye çukuru bir fistül
durduğunda aynı koldan bilek veya dirsek eklemi
hizasından yeni bir fistül açılabilmektedir.  

Bizim çalışmamızda fistül açıklık oranları lite-
ratürdeki diğer serilerden daha iyi görülmektedir.
Bu durum hasta seçiminde  ve değerlendirilme-
sinde daha dikkatli ve daha objektif davranılma-
sından olabilir. Enfiye çukuru AVF seçimi
yapılırken, hastalar iyi seçilmeli, bu kolları korun-
malıdır. Bu hastalarda rutin preoperatif değerlen-
dirmede Usg veya venografi kullanılmadığı için
doğru endikasyon ile yapılan ve çalışan fistüllerde
maliyet de düşmektedir. 
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Biz hastalarımızda ciltte transvers kesi ve
yan-yana anastomoz tekniği kullanıyoruz. Trans-
vers kesinin avantajı kendi deneyimimize göre
bileğe kadar uzanan longitudinal kesiden daha az
skar oluşturmasıdır. Bu ameliyat uç-yan şeklinde
venin distali uç olarak radyal artere anastomoz
yapılabilir. Bizim yan-yan tekniği tercih edişi-
miz, erken bir trombus olursa, venin bağlanmış
distal ucu açılarak bir kateter yardımı ile yıka-
maya veya bir Fogarty kateteri ile tromboze olan
bölgeye trombektomiye imkan vermesidir. Erken
tromboz  teknik  hata, küçük damarlar veya
proksimal venöz obstrüksiyondan kaynaklanabi-
lir. 

Bu çalışma grubunda parmak iskemisi, venöz
hipertansiyon ve ödem görülmemiş olup, düşük
komplikasyon oranı görülmektedir. 

Fonksiyonel hale gelen enfiye çukuru fistüllerde,
kan akımı ve iğne girişi RC AVF’ler kadar kolay ol-
makta ve fistülde oldukça kullanışlı olmaktadır. 

NKF-K/DOQI kılavuzlarına göre ilk tercih ola-
rak önerilmemesi ve daha az sıklıkta tercih edil-
mesine rağmen, enfiye çukuru AVF’ler güvenli ve
kolay bir şekilde uygulanabilir, iyi fonksiyon gö-
rürler ve düşük komplikasyon oranları ile hemodi-
yaliz tedavisi ihtiyacı olan SDBY hastalarında ilk
fistül olarak tercih edilebilirler. 
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Klippel Trenaunay Sendromu’nda
Venöz Cerrahi Tedavi

ÖÖZZEETT  Klip pel Tre na u nay Sen dro mu (KTS) va ri ko si te ler, cilt le ke len me le ri ve eks tre mi te hi per tro -
fi si nin bir lik te bu lun du ğu kon je ni tal bir sen drom dur. KTS ge nel lik le no no pe ra tif te da vi edil me si -
ne rağ men, de rin ven le ri açık olan has ta lar cer ra hi ola rak ba şa rıy la te da vi edi le bi lir ler. An cak
ope ras yon ön ce si ve nöz sis te min de tay lı de ğer len di ril me si önem li dir. Per fo ran ven yet mez li ği de
bu lu nan ve cer ra hi uy gu la may la ba şa rı lı so nuç el de et ti ği miz bir ol gu ne de niy le Klip pel-Tre na u nay
Sen dro mun da cer ra hi se çe ne ği tar tış tık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Klip pel-Tre na u nay, ve nog ra fi, cer ra hi

AABBSS  TTRRAACCTT  Klip pel-Tre na u nay Syndro me (KTS) is a con ge ni tal syndro me, in which  va ri co si ti es ac-
com pany skin pig men ta ti ons and ex tre mity hyper trophy. Alt ho ugh the ma na ge ment of pa ti ents with
KTS con ti nu es to be pri ma rily no no pe ra ti ve, tho se pa ti ents with pa tent de ep ve ins can be tre a ted suc-
cess fully with sur gery. Ho we ver, it is es sen ti al to eva lu a te the ve no us system in de ta il pri or to the op-
e ra ti on. We dis cus sed the sur gi cal op ti on in Klip pel-Tre na u nay  Syndro me ba sed on a pa ti ent who had
had a per fo ra ting ve in in suf fi ci ency as well and had a go od out co me af ter our sur gi cal in ter ven ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Kip pel-Tre na u nay, ve nog raphy, sur gery
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OLGU SUNUMU   

lip pel ve Tre na u nay 1900 yı lın da bir ve ya da ha faz la eks tre mi te de
ka pil ler he man ji om lar, va ri köz ven ler, yu mu şak do ku ve ke mik hi-
per tro fi siy le ka rek te ri ze kon je ni tal bir sen drom ta nım la mış lar dır.1

Gü nü müz de bu üç ana kli nik tab lo dan en az iki si nin var lı ğı KTS için ta nı
koy du ru cu dur.2 Has ta lar da em bri yo nik ve nin açık kal ma sı, de rin ven le rin
age ne zi si, hi pop la zi si, anev riz ma sı ve ya ka pak ye ter siz li ği so nu cu anor mal
ve nöz dre naj bu lun mak ta dır.3

KTS’li has ta lar ge nel lik le kon ser va tif ola rak te da vi edil mek te, cer ra hi te-
da vi an cak semp to ma tik va ri köz ven le ri bu lu nan has ta lar için öne ril mek te dir.4

KTS’da ki ve nöz pa to lo ji ler ve nöz ana to mi nin pre o pe ra tif çok iyi de ğer len di -
ril me si ko şu luy la cer ra hi ola rak ba şa rı lı bir şekil de te da vi edi le bi lir.3

OL GU SU NU MU
Ço cuk luk tan be ri sol alt eks tre mi te si nin sa ğa gö re bü yük ve le ke li ol du ğu nu
bil di ren 19 ya şın da ki er kek has ta son 4 ay dır ba ca ğın da ağ rı la rı nın art tı ğı nı,
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ger gin lik his set ti ği ni, ba ca ğın da le ke len me ler den
ay rı in ce uzun kı za rık lık la rın ve ka şın tı la rın baş la -
dı ğı nı be lirt mek tey di. Has ta nın fi zik mu a ye ne sin de
sol alt eks tre mi te si nin sa ğa gö re 2.3 cm da ha uzun
ve 4.5 cm da ha ge niş ol du ğu be lir len di. Tüm eks tre -
mi te bo yun ca şarap le ke si le ke len me ler ya nın da, ve -
na sa fe na mag na tra se si bo yun ca kı za rık lık gö rül dü
(Re sim 1). Has ta da KTS ol du ğu dü şü nü le rek ya tı rı -
lıp an ti bi yo tik, an ti ö dem ve ele vas yon te da vi si ne
alın dı. Bir haf ta lık te da vi son ra sı ya kın ma la rı aza lan
has ta nın yu mu şak do ku man ye tik re zo nans (MR)
in ce le me sin de sol alt eks tre mi te si nin hem yu mu şak
do ku hem de ke mik ya pı la rın da hi per tro fi be lir len -
di (Re sim 2 A, B). Has ta nın ve nöz ya pı la rı nı de ğer -
len dir mek üze re çe ki len ve nog ra fi de özel lik le ba cak
böl ge sin de ge niş va ri ko si te ler, di zal tı per fo ran la rın -
da yet mez lik sap tan dı ve de rin ven ya pı la rı nın açık
ol du ğu gö rül dü (Re sim 3 A, B). Has ta ya sa fe no fe -
mo ral junc ti on da yük sek ven li gas yo nu, ve na sa fe na
man ga ve par va ya strip ping ya pı lıp ge niş le miş pa ke -
ler çı ka rıl dı. Dopp ler ul tra so nog ra fi de de rin ven ve
di zal tı per fo ran lar da ref lü sap tan ma sı üze ri ne ay nı
se ans ta açık sub fas yal per fo ran ven li gas yo nu da ila -
ve edil di. Pos to pe ra tif dö nem de ya kın ma la rı aza lan
has ta nın 1. yıl so nu kon tro lün de de ope ras yon ön ce-
si ne gö re ya kın ma la rı nın kay bol du ğu ve cilt te ki
renk de ği şik li ği nin ge ri le di ği göz len di. 

TAR TIŞ MA

KTS sık lık la uni la te ral dir (%85), hem üst hem de alt
eks tre mi te tu tu lu mu %10 ora nın da bu lu nur.5 KTS,

ge nel lik le spo ra dik ola rak gö rül mek le bir lik te Men-
de li an özel lik gös ter me yen ai le sel va ka lar da bil di -
ril miş tir.6,7 KTS’u nun kla sik tri a dın da ye ra lan üç
özel lik has ta la rın sa de ce %63’ün de bi ra da bu lu nur -
ken ka pil ler mal for mas yon lar %98, va ri kö zi te ve ve -
nöz mal for mas yon %72 sık lık la iz le nir.2 Su per fis yel
ven anor mal lik le ri kü çük ven le rin ek ta zi si, va ri ko -
zi te ler, ve nöz mal for mas yon lar ve per sis tan em bri -
yo lo jik ven le ri içe rir.8 Has ta la rın 2/3’ün de la te ral
ven ve per sis tan si ya tik ve ni içe ren ati pik ven ler bu-
lun mak ta dır.9 KTS’de de rin ven anor mal lik le ri de
sık tır ve %40 in si dans ta iz le nir.10 De rin ven ano ma -
li le ri ise dup li kas yon, ap la zi/at re zi, hi pop la zi ve
anev riz mal di la tas yon bi çi min de ola bi lir.8

Ali RAHMAN ve ark. KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMU’NDA VENÖZ CERRAHİ TEDAVİ
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RESİM 1: Solt alt ekstremitede varikositeler ve şarap lekesi lekelenmeler.

RESİM 2A: Yumuşak doku  MR incelemesi. Sol alt ekstremite yumuşak doku
ve kemik yapısının sağa göre belirgin olarak büyük olduğu görülmektedir.

RESİM 2B: Her iki ayak yapısının MR incelemesi. Sol ayak sağa göre oldukça
büyük görünmektedir. 
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Eks tre mi te ven le ri nin sa yı ve ça pın da ki ar tış -
la ka rek te ri ze me zo der mal ge li şim ano ma li si ke mik
ve yu mu şak do ku bü yü me sin den so rum lu tu tul -
mak ta dır.10 Bu hi po tez be lir gin ar te ri o ve nöz fis tül
ol ma ma sı na rağ men et ki len miş eks tre mi te kan

akım la rın da ki ar tı şın gös te ril me siy le des tek len -
mek te dir. Me zo der mal anor mal lik vas kü ler en do -
te li yal bü yü me fak tö rü gi bi an ji yo ge nez ve
vas kü lo ge nez ta ra fın dan dü zen le ni yor ola bi lir.9 Eş -
lik eden bir len fa tik mal for mas yon var lı ğı da eks-
tre mi te nin bü yük gö rü nü mü ne kat kı da
bu lu na cak tır.11 Eks tre mi te de ki uzun luk ar tı şı adö-
le san dö ne mi so nun da ço cu ğun bü yü me sik lu su ta-
mam lan dı ğın da so na ere cek tir.5

Klip pel Tre na u nay sen dro mun da gö rü len cilt
lez yon la rı ilk za man lar he man ji yom ola rak ta nım -
lan mış olup, gü nü müz de ise ka pil ler mal for mas yon
te ri mi kul la nıl mak ta dır.3 Çün kü ger çek he man ji -
om lar anor mal mi ko tik ak ti vi te gös te ren tü mö ral
olu şum lar dır, hal bu ki KTS’da ki ka pil ler mal for -
mas yon lar sta tik en do tel içer mek te dir. KTS, ka pil -
ler mal for mas yon ve hi per tro fik eks tre mi te özel li ği
gös te ren Par kes We ber Sen dro mun dan da ayırt
edil me li dir.1

Kli nik semp tom lar hi per tro fi ve ve nöz mal for-
mas yon la rın yay gın lı ğıy la iliş ki li dir.12 Ve nöz va ri -
ko zi te le re bağ lı semp tom lar de ğiş ken dir ve ağ rı,
trom bof le bit, se lü lit, ve nöz staz der ma ti ti ve ül ser
sık iz le nir.5 Bi zim ol gu muz da da fle bit ve se lü li te
bağ lı semp tom lar kli nik tab lo ya ha kim di. Ağ rı, ka-
şın tı, şiş lik ve ül se ras yon lar per sis tan em bri yo nik
ven, per fo ran ven ve de rin ven ya pı la rın da ki cid di
ka pak yet mez li ği so nu cu ge li şe bi lir. Et ki len miş
eks tre mi te nin se lü li ti ateş ve ste ril kül tür bul gu su
bu lu nan sık tek rar la yan ağ rı lı şiş me ler le or ta ya çı-
ka bi lir. Ya şa mı teh dit eden komp li kas yon lar de rin
ven trom bo zu, pul mo ner em bo lizm, gram ne ga tif
sep sis ve ko a gü la pa ti dir.13,14

MR gö rün tü le me, yu mu şak do ku hi per tro fi si -
nin yay gın lı ğı nı, ke mik tu tu lu mu nu ve var sa len fa-
tik ano ma li var lı ğı nı gös ter me de yar dım cı dır.15

Mul ti de dek tör bil gi sa yar lı to mog ra fi ve MR ve no-
g ra fi KTS’lu has ta la rın glo bal ola rak de ğer len di ril -
me sin de son de re ce ya rar lı dır. Tek bir yön tem le
de rin ve yü ze yel ve nöz ana to mi ya nın da ke mik ve
yu mu şak do ku de ği şik lik le ri nin de ğer len di ril me si
müm kün ola bil mek te dir.8

KTS’lu has ta la rın ço ğu elas tik ço rap lar la kon-
ser va tif ola rak ta kip edi lir ler. Bun lar hem eks tre mi -
te yi trav ma lar dan ko rur, hem de ve nöz yet mez li ğin

KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMU’NDA VENÖZ CERRAHİ TEDAVİ Ali RAHMAN ve ark.
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RESİM 3A: Hastanın sol alt ekstremitesindeki yaygın varikositelerin
venografik görünümü. 

RESİM 3B: Derin femoral venin açıklığını gösteren venografik görünüm.
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azal tıl ma sı na kat kı da bu lu nur.1,3 Cer ra hi ge nel de
semp to ma tik va ri köz ven le ri bu lu nan lar için öne ri -
lir.4 En yay gın cer ra hi yön tem strip ping ve va ri ko si -
te le rin çı kar tıl ma sı dır. An cak va ri köz ven le rin
tü mü nün çı ka rıl ma sı bi le ke mik hi per tro fi si ni dur-
dur ma ya cak tır.10,14 Per sis tan ve nöz hi per tan si yo na
bağ lı ka na ma da ope ras yon en di kas yo nu ola bi lir.
Ope ras yon ön ce si ve nöz sis te min de tay lı de ğer len -
di ril me si önem li dir.4 Ope ras yon ön ce si ve nog ra fi de -
rin ven ya pı la rı nın açık lı ğı nı ve be ra be rin de
per fo ran yet mez lik olup ol ma dı ğı nı gös ter mek açı -
sın dan ya rar lı dır.5 Per fo ran ve de rin ven sis te mi nin
dopp ler ul tra so nog ra fiy le de ğer len di ri lip ref lü le rin
be lir len me si özel lik le per fo ran ven le re yö ne lik gi ri -
şim ya pı lıp ya pıl ma ya ca ğı nı be lir le me de önem li dir.16

Per fo ran ven ve de rin ven le rin de yet mez lik bu lu -
nan ol gu lar da per fo ran ven li gas yo nu cer ra hi nin ba-
şa rı şan sı nı ar tı ra cak tır. Açık per fo ran ven
cer ra hi si nin ya ra iyi leş me si ve has ta ne de ka lış sü re -

le ri ne olan olum suz et ki le ri ne de niy le gü nü müz de
sub fa si yal en dos ko pik per fo ran cer ra hi (SEPS)  ter-
cih edil mek te dir.3 Bi zim ol gu muz da me di kal te da -
vi ye rağ men şid det li ağ rı ve art mış çap far kı
şika yet le ri bi zi cer ra hi se çe ne ğe yön len dir di. Ol gu -
muz da dopp ler ul tra so nog ra fik in ce le me de pop li te -
al ve di zal tı per fo ran lar da ref lü sap tan ma sı üze ri ne
açık per fo ran ven li gas yo nu da uy gu lan dı. KTS’li
has ta lar da va ri ko zi te le rin cer ra hi ola rak çı ka rıl ma sı
re kür rens le ri en gel le me mek te dir. An cak cer ra hi
son ra sı has ta la rın kli nik cid di yet skor la rın da be lir gin
azal ma lar ol du ğu gös te ril miş tir.3 Pos to pe ra tif dö-
nem de re zi dü va ri ko zi te ler için skle ro te ra pi uy gu -
la ma la rı nın uy gun se çe nek ol du ğu
bil di ril mek te dir.17

So nuç ola rak semp to ma tik has ta lar da de rin
ven le rin açık lı ğı nın pre o pe ra tif gös te ril me si ko şu -
luy la va ri ko zi te le re uy gu la na cak gi ri şim ler KTS’de
ba şa rı lı so nuç lar la bir lik te ol mak ta dır.
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Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Hayatı
Tehdit Eden Bilateral Boyun Hematomu

ÖÖZZEETT  Ça lış ma mız da in ter nal ju gu ler ven den ta kı lan ge çi ci he mo di ya liz ka te te ri son ra sı boy nun da
bi la te ral he ma tom ge li şen ve ha ya ti teh li ke si ol ma sı ne de ni ile acil ola rak bi la te ral ka ro tis ar ter ve
in ter nal ju gu ler ven eks plo ras yo nu ya pı lan has ta su nu la cak tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: He mo di ya liz ka te te ri, bi la te ral bo yun he ma to mu

AABBSS  TTRRAACCTT  This re port is abo ut a li fe-thre a te ning bi la te ral neck he ma to ma as a comp li ca ti on of ha -
e mo di aly sis cat he ter in ser ti on vi a the in ter nal ju gu lar ve in which ne e ded emer gency bi la te ral ca -
ro tid ar tery and in ter nal ju gu lar ve in exp lo ra ti on. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Ha e mo di aly sis cat he ter, bi la te ral neck ha e ma to ma
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OLGU SUNUMU   

on dö nem böb rek has ta la rı için te da vi se çe nek le rin den bi ri olan he mo-
di ya liz için ge rek li olan ve nöz erişim yo lu ya cer ra hi ola rak oluş tu ru -
lan ar te ri yo-ve nöz şant lar ya da ge çi ci ve ya ka lı cı di ya liz ka te ter le ri ile

sağ lan mak ta dır.1 En ide al erişim yo lu ise üst eks tre mi te de açı lan ar te ri yo-
ve nöz şant lar dır.1 An cak şant açı la ma yan ol gu lar da, acil du rum lar da ya da
ar te ri yo-ve nöz (A-V) fis tül ol gun la şın ca ya ka dar ge çen sü re de di ya liz ih ti -
ya cı olan has ta lar da ka te ter le rin kul la nıl ma sı ka çı nıl maz dır.1,2 He mo di ya -
liz (HD) ka te ter le ri nin ta kıl ma sı es na sın da he ma tom, pnö mo to raks,
he mo to raks, ar teri yel ponk si yon, si nir ha sa rı gi bi komp li kas yon lar ge li şe -
bi lir.1-4 İş lemin ul tra son reh ber li ğin de ya pıl ma sı nın komp li kas yon oran la -
rı nı azalt tı ğı çe şit li ça lış ma lar da bil di ril miş tir.5-7

Ya zı mız da ana to mik işa ret le re gö re in ter nal ju gu ler ve ne ta kı lan ge çi -
ci HD ka te te ri ne bağ lı ge li şen bi la te ral bo yun he ma to mu ol gu su su nu la -
cak tır. 

OL GU SU NU MU

Nef ro lo ji bö lü mü ta ra fın dan acil di ya liz en di kas yo nu ko nu lan 63 ya şın da -
ki er kek has ta ge çi ci he mo di ya liz ka te te ri ta kıl mak amaç lı po lik li ni ği mi ze
gön de ril di. Has ta nın öy kü ve fi zik mu a ye ne sin de kro nik böb rek yet mez li -

8-8066:Layout�1��10.10.2008��17:22��Sayfa�85



ği ne eş lik eden di a bet ve ko ro ner ar ter has ta lı ğı ol-
du ğu yak la şık 2 ay ön ce sol ön inen ve sirkumfleks
ko ro ner ar ter le re ba lon an ji yop las ti ve stent uy gu -
lan dı ğı, 75 mg clo pi dog rel ve 300 mg ase til sa li si lik
asit kul lan dı ğı öğ re nil di. Da ha ön ce sağ in ter nal ju-
gu ler ven (IJV)’den ge çi ci ka te ter uy gu lan dı ğı sol
kol el bi lek se vi ye sin de ça lı şan an cak ma tu ras yon
için bek le nen A-V fis tü lü ol du ğu öğ re nil di. Ru tin
ak ci ğer gra fi si, İNR ve he mog ram tet kik le rin de
ane mi dı şın da özel lik göz len me di. Ame li yat ha ne
şart la rın da 1 gram se fa zo lin sod yum (Cefamezin,
Eczacıbaşı, Türkiye) uy gu la ma sın dan son ra pri lo -
ka in HCL (Ci ta nest, Astra Zerica, Tür ki ye) ile lo kal
anes te zi sağ lan dık tan son ra sağ dan IJV’ ne ya pı lan
ponk si yon lar ne ti ce sin de iş lem ger çek leş ti ri le me -
di. Bu nun üze ri ne sol ta raf tan IJV’ ne ka te ter
(Tyco-Ken dall, İsviç re) uy gu la ma sı ya pıl dı. He pa -
rin lock so lüs yo nu ola rak 5000 üni te/cc he pa rin
içe ren so lüs yon ka te ter üze rin de öne ri len mik tar
ka dar ko nul du. İş lem son ra sı yak la şık bir sa at gö ze-
tim al tın da tu tu lan has ta nın mu a ye ne sin de ve kon -
trol ak ci ğer gra fi sin de bir anor mal lik ol ma ma sı
üze ri ne has ta di ya li ze alın mak üze re di ya liz mer-
ke zi mi ze gön de ril di.

Di ya liz iş le min den yak la şık üç sa at son ra, has -
ta boy nun da iki ta raf lı şiş lik ol du ğu ge rek çe si ile
po lik li ni ği mi ze re fe re edil di. Ya pı lan mu a ye ne sin -
de has ta nın boy nu nun iki ta ra fın da ile ri de re ce de
he ma tom ol du ğu ve ponk si yon yer le rin de sız ma
tar zın da he mo ra ji ol du ğu gö rül dü. Tra ke a os kül -
tas yo nun da stri dor ol ma dı ğı an cak has ta nın ge nel
du ru mu nun iyi gö rül me me si ve yut ma güç lü ğü ya-
kın ma sı üze ri ne buz uy gu la ma sıy la ile ri ta kip ve
mo ni to ri zas yon ama cı ile has ta yo ğun ba kım üni te-
si ne alın dı. Ha va yo lu ih ti ya cı ola ca ğı dü şü nü le rek
anes te zi ve ku lak bu run bo ğaz kli nik le rin den kon-
sul tas yon is ten di. ACT kon tro lü 358“ gel me si üze-
ri ne di ya liz he kim le ri ile gö rü şül dü ve bo yun da ki
şiş li ğin di ya liz ön ce si az ol mak la be ra ber mev cut
ol du ğu bu yüz den di ya liz es na sın da has ta ya he pa -
rin uy gu lan ma dı ğı öğ re nil di. Bu na rağ men hat lar -
dan is ten me yen he pa rin ka çı şı dü şü nü le rek
pro ta min nöt ra li zas yo nu ya pıl dı ve trom bo sit süs-
pan si yo nu bu lu na ma dı ğı için de acil ta ze kan ve-
ril di. Ta ki bi nin bi rin ci sa a tin de ge li şen kon füz yo nu
ta ki ben bi lin ci ka pa nan has ta en tü be edil di. En tü -

bas yon es na sın da ha va yo lu nun da ral dı ğı ve en dot-
ra ke al tü pün zor iler le di ği göz len di. Has ta he men
ope ras yon oda sı na alı na rak bi la te ral ster nok le i o -
do mas te o id ka sın ön ta ra fın dan ya pı lan in siz yon -
lar ile ka ro tis ar ter ve in ter nal ju gu ler ven ler
eks plo re edil di. Sağ da ju gu ler ven de ki ponk si yon
yer le rin de sol da ise kas için de ve ka te ter et ra fın -
dan sız ma tar zın da ka na ma göz len di. İki ta raf lı
yak la şık 150 cc ka dar kan ve az mik tar da he ma tom
bo şal tıl dı. Di ya liz ih ti ya cı dü şü nü le rek mev cut ka-
te ter çe kil me di. Ka na ma kon tro lü son ra sı iki ta raf -
lı dren (he mo vac) ko nu la rak has ta yo ğun ba kı ma
alın da. Boy nun ra hat la ma sı ve dre naj ol ma ma sı
üze ri ne has ta 8. sa at te eks tü be edil di. Vi tal fonk si -
yon la rı nın sta bil ol ma sı üze ri ne has ta pos to pe ra tif
bi rin ci gün dren le ri alı na rak ser vi se alın dı. 3. gün
di ya li ze gö ze tim al tın da alı nan has ta ek prob lem
ol ma ma sı üze ri ne an ti ag re gan ilaç la rı tek rar baş la -
na rak kon tro le gel mek üze re ta bur cu edil di. Has-
ta nın 1 haf ta son ra ya pı lan kon tro lün de ka te te ri nin
ça lış tı ğı di ya liz sı ra sın da he ma tom ge liş me di ği iz-
len di. 

TAR TIŞ MA

Ge çi ci HD ka te ter le ri hız lı da mar eri şim yo lu sağ la -
mak ama cıy la subklaviyan ven de ki yük sek komp li -
kas yon oran la rı ve ana to mik avan taj la rı da göz
önü ne alı na rak özel lik le sağ İJV yo luy la sık lık la kul-
la nıl mak ta dır lar.1,2 Ay rı ca ko a gü las yon ve ka na ma
bo zuk luk la rın da da İJV kul la nı mı nı tav si ye eden
ya yın lar mev cut tur.4 HD ka te ter le ri nin ta kıl ma sı sı-
ra sın da sık gö rü len komp li kas yon lar dı şın da ka te -
ter em bo li si ya da iyat ro je nik A-V fis tül ge li şi mi gi bi
na dir komp li kas yon lar da bil di ri miş tir.8,9 Biz ol gu -
muz da ilk ola rak sağ İJV yi ter cih et mek le be ra ber
muh te mel ön ce ki ka te ter uyu la ma sı na bağ lı tı ka -
nık lık ne de ni ile bu iş le mi ger çek leş ti re me dik ve sol
İJV ni kul lan dık. Ge li şen he ma to mu bir den faz la
ya pı lan ponk si yo nun ya nın da ACT de ğe ri göz önü -
ne alın dı ğın da he pa rin ka çı şı na bağ la mak la be ra ber
al dı ğı an ti ag re gan te da vi nin de ola yı kar ma şık ha -
le ge tir di ği ni dü şün dük. HD ka ta ter le ri nin ul tra son
reh ber li ğin de ta kıl ma sı nın ana to mik işa ret le re gö re
ta kıl ma sın dan da ha dü şük komp li kas yon oran la rı na
sa hip ol du ğu çe şit li ça lış ma lar da bil di ril miş tir.5-7

Mer ke zi miz de ka te ter le rin yük sek risk li has ta lar da
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ul tra son eş li ğin de ta kıl ma sı nı ter cih et me miz le be-
ra ber o ta rih te in va ziv rad yo lo ji uz ma nı na ula şı la -
ma dı ğı için ve has ta nın acil di ya liz en di kas yo nu
di ya liz eki bin ce ta ra fı mı za bil di rir di ği için ge le nek -
sel uy gu la ma yı ter cih et tik. Has ta nın bi linç kay bı -
nı ve nöz dö nü şün en gel len me si ya da ka ro tis ve ya

tra ke a üze rin de ki ba sı ya bağ la dık. Li te ra tür ve ri le -
ri ve ol gu muz da da gör dü ğü müz üze re iş le min ul t-
ra son eş li ğin de ya pıl ma sı nın ge rek siz ponk si yon la rı
en gel le ye rek özel lik le an ti ag re gan ilaç özel lik le de
clo pi dog rel kul la nan ve ke sil me si ar zu edil me yen
has ta gru bun da bu tür komp li kas yon la rı azalt ma da
fay da lı ola ca ğı na ina nı yo ruz. Bu nun la be ra ber has-
ta mız da ki yük sek ACT de ğe ri ni in san ha ta sı ih ti -
ma li ni de ih mal et me den hat lar dan is ten me yen
he pa rin ka çı şı na bağ la dık. Bu nu en gel le mek için de
per so nel eği ti mi ne da ha faz la özen gös ter me nin ya-
nın da he pa rin-lock so lüs yon la rın da ki he pa rin kon-
san tras yo nu nu azalt ma nın ya da tri sod yum sit rat
gi bi al ter na tif ajan la rın kul la nıl ma sı nın ek fay da
sağ la ya bi le ce ği ni dü şün mek te yiz.10,11 Bü tün bu ted-
bir le re rağ men bo yun da he ma tom ge li şen has ta lar -
da ya kın ta ki bin önem li ol du ğu nu özel lik le bi la te ral
ol ma sı du ru mun da ge re ğin de hız la yo ğun ba kım
şart la rı nı sağ la ma nın ve er ken dö nem de ya pı la cak
bir eks plo ras yo nun ha yat kur ta rı cı ola bi le ce ği ni
vur gu la mak is te riz.
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el ağrısı, toplumda solunum yolu enfeksiyonlarından sonra iş gücü
kaybına yol açan ikinci hastalıktır.1 Bel ağrısının en sık nedenlerin-
den birisi lomber disk hernisidir.2 Günümüz nöroşirürji pratiğinde

en sık yapılan girişim, lomber disk hernisi tedavisi amacıyla, diskektomidir.3

Lomber disk cerrahisi sonrası abdominal vasküler yaralanmalar görülebi-
lir.4 Bu komplikasyon nadir olmakla birlikte geliştiğinde yüksek mortali-
teye sahiptir.5,6 Lomber disk cerrahisi sonrası vasküler komplikasyonlar,
masif kanama ve retroperitoneal hematom gibi erken ve arteriovenöz fistül
ve yalancı anevrizma gelişimi gibi geç olarak iki gruba ayrılabilir.7,8 Posto-
peratif erken dönemde hipovolemik şok tablosu operatöre büyük damar
yaralanmasını düşündürmelidir. Bu durumda zaman kaybetmeksizin yapı-
lacak laparotomi hayati öneme sahiptir.5,6,8-10

Bu yazıda lomber disk cerrahisi sırasında inferior vena cava yaralan-
ması gelişen bir olgu sunulacaktır.

OLGU SUNUMU

35 yaşındaki bayan hasta, beş aydır devam eden bel ve sağ bacağında ağrı ya-
kınması ile Gümüşhane Devlet Hastanesi Nöroşirurji Polikliniği’ne baş-

Lomber Disk Cerrahisine Bağlı
İnferior Vena Kava Yaralanması

ÖÖZZEETT  Lom ber disk cer ra hi si ne bağ lı ola rak ka rın içi bü yük da mar ya ra lan ma la rı ge li şe bil mek te dir.
Ma sif ka na ma ve hi po tan si yon ge li şi mi na dir fa kat yük sek mor ta li te si olan bu komp li kas yon için
uya rı cı dır. Böy le bir du rum da acil la pa ro to mi uy gu la mak ge rek li dir. Bu ya zı da lom ber disk cer ra -
hi si sı ra sın da in fe ri or ve na ca va ya ra lan ma sı ge li şen bir ol gu su nu la cak tır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Lom ber disk cer ra hi si, ve na ca va ya ra lan ma sı

AABBSS  TTRRAACCTT  Ma jor ab do mi nal vas cu lar in jury re la ted to lum bar disc ope ra ti on is a ra re but ge ne rally
fa tal con di ti on. Ex ces si ve ble e ding and hypo ten si on sho uld alert the sur ge on abo ut a vas cu lar in-
jury and an im me di a te la pa ro tomy sho uld be per for med. In this pa per, we pre sent a ca se of  in fe -
ri or ve na ca va in jury du ring  lum bar disc sur gery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Lom ber disc sur gery, ve na ca va in jury
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vurdu. Fizik muayenesinde; sağda düz bacak kal-
dırma  testi 60 derecede pozitif, motor defisit yok,
taban cildi refleksi bilateral negatif ve sağ S1 der-
matomunda hipoestezi saptandı. PA akciğer grafisi,
elektrokardiyografi, hemogram ve biyokimya tet-
kikleri normal sınırlarda değerlendirildi. Lomber
MR görüntülemede L5-S1 seviyesinde santral sağ
paramedian, sağ S1 kökünü sıkıştıran disk hernias-
yonu izlendi. Hasta operasyon amacıyla nöroşirurji
kliniğine yatırıldı. Hastaya; genel anestezi altında
klasik diskektomi prosedürüne uygun olarak; sağ
L5 hemilaminektomi, sağ S1 foraminotomi ve L5-
S1 diskektomi ameliyatı uygulandı. Kanama kont-
rolü aşamasında fazla miktarda kanama,
hipotansiyon ve taşikardi gelişmesi üzerine majör
vasküler yaralanma düşünüldü. Bu nedenle  ameli-
yat bölgesi hızlı bir şekilde kapatılarak hasta supin
pozisyona alındı. Kalp ve damar cerrahisi konsül-
tasyonu istendi. Hastaya sağ internal juguler ven-
den santral yol açılarak hızlı sıvı replasmanı
yapıldı. İnvaziv arter monitorizasyonu sağlandı.
Acil laparotomi hazırlıkları devam ederken ameli-
yathenede mevcut olan ultrasonografi cihazı ile
hasta değerlendirildi. Retroperitonda  psoas kontu-
runda genişleme ve sağ perirenal alanda yaygın he-
matom görüldü. Bu sırada tansiyon arteryel 70/40
mmHg, nabız 130 /dakika hemoglobin değeri 7.1
g/dl izlendi. Laparotomi sonrası hızlı şekilde retro-
peritona ulaşıldı. Bu alanda masif hematom ve kan
gözlendi. Hızlı bir şekilde hematom boşaltılarak
yaralanma yeri saptandı. Vena cava inferior ve sağ
iliak venin bileşim yerinde yaklaşık 2 santimetre
boyutunda perforasyon görüldü (Şekil 1). Defekte
direkt bası uygulanmasıyla kanama kontrolü sağ-
landı. Abdominal aorta dönüldü ve laterale alınarak
rahat bir görüş sağlandı. Perforasyon bölgesinin
proksimal ve distaline uygulanan bası eşliğinde 6/0
polipropilen sütur materyaliyle (Doğsan, Türkiye)
ile primer tamir yapıldı. Retroperiton kapatılarak
kanama kontrolü sonrası operasyon sonlandırıldı.
Hastaya ameliyat süresince yaklaşık 3 ünite eritro-
sit süspansiyonu, 2 ünite taze tam kan ve 4 litre
kadar kristaloid replasmanı uygulandı. Yoğun
bakım ünitesinde 1. gün ekstübe edilen hasta 2. gün
vital bulgularının stabil olması üzerine servise
alındı. Takibinde sağ alt ekstremitede derin ven
trombozu gelişti. Düşük molekül ağırlıklı heparin

ve varfarin tedavisi ile hızlı düzelme gözlenen hasta
7. gün taburcu edildi. 15 gün sonra yapılan kont-
rolünde herhangi bir sorun izlenmedi. Bir ay sonra
sonra yapılan  alt ekstremite venöz sistem doppler
ultrasonografisinde rekanalizasyon bulguları göz-
lendi. Çekilen kontrastlı batın tomografisinde iliak
venler ve inferior vena kavanın patent olduğu iz-
lendi. 

TARTIŞMA

Lomber disk cerrahisi sonrası majör vasküler yara-
lanma  %0.016-0.17 gibi nadir olmakla birlikte ge-
liştiğinde %15-61 kadar yüksek mortaliteye
sahiptir.5,6 Vasküler yaralanmaların %75’i dör-
düncü veya beşinci lomber vertebra seviyesinde
oluşmaktadır.5,6,8,11 Bunun nedeni, disk cerrahisinin
daha çok bu aralıkta yapılması ve damarlarla yakın
komşuluğu olan bu alanda damarların göreceli ola-
rak hareket ettirilemez olmasıdır.5,8 Hastanın pron
pozisyonunda olması da vasküler yapıları vertebral
kolona yaklaştırmaktadır. Bingöl ve arkadaşlarının
yaptıkları bir çalışmada en sık yaralanan vasküler
yapı %76.9 oranında sol ana iliak arter olarak bil-
dirilmiştir.5

Operasyon sahasındaki açıklanamayan masif
kanama, hipotansiyon, taşikardi ve şok gelişimi
operasyon ekibini majör vasküler yaralanma olabi-
leceği konusunda uyarmalıdır.5,8,12 Böyle bir du-
rumda miyokard infarktüsü kaynaklı kardiyojenik
şok gibi olası nedenler hızla gözden geçirilmeli,
vasküler bir yaralanma olabileceğinden şüphele-
nildiğinde operasyon derhal sonlandırılarak hasta
supin pozisyona alınmalıdır.5,8,10 Geniş lümenli
santral kateter, invaziv arter monitorizasyonu ve
idrar sondası hastaya uygulanmalı, vasküler cerrahi

ŞEKİL 1: Vena kavadaki perforasyonun görünümü.

VENA KAVA İNFERİOR

İYATROJENİK PERFORASYON

SAĞ ANA İLİAK ARTER

SAĞ ANA İLİAK VEN

ABDOMAİNAL AORTA

VERTEBRAL KOLON

SOL ANA İLİAK ARTER

SOL ANA İLİAK VEN
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ekibine haber verilmelidir. Mümkün olan en kısa
zamanda laparotomi yapılmalıdır.5,8-11 Negatif eksp-
lorasyon olabilir endişesi ile tetkik yapılması zaman
kaybıdır ve tavsiye edilmemektedir.5,8,9

Cerrahi yaklaşım kanama odağının saptan-
masında ve kontrolünde kolaylık sağlaması açısın-
dan retroperitoneal yaklaşım yerine transperitoneal
yolla olmalıdır. Uzamış operasyon sürecinde eksp-
lorasyon ve masif sıvı replasmanının neden olabi-
leceği hipotermiye karşı hastayı korumak
operasyon başarısını artırabilecek önemli bir ko-
nudur. Yaralanan vasküler yapıya ve defektin
yaygınlığına bağlı olarak primer ya da otojen ven
veya Dakron yama ile tamir, greft interpozisyonu
ya da ligasyon işlemleri uygulanabilir. Primer ta-

mirin mümkünse öncelikle tercih edilmesinin
avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Geç dönemde gelişebilecek komplikasyonlar
arasında Erdoğan ve ark.nın bildirdiği gibi arteri-
yovenöz fistül ve yalancı anevrizma gelişimi, na-
dirde olsa Nişanoğlu ve ark.nın bildirdiği gibi
yalancı anevrizma rüptürü olabilir.7,8

Günümüzde gelişen görüntüleme yöntemleri
ve yaygınlaşan sağlık hizmetleri nedeniyle disk
hernisine bağlı yapılan operasyonlara paralel nadir
fakat ölümcül seyredebilecek abdominal vasküler
yaralanmaların artabileceğini beyin ve sinir cerra-
hisi uzmanlarının yanı sıra vasküler cerrahların da
bu duruma daha hazırlıklı olması gerektiğini dü-
şünmekteyiz.
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rteriovenöz fistül (AVF) arter kan akımının kapiler yatağa ulaşma-
dan venöz sisteme geçiren anormal bir bağlantıdır. Doğumsal veya
edinsel olabilir. Edinsel AVF’ler genelde penetran ve künt travmala-

rı takiben veya iyatrojenik olarak meydana gelir. AVFlerin erken ve geç dö-
nem komplikasyonları tanındıkça, bu lezyonların tedavisi önem kazanmıştır.

Servikotorasik penetran yaralanmalı hastalarda ilk muayenede vaskü-
ler patoloji saptanmayabilir. AVF’lerin yaklaşık üçde birinde geç dönemde
tanı konulabilmektedir.
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Torasik Çıkım Yolu
Travmatik Arteriyovenöz Fistülünün

Geç Tedavisi

ÖÖZZEETT  Travmatik arteriyovenöz fistüller en sık servikal ve supraklaviküler bölgede meydana
gelmektedir. Vasküler patoloji ilk muayenede fark edilmeyebilir. Bu bölgedeki oluşumların tanı
yöntemlerini kısıtlaması ve kısmen hastaların uyumsuzlukları da tanının geçikmesinde rol
oynamaktadır. Bu gecikme yılları bulabilir ve gecikmeyle orantılı olarak gelişen fibrozis, venöz
basınç artışı ve yaygın venöz kollateral artışına bağlı olarak komplikasyonlar artmakta ve tedavi
daha da güçleşmektedir. Penetran yaralanmadan 3 yıl sonra, boyunda aşırı venöz dilatasyon ve tiril
ile hastanemize başvuran 38 yaşında erkek hastada sağ subklaviyan arter ve internal jugular ven
arasında fistül tespit edildi. Tanıda çok dedektörlü bilgisayarlı tomografik anjiyografi başarı ile
kullanıldı. Operasyonda yaygın venöz kollateral artışına bağlı komplikasyonları önlemek ve
emniyetli vasküler kontrolü sağlamak için parsiyel mediyan sternotomi yapıldı ve arteriyel ve venöz
tamir problemsiz halledildi.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Travmatik arteriovenöz fistül, geç tamir 

AABBSS  TTRRAACCTT  Traumatic arteriovenous fistulas are most frequently occur in cervical and supraclav-
icular region. Vascular pathology can not be diagnosed in the first examination. The limitations of
diagnostic methods by the structures in this region and difficulties in  cooperation with these pa-
tients partially play a role in this retard in diagnosis. This may last years. Depending upon this re-
tard, complications increase with developing fibrosis, increase in venous pressure and venous
collateral and so the treatment becomes more difficult.  Fistula between right subclavian artery and
internal jugular vein was detected in a 38 year-old man admitted in our hospital with massive ve-
nous dilatation and strong thrill in the right neck region, 3 years after penetrating injury. Multi-slice
computed tomographic angiography was used successfully in diagnosis. Partial median sternotomy
was made as to prevent complications caused by extensive venous collateral and for the safe vascular
control in operation. Arterial and venous repairment was made without any problem.

KKeeyy  WWoorrddss::  Traumatic arteriovenous fistula, late repair
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Fib ro sis ve ma sif ve nöz di la tas yon lar dan do la -
yı vas kü ler kon trol zor ol du ğun dan geç dö nem cer-
ra hi gi ri şim le rin mor bi di te ve mor ta li te si da ha
yük sek tir.(1) Bu ra da ilk ya ra lan ma dan yak la şık 3 yıl
son ra cer ra hi te da vi uy gu la dı ğı mız subk la vi an ar ter
ve in ter nal ju gu lar ven ara sın da oluş muş fis tül va-
ka sı  li te ra tür ışı ğın da ir de len di.

OLGU SUNUMU

3 yıl ön ce sağ sup rak la vi kü ler böl ge den bı çak la ya-
ra lan ma hi ka ye si mev cut 38 ya şın da ki er kek has ta
son 2 ay içer sin de boy nu nun sağ alt böl ge sin de ve
sup rak la vi kü ler böl ge de za man la bü yü yen şiş lik ve
el le mek le sü rek li bir tit re şim his sin den şika yet çi
ola rak kli ni ği mi ze baş vur du. 3 yıl ön ce de li ci ke si ci
alet ya ra lan ma sı son ra sı sağ sup rak la vi kü ler böl ge -
de ki in siz yon pri mer sü tü re edil miş. Olay dan yak la -
şık 10 gün son ra o böl ge de  ha fif bir tit re şim
his set me ye baş la mış fa kat her han gi bir  sağ lık ku ru -
lu şu na baş vur ma mış. Has ta nın mu a ye ne sin de ar ter
kan ba sın cı :140/65 mmHg, na bız: 92 /dak, her iki
üst eks tre mi te de ul nar ve ra di al na bız lar mev cut ve
Al len test le ri ne ga tif idi. Sağ kol da ha fif ödem, çap
ar tı şı ve hi pe re mi gi bi ve nöz kon jes yon bul gu la rı
mev cut tu. Sağ sup rak la vi kü ler böl ge de ve nöz kol la -
te ral ar tı şı, ju gu lar ven de ile ri de re ce de di la tas yon
ve şid det li ti ril tes pit edil di (Re sim 1). Üst eks tre mi -
te ye ait nö ro lo jik de fi sit  mev cut de ğil di. Has ta ya
ya pı lan 64 de dek tör lü bil gi sa yar lı to mog ra fik an ji -
yog ra fi de, ver teb ral ar ter ori ji nin den prok si mal de
sağ subk la vi an ar ter le sağ in ter nal ju gu lar ve nin bra-

ki yo se fa lik ve ne açıl dı ğı lo ka li zas yo nun he men
prok si ma li ara sın da fis tül gö rün tü len di (Re sim 2a,
2b). Has ta nın te le kar di og ra mın da ha fif kar di o me -
ga li ol ma sı na rağ men kli nik kalp yet mez li ği bul gu -
la rı mev cut de ğil di. Ge rek li ha zır lık la rı ta ki ben
ge nel anes te zi al tın da has ta ope ras yo na alın dı. Üst
par si yel me diy an ster no to mi in siz yo nu sağ sup rak -
la vi kü ler böl ge ye doğ ru uza tıl dı. Sağ subk la vi an ar -
ter prok si mal ve dis tal den  kon trol al tı na alın dık tan
son ra, sağ in ter nal ju gu lar, subk la vi an ve bra ki o se -
fa lik ven ler dis se ke edi le rek kon trol al tı na alın dı
(Re sim 3). Has ta ya 100 üni te/kg he pa rin ve ril dik ten
son ra in ter nal ju gu lar ven ve subk la vi an ar ter klam -
pe edi le rek fis tül trak tı di vi ze edil di. Ar ter ve ven

Caner ARSLAN ve ark. TORASİK ÇIKIM YOLU TRAVMATİK ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLÜNÜN GEÇ TEDAVİSİ
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RESİM 1: Operasyondan önce AVFe bağlı sağ internal jugular vende aşırı di-
latasyon ve artmış venöz kollateraller görülmekte.

RESİM 2a, 2b: 64 dedektörlü bilgisayarlı tomografik anjiografide sağ subklavian arter proksimali ve sağ internal jugular ven arasındaki AVF ve sağ internal jugu-
lar vendeki ileri dilatasyonun görüntüsü.
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ta ra fı 5/0 pro len di kiş ler le ka pa tıl dı. Ven ler üze rin -
de ki ti ri lin ta ma men kay bol du ğu kon trol edil dik ten
son ra ope ras yo na son ve ril di. Has ta pos to pe ra tif 3.
gün ta bu cu edil di. Pos to pe ra tif 2. gün den iti ba ren,
haf ta lık ve ay lık kon trol le rin de ve nöz dol gun lu ğun
ta ma men kay bol du ğu fark edil di (Re sim 4).  

TARTIŞMA

Trav ma tik AVF ler en sık bo yun ve to ra sik çı kım
böl ge sin de mey da na gel mek te dir.1 210 AVF lik ge -
niş bir se ri de ser vi ko me di as ti nal AVF ler de en sık
ola rak ka ro tis ar ter (%27) ve in ter nal  ju gu lar ve nin
(%30) ya ra lan dı ğı gös te ril miş tir. Yi ne ay nı ça lış -
ma da subk la vi an ar ter ya ra lan ma sı nın %7 ol du ğu
gös te ril miş tir.1

Eks tre mi te na bız la rı nın kay bol ma dı ğı vas kü -
ler ya ra lan ma lar da AVF ’den şüp he le nil me si ta nı da
önem li rol oy nar.2 Ar ter ve ven ler ara sın da ki anor-
mal bağ lan tı ya he men ve ya da ha son ra fark edi lir
ha le ge lir. Pal pas yon da ti ri lin his se dil me si, os kül -
tas yon da, şid det li kon ti nü üfü rüm AVF teş hi si ni
açı ğa çı kar tır. Za man la kan vo lü mü, kar di yak de bi
ve na bız ba sın cı ar tar. Bra ki yal plek sus ha sa rı vas-
kü ler trav ma ya eş lik ede bi lir. Geç dö nem de sü rek -
li üfü rüm or tak bul gu ha li ne ge lir ve has ta la rın
ya rı dan faz la sın da pul sa til kit le mey da na ge lir.1

AVF’ le rin yak la şık %65’i trav ma yı ta ki be den
ilk haf ta içer sin de teş his edi lir. Muh te me len bu has-
ta la rın uyum suz lu ğu na bağ lı ola rak, ge ri ye ka lan la -

rın teş hi si haf ta lar ve hat ta yıl lar son ra ko nu la bi lir.
Bu ne den le bo yun ve sup rak la vi kü ler böl ge nin pe-
net ran ya ra lan ma la rın da has ta nın ilk mu a ye ne sin -
de vas kü ler pa to lo ji sap tan maz sa, 1 haf ta son ra ve 3
ay bo yun ca, 1 ay ara lık lar la kon trol mu a ye ne si öne-
ril mek te dir.1 Yu kar da ki bil gi ler le pa ra lel ola rak has-
ta mız da da ilk ya ra lan ma anın da vas kü ler pa to lo ji
tes pit edi le me miş, fa kat  olay dan 10 gün son ra ken-
di si bo yun böl ge sin de ti ril his set me ye baş la ma sı na
rağ men  her han gi bir sağ lık ku ru lu şu na baş vur ma -
ya rak teş hi sin 3 yıl ge çik me si ne yol aç mış tır. Bu
has ta la rın ta ki bi zor ol du ğun dan teş his ko nu lur ko-
nul maz te da vi si bir an ev vel ya pıl ma lı dır.

To ra sik çı kım böl ge sin de subk la vi an ar ter ve
ven ke mik ya pı lar la çev ri li ol du ğun dan dopp ler ul -
tra so nog ra fi ile pa to lo jik olu şu mu de ğer len dir me
ye ter siz kal mak ta dır.2

Ar te ri yog ra fi de ve ri len kon trast mad de hız la
ve nöz sis te me geç ti ğin den fis tü lün ye ri tam ola rak
gös te ri le me ye bi lir. Bil gi sa yar lı to mog ra fik an jiy og -
ra fi ile kon van si yo nel an ji yog ra fi yi kı yas la yan da -
ha ge niş çap lı ça lış ma la ra ih ti yaç du yul mak la
bir lik te bil gi sa yar lı to mog ra fik an jiy og ra fi nin de ta -
nı koy ma da ol duk ça du yar lı ve öz gül ol du ğu bi lin -
mek te dir.3 No nin va zif çok de dek tör lü bil gi sa yar lı
to mog ra fik an ji og ra fi bu böl ge de vas kü ler ya ra lan -
ma nın tes pi ti ka dar, prok si mal ve dis tal kon tro lün
ve ta mi rin en iyi şekil de ya pı la ca ğı ope ras yon şek-
li ni plan la ma da da ol duk ça yar dım cı dır.

TORASİK ÇIKIM YOLU TRAVMATİK ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLÜNÜN GEÇ TEDAVİSİ Caner ARSLAN ve ark.
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RESİM 3: Operasyon esnasında, sağ subklavian arter proksimal ve distalden,
sağ internal jugular, subklavian, brakiosefalik venler konrol altına alınmış ve
AVF hazırlanmış halde.

RESİM 4: Operasyondan sonra AVFe bağlı sağ internal jugular vende aşırı
dilatasyon ve artmış venöz kollateraller görülmekte.
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AVF ’nin bü yük lü ğü ve ge çen sü re ye bağ lı ola-
rak, ge li şen lo kal ve sis te mik komp li kas yon lar ge -
niş bir spek trum gös te rir. Eks tre mi te de ye ter siz
ar ter yel akı ma bağ lı so ğuk luk,  ve nöz ba sınç art-
ma sı na bağ lı ödem, ru bor, ül se ras yon lar ve ve nöz
kol la te ral ar tı şı gö rü le bi lir. Fis tü lün prok si ma lin -
de ki ar ter de za man la di la tas yon ve elon gas yon ge-
li şe bi lir. Eğer 2 yıl içer sin de ta mir ya pıl maz sa
me di a ta ba ka sın da ki elas tik ve mus kü ler lif le rin
kay bı ile du var da in cel me, kal si fi kas yon ve pre ma -
tür ate rosk le ro za eği lim mey da na ge lir.4 Te da vi ge-
ci kir se kalp ye ter siz li ği, kro nik ve nöz ye ter siz lik,
ar ter yel en dar te rit, bak te ri yel en do kar dit ve eğer
has ta nın epi fiz le ri ka pan ma dıy sa il gi li eks tre mi te -
de bü yü me ka çı nıl maz dır.5 Er ken ta mir te da vi de
ol duk ça önem li dir.1 Kü çük ih mal edi le bi lir ar ter le -
ri il gi len di ren AVF’ ler de li gas yon en uy gun tek nik-
tir. Kü çük ula şıl ma sı zor AVF’ ler de uy gu la na bi len
em bo li zas yon her za man ba şa rı lı ol ma ya bi lir ve
pul mo ner em bo li le re yol aça bi lir. Özel lik le er ken
dö nem de fark edi len iyat ro je nik AVF’ ler de kom-
pres yon , throm bin en jek si yo nu gi bi kon ser va tif
yön tem ler uy gu la na bi lir. Fa kat geç dö nem fis tül -
ler de bu ma kul bir se çe nek de ğil dir. Subk la vi an ar-
te re yer leş ti ri len en do vas kü ler araç la rın trom bo ze
ol ma ve sü rek li ha re ket ve et raf ke mik ya pı lar dan
do la yı, bo zul ma ve bas kı ya uğ ra ma ris ki ay nı ka-
lib re de ki ar ter le re na za ran da ha faz la dır.6-9

AVF ma jor bir ar te ri il gi len di ri yor sa fis tül ek-
siz yo nu, ar ter ve ve nin la te ral ta mi ri, oto jen ven
ve ya su ni greft in ter po zis yon la rı gü nü müz de ba şa -
rı ile uy gu la nan yön tem ler dir.

Ya kın ma dan ope ras yo na ka dar ge çen za man
ne ka dar faz la olur sa komp li kas yon ris ki o ka dar
art mak ta dır. Mor ta li te da ha çok, ar ter yel ya ra lan -
ma dan en az 1 haf ta son ra ope re edi len has ta lar da
gö rül müş tür.1

Ve nöz ba sın cın art ma sı na bağ lı aşı rı ka na ma -
lar özel lik le ser vi ko me di as ti nal fis tül ler de ma jor
prob lem oluş tur mak ta dır.1 Ope ras yon es na sın da
de rin hi po tan sif atak la ra ve ya ha va em bo li si ne bağ -
lı strok lar mey da na ge le bi lir.1 Kla vi kü ler re zek si -
yon, me di an ster no to mi ve to ro ko to mi bu böl ge nin
AVF’ le rin de öne ri len cer ra hi yak la şım lar dır.10

Prok si mal seg ment  subk la vi an ar ter kon tro lü
için me di an ster no to mi bu se çe nek ler den en uy gu -
nu dur. Ta mir ta mam lan dı ğın da hiç ti ril kal ma ma -
sı ge re kir. 

Ol gu muz da da gö rül dü ğü gi bi ser vi ko to ra sik
ya ra lan ma lar da ilk mu a ye ne de vas kü ler pa to lo ji
sap tan ma sa bi le ge li şe bi le cek AVF’ le ri ve bun la rın
komp li kas yon la rı nı en aza in dir ge mek ve te da vi yi
da ha az prob lem le sağ la mak için  kon trol mu a ye -
ne le ri ni cid di ola rak ele al mak ge rek mek te dir.
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ronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastaların %60 dan fazlası hemodi-
yaliz (HD) ile tedavi edilir. Sefalik ve basilik venler, arteriovenöz fis-
tül operasyonlarında iyileşme sürecine olumlu katkı yapmaktadır ve

bundan dolayı Amerika Birleşik Devletlerinde fazla sayıda kullanılmakta-
dır. Bununla beraber hastaların çoğunda preoperatif periferik vasküler ren-
kli doppler ultrasonografi (RDUS) incelemesine rağmen uygun sefalik ve
basilik ven bulunmamaktadır. Bu nedenle uygun kondüit olarak PTFE greft
çoğunlukla tercih edilmektedir.1 Bu çalışmada PTFE greftin kullanılmasına
bağlı olarak sık rastlanan bir komplikasyon olan psödoanevrizma gelişmiş
bir hastada tanı ve cerrahi tedavi ilkelerini irdelemeyi amaçladık.
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PTFE Greft Psödoanevrizması ile
Tanı ve Tedavisi

ÖÖZZEETT  Ar te ri yo ve nöz fis tül (AVF) ope ras yon la rı, kro nik böb rek yet mez li ği (KBY) olan ol gu lar da he -
mo di ya liz uy gu lan ma sı nı ko lay laş tı ran ve ya şam stan dart la rı nı yük selt mek ama cıy la en sık kul la -
nı lan yön tem ler dir. Ar te ri yo ve nöz fis tü lün kul la nıl ma sı na bağ lı sık rast la nan komp li kas yon lar dan
bi ri psö do a nev riz ma ge li şi mi dir. Psö do a nev riz ma in si dan sı sen te tik vas kü ler greft ler ile di ya li ze gi -
ren ler de %2-10 ora nın da bil di ril miş tir. Yak la şık ye di yıl dır son dö nem KBY ta nı sıy la he mo di ya liz
(HD) prog ra mı nı sür dü ren ve üç yıl ön ce baş ka bir mer kez de sağ üst eks tre mi te de tu bu ler go re-tex
(PTFE) greft kul la nı la rak açı lan AVF ara cı lı ğıy la HD prog ra mı na de vam eden has ta nın son ye di
ay dır sağ kol üst böl ge sin de gi de rek bü yü me gös te ren greft psö do a nev riz ma ol gu su nu sun ma yı
amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ar te ri yo ve nöz fis tül, PTFE greft, psö do a nev riz ma

AABBSS  TTRRAACCTT  Ar te ri o ve no us fis tu la ope ra ti ons are the pro ce du res most fre qu ently used to fa ci li ta te
the use of ha e mo di aly sis and to im pro ve the li fe stan dards and qu a lity of the patients with chro nic
re nal fa i lu re (CRF). One of the fre qu ent comp li ca ti ons ca u sed by the use of ar te ri o ve no us fis tu la is
the oc cur ren ce of pse u do a ne urysm. The in ci den ce of pse u do a ne urysm has be en do cu men ted to be
bet we en 2% and 10% in tho se who are ex po sed to di aly sis thro ugh synthe tic vas cu lar grafts. In this
study, we ai med to pre sent a ca se of graft pse u do a ne urysm in a patient who was kept un der HD pro-
g ram du e to the di ag no sis of la te CRF for se ven ye ars and who was at tac hed to HD prog ram vi a AVF
by using a PTFE graft ar te ri o ve no us fis tu la on the right up per ex tre mity. Tho ugh she was un der ha -
e mo di aly sis for se ven ye ars, she ex pe ri en ced a swel ling graft pse u do a ne urysm in the up per part of
her right arm wit hin the last se ven months.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ar te ri o ve no us fis tu la, PTFE graft, pse u do a ne ursym
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OL GU SU NU MU

Alt mış üç ya şın da ba yan has ta, yak la şık ye di yıl-
dır son dö nem KBY ta nı sıy la he mo di ya liz (HD)
prog ra mı nı sür dü rü yor du. Üç yıl ön ce baş ka bir
mer kez de sağ bra ki al dü zey de tu bu ler go re-tex
(PTFE) greft kul la nı la rak açı lan AVF ara cı lı ğıy -
la HD prog ra mı na de vam eden has ta  son ye di ay -
dır sağ  kol üst böl ge sin de gi de rek bü yü me
gös te ren ağ rı lı ve  pul sa til özel lik te kit le ya kın -
ma sıy la has ta ne mi ze baş vur du (Resim 1). Fi zik
mu a ye ne sin de sağ kol üst böl ge sin de de ri al tın da
lo ka li ze de ri den ka ba rık kır mı zı-ma vi rek li yer
yer sku a möz alan lar içe ren yak la şık 25x25 mm
ve 40x30 mm bo yut la rın da os kül tas yon la sis to lik
tarz da üfü rüm du yu lan iki anev riz ma tik kit le be-
lir len di. Ra di al ve ul nar na bız la rı nor mal ola rak
el le alı nı yor du. Al len tes ti ne ga tif so nuç lan dı.
Has ta he mo di ya liz prog ra mı nı sol subk la viy an
ven den yer leş ti ri len ka te ter le sür dü rü yor du.
Has ta mı zın ru tin in ce le me le rin de sap ta nan ane-
mi si yok tu. Ta nı yı doğ ru la mak için pe ri fe rik vas-
kü ler renk li dopp ler ul tra so nog ra fi (RDUS)
ya pıl dı. Sağ ak si ler böl ge kom şu lu ğun da dis ta le
uza nan greft ma ter ya li gö rül dü. Greft ma ter ya li
du va rın da yer yer kal si fik ate rosk le ro tik alan lar
göz len di. Greft prok si ma lin den yak la şık 5 cm
dis tal de lü men ile iliş ki li 25x18 mm bo yut la rın -
da, düz gün sı nır lı, için de en ge niş ye rin de 11 mm
ka lın lı ğın da trom büs ile uyum lu gö rü nüm iz le -
nen psö do a nev riz ma ke se si gö rül dü. Ke se boy nu
4 mm idi. Bu alan dis ta lin de 40x16 mm bo yut la -
rın da, lo bu le kon tur lu, du va rın da yer yer trom-
büs ile uyum lu hi po e ko ik alan lar iz len di. Sis tol de
anev riz ma ke se si içe ri si ne ile ri jet akım, di as tol -
de da mar lü me ni ne doğ ru ge ri akım göz len me si
ile anev riz ma için ti pik olan ile ri ve ge ri akım
spek tru mu sap tan dı. 

Cer ra hi tek nik ola rak, ol gu mu za has ta nın is-
te ğin den do la yı ge nel anes te zi uy gu la dık. Ön ce lik -
le prok si mal ve dis tal bö lüm den ya pı lan in siz yon
ile go re-tex greft bu lu nup, dö nü le rek as kı ya alın dı
ve klem paj uy gu lan dı. Anev riz ma üze rin de ki iyi ce
in cel miş olan cilt üze rin den di rekt in siz yon la anev-
riz ma nın açı lı mı ger çek leş ti ril di. Anev riz ma tik do-
ku lar ve trom büs te miz len di (Resim 2). 

Go re-tex gref tin des trük te ol du ğu ve tek rar
kul la nıl ma ya ca ğı gö rül dü ğün den greft ta ma men
çı ka rıl dı ve bra kiy al ar ter ile ven pri mer ola rak
sü tu re edil di. (Resim 3). Son aşa ma da ke se üs tün -
de ki ma se re ol muş in ce cilt do ku su uy gun ek siz -
yon la çı ka rıl dı ve he mos taz kon tro lü nü ta ki ben
il gi li po şa ka pa lı dre naj sis te mi yer leş ti ri le rek ana-
to mik plan da ka pa tıl dı. Fark lı ope ras yon se an sın -
da kar şı üst eks tre mi te de fis tül res to ras yo nu da
ger çek leş ti ril di. Has ta pos to pe ra tif ikin ci gün de ek
komp li kas yon ge liş me den cer ra hi şifa ile ta bur cu
edil di. Pos to pe ra tif al tın cı haf ta dan son ra ye ni
AVF ile he mo di ya liz prog ra mı sür dü rü len has ta -
da ek vas kü ler komp li kas yon ge li şi mi sap tan ma dı
(Resim 4).

RESİM 1: Preop. sağ kolda ön yüzde anevrizma keseleri.

RESİM 2: İntraop. PTFE greft (siyah ok) ve psödoanevrizma kesesi açılmış
olarak görülmekte (beyaz ok).
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TAR TIŞ MA

Kro nik böb rek yet mez li ğin de ki has ta lar da he mo -
di ya li ze gi re bil mek için ka lı cı da mar erişim yol la rı
için de en gü ve ni lir olan yol, na tiv ar te ri yo ve nöz
fis tül oluş tu rul ma sı dır. AVF, ön ve ya üst kol da ar -
ter ve ve nin sub ku tan anas to mo zun dan olu şur.2

Uzun dö nem açık lık, dü şük en fek si yon ora nı ve
yük sek ha yat ka li te si sağ la ma sı ne de ni ile sen te tik
greft ler ve san tral ve nöz ka te ter ye ri ne ter cih edi-
lir. Da ha ön ce be lir til di ği gi bi AVF için uy gun se-
fa lik ve ba si lik ven bu lu na ma ma sın dan do la yı üst
eks tre mi te de he mo di ya liz erişimi için ge nel de
PTFE greft ler  kul la nıl mak ta dır. Üst eks tre mi te de
kul la nı lan PTFE greft le rin açık lı ğı 1 yıl için de %80,
2 yıl da ise %70’i aş ma mak ta dır. 1995 yı lın da Bhan-

da ri ve ar k. ka sık ta fe mo ral ar ter ile ven ara sın da
kul la nı lan PTFE  greft le rin açık lı ğı 1 yıl için de
%85, 3 yıl da ise %70 ola rak ra por et miş ler dir. Di -
ğer komp li kas yon lar dan trom boz  %52, en fek si yon
%35 ora nın da gö rül müş tür.3

Böb rek trans plan tas yo nu bu tip has ta lar da ter-
cih edi len en ide al te da vi yön te mi ol ma sı na kar şı -
lık, do nör or gan bul ma da ki güç lük ler ne de niy le
he mo di ya liz da ha ön plan da ve yay gın bir te da vi
şek li ol muş tur.4 Bi zim ol gu muz da sap tan dı ğı gi bi
PTFE greft te psö do a nev riz ma oluş ma sı ve yak la şık
üç yıl için de kul la nı la maz ha le gel me si ol duk ça
önem li dir. An cak PTFE greft ler de ka na ma, di la tas -
yon, in fek si yon, trom boz, ste noz  gi bi ba zı kli nik
prob lem le re de sık rast la nıl mak ta dır. Psö do a nev -
riz ma in si dan sı greft le di ya liz ya pı lan has ta lar da
%2-10 ora nın da bil di ril miş tir. Sen te tik greft ler de
yıl lık anev riz ma in si dan sı ise 0,065 ola rak bil di ril -
miş tir. Psö do a nev riz ma ge nel lik le tek rar la yan iğ -
ne ponk si yon la rın dan son ra oluş mak ta dır.
Psö do a nev riz ma olu şu mu na ne den olan di ğer du-
rum lar ise bü yük iğ ne ponk si yon la rı, trav ma tik iğ -
ne gi riş le ri ve cer ra hi den he men  son ra er ken
dö nem de ya pı lan gi riş ler dir.5

Ta nı öy kü ve fi zik mu a ye ne bul gu la rı ile ko-
lay ca ko na bi lir. Ta nı ve uy gu la na cak cer ra hi gi ri şi -
min be lir len me si açı sın dan no nin va ziv bir me tot
olan renk li dopp ler ul tra so nog ra fi (RDUS) tet ki ki
ye ter li bil gi ler ver mek te dir. Bir çok ol gu da dup leks
ta ra ma sı nın mü kem mel sen si ti vi te ve spe si fi te si ne-
de niy le çok fay da lı ol du ğu sap tan mış tır. Bu tek nik,
ka vi te ye do lan ka nı gös ter mek le kal maz, ay nı za-
man da ar te ri yal de fek ten ge çen jet akı mı nı da gös-
te rir. Ta nı sal araç ola rak il gi li üst eks tre mi te nin
man ye tik re zo nans an ji yog ra fi si ve ya se lek tif üst
eks tre mi te ar te ri yog ra fi si ile eş za man lı fis tü log ra -
fi de kul la nı lan di ğer yön tem ler dir.4

Anev riz ma la rın te da vi sin de uy gu la nan te da vi
yön tem le ri; RDUS eş li ğin de ma nü el kom pres yon -
li gas yon, en do vas kü ler greft imp lan tas yo nu, em bo-
li zas yon, ul tra son kı la vuz lu ğun da trom bin en jek -
si yo nu ve cer ra hi re kons trük si yon ola rak
sa yı la bi lir. Cer ra hi ta mir bu lez yon lar için en sık
ve en ge le nek sel te da vi yön te mi dir.6 Mi ni mal in-
va ziv gi ri şim ler den bi ri olan en do vas kü ler stent

RESİM 3: Çıkarılan PTFE greft ve psödoanevrizma dokuları.

RESİM 4: Postop görünüm.
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imp lan tas yo nu ye ni bir yön tem dir. An cak bu yön-
te min hem uzun dö nem so nuç la rı bel li de ğil dir,
hem de ma li ye ti di ğer yön tem le re gö re yük sek tir.
Di ğer bir te da vi se çe ne ği olan em bo li zas yon ve ul t-
ra son kı la vuz lu ğun da trom bin en jek si yo nu yön-
tem le ri te da vi de çok ge niş bir kul la nım ala nı na
sa hip de ğil dir. Bir çok vas kü ler so run  da en do vas -
kü ler tek nik ler ya da ul tra son eş li ğin de ger çek leş -
ti ri len gi ri şim ler kul la nıl ma sı na rağ men ge le nek sel
cer ra hi yak la şım ha len en iyi yön tem ola rak ye ri ni
ko ru mak ta dır. Bu tip anev riz ma lar da lo kal kom-
pre sif semp tom lar, rüp tür ya da em bo li zas yon ris -
ki acil te da vi yi ge rek ti rir. Kü çük lez yon lar spon tan
ola rak trom bo ze ola bil se ler de, bu so nuç is tis na i bir
du rum dur. Te da vi edil me yen AVF anev riz ma la rı
ge nel lik le ge niş ler ve ve nöz hi per tan si yon, çal ma
so nu cu dis tal is ke mi ya da me di yan si nir ba sı sı
oluş tu ra bi lir ler. Eğer fi zik mu a ye ne ve / ve ya
RDUS ta ra ma sı so nu cun da ta nı ke sin se pre o pe ra tif
an ji og ra fi ye ge rek yok tur. An ji yog ra fi, dis tal per-
füz yon bo zuk lu ğun da fay da lı dır.7 Ope ras yon ala nı
ko lay ca ula şı la bi lir ol du ğun dan AVF anev riz ma la -
rın da açık cer ra hi mü da ha le da ha avan taj lı dır.6 An-

ji og ra fik em bo li zas yon yön te mi nin, anev riz ma nın
kay nak lan dı ğı da ma rın göz den çı ka rı la bil di ği du-
rum lar da çe ki ci bir se çe nek ol du ğu bil di ril miş tir.2

Ol gu muz da ki psö do a nev riz ma nın bü yük ol ma sı,
gref tin kul la nı la ma ya cak ol ma sı ve baş ka fis tül ya-
pı la bi le cek böl ge nin bu lun ma sı ne de niy le greft çı-
ka rıl dı ve  ye ni bir fis tül açıl dı.

So nuç ola rak;  PTFE greft le ri ne ay nı böl ge den
muh te lif iğ ne ponk si yon la rı nın açıl ma sı psö do a -
nev riz ma olu şu mu ile so nuç lan mak ta ve ve nöz ste-
no zun bu lun ma sı da bu olu şu ma yar dım cı
ol mak ta dır. İğ ne gi riş yer le rin de de se kon der fib ro-
zi se bağ lı greft da ral ma la rı gö rül mek te dir. Cer ra hi
ta mir ile çok iyi so nuç lar alın mak ta dır. Ya pı la cak
AVF ’ün uzun dö nem bo yun ca kul la nı la bi lir li ği ol-
gu la rın da mar ya pı sı nın el ve riş li ol ma sı, uy gun
anas to moz tek ni ği nin ve gref tin se çil me si nin ya-
nın da kul la nım sı ra sın da ki olum suz iyat ro je nik et-
ken le rin or ta dan kal dı rıl ma sı na bağ lı dır. Ay rı ca
an te kü bi tal böl ge de oluş tu ru lan fis tül ler de komp li-
kas yon la rın da ha sık gö rül dü ğü dik ka te alı na rak ön
kol da fis tül açı la bi le cek ana to mik seg ment le rin
özen le kul la nıl ma sı ge rek ti ği ni dü şü nü yo ruz.
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