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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. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir
ücret ödenmez.
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.
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal
(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,
metnin sonunda sunulmalıdır.
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: İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynakların başlığı
[ ] içinde ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre
yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge”
olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar be-
lirtilmeli, 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 deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet ad-
resleri 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, cilt, sayı, 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(18):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.

Sadece on-line yayınlar için;
DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.

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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Hemodiyaliz Hastalarında Skopi Eşliğinde
Kalıcı Tünelli İnternal Juguler Kateter

Uygulamalarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) mortalite ve morbiditesi yüksek olan ve sık görülen bir
hastalıktır. Bu hastalarda en sık kullanılan tedavi yöntemleri transplantasyon, hemodiyaliz (HD) ve periton
diyalizi’dir (2). Bu makalede hemodiyaliz hastalarında santral venlerden kalıcı tünelli diyaliz kateteri
yerleştirilmesindeki deneyimlerimizin bildirilmesi amaçlandı. HHaassttaallaarr  vvee  YYöönntteemm::  Ekim 2003-Ocak 2008
tarihleri arasında KBY tanısı almış ve düzenli olarak hemodiyalize giren 309 hastaya 385 kalıcı tünelli diyaliz
kateteri takıldı. Hastaların 196’sı (%63.4) kadın, 113’ü (%36.5) erkekti. Yaş aralığı 10-81 olup, ortalama yaş
62.7 idi. Hastalardan 5’i 18 yaş altında idi. Tüm hastalarda splitt, tünelli ve kaflı kalıcı diyaliz kateteri
kullanıldı. İşlemler lokal anestezi altında ve skopi eşliğinde gerçekleştirildi. BBuullgguullaarr:: Daima skopi eşliğinde
takıldığından dolayı hiçbir hastada kateterin yanlış yerleşimi görülmedi. Erken ve geç dönemde tromboz
nedeniyle 66 hastaya (%21) bir kez, 12 hastaya (%3) iki kez fibrinolitik tedavi uygulanmak zorunda kalındı.
28 hastada (%7.2) bir kez, 10 hastada (%2.5)  iki kez, 4 hastada (%1.2) üç kez, 4 hastada (%1.2) dört kez
kateter değiştirilmek zorunda kalındı. Geç dönemde ise 26 hastada (%8.4) enfeksiyon nedeniyle kateter
değiştirildi. Kateterlerin açık kalma süreleri 30 gün ile 2,5 yıl arasında değişti. SSoonnuuççllaarr:: Kalıcı tünelli
hemodiyaliz kateterleri, son evre böbrek yetmezliği olup kalıcı bir HD yolu oluşturulamaması, ek hastalıklar
nedeniyle hemodinamik instabilite ve düşük yaşam beklentisi ya da A-V fistül açılan hastalarda fistül
olgunlaşması için gereken sürede HD yolu oluşturması gereken durumlarda endikedir. Bu kateterlerin
yerleştirilmesi için en uygun yol sağ internal jugüler venden mümkünse Doppler USG eşliğinde girilerek
skopi eşliğinde kateterin yerleştirilmesidir. Bu yöntemle, komplikasyon ve bunlara bağlı mortalite ve
morbidite azalmış olacaktır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Kronik böbrek yetersizliği, hemodiyaliz, kateter

AABBSS  TTRRAACCTT  BBaacckkggrroouunndd:: Chronic renal failure is a frequently seen disease which has a high level of mortal-
ity and morbidity. The most frequent treatment methods attended for these patients are transplantation, he-
modialysis and peritoneo-dialysis. In this article, it's aimed to declare our experiences on permenant tunneled
dialysis catheter with taken from the data of the hemodialysis patients. PPaattiieennttss  aanndd  MMeetthhoodd:: Between Octo-
ber 2003-January 2008, 385 permenant tunneled dialysis catheters are inserted to the 309 CRF patients who
are under regular hemodialysis. 196 patients were women (63.4%) and 113 patients were men.(36.5%). The
patients were aged between 10-82 and average age was 62.7. Five patients were under 18. Splitt, tunneled and
cuffed permenant dialysis catheters are used on all of the patients. The processes were attempted under local
anesthesia and with scopy. RReessuullttss::  The wrong localization of the catheter wasn't seen in any of the patients
because of the usage of the scopy. The fibrinolitic treament had to be attempted on 66 (21%) patients for one
time and for 12 (3%) patients for two times. The catheter had to be changed for one time on 28 patients (7.2%),
two times on 10 patinets (2.5%), three times on 4 patients (1.2%), four times on 4 patients (1.2%). In the late
term, catheters was changed on 26 patients ( 8.4%) because of infection. The open remaining times of the
catheters were changed between 30 days and 2 and a half years.  CCoonncclluussiioonnss:: The permenant tunneled he-
modialysis catheters are indicate on the cases in which not to be able to set up a HD application on the patients
who have end stage renal faliure, on the cases for which HD should be applicated for the patient who have
hemodinamic instability and short life expectation because of the additional diseases. The most suitable ap-
plication for the insertion of the catheters is the right internal juguler vein by using Doppler USG and scopy.
With this method, complication and mortality and morbidity rates will be decreased. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal failure, chronic, renal dialysis, catheterization
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ro nik böb rek yet mez li ği (KBY), böb re ğin
te mel ya pı bi ri mi olan nef ron la rın do ğum -
sal ve ya edin sel ola rak prog re sif kay bı so-

nu cu or ta ya çı kan kli nik tab lo dur. Has ta lı ğın kli nik
be lir ti le ri has ta lı ğın iler le me hı zı na, et ki le nen nef-
ron sa yı sı na ve dev re ye gi ren kom pan sas yon me-
ka niz ma la rı na bağ lı dır.1 Kro nik böb rek yet mez li ği
mor ta li te ve mor bi di te si yük sek olan ve sık gö rü len
bir has ta lık tır. Özel te da vi araç la rı ge rek tir me si ve
yük sek te da vi ma li ye ti ne de niy le de önem li bir sağ-
lık prob le mi dir. KBY has ta la rın da en sık kul la nı lan
te da vi yön tem le ri trans plan tas yon, he mo di ya liz
(HD) ve pe ri ton di ya li zi dir.2 Trans plan tas yon bu
te da vi ler ara sın da en uy gun te da vi şek li ol ma sı na
rağ men ye ter siz ve ri ci sa yı sı ne de ni ile sık ça uy gu -
la na ma mak ta dır. Bu oran %2 ile sı nır lı kal mak ta -
dır.3 Pe ri ton di ya li zi an cak ye ter li hij yen an la yı şı
ve eği tim dü ze yi olan has ta lar için uy gun bir te da -
vi yön te mi dir. He mo di ya liz, bu yön tem ler ara sın -
da %85-%90 ara sın da de ği şen oran lar la en sık
uy gu la nan te da vi yön te mi dir. He mo di ya liz için en
uy gun ka lı cı vas kü ler yol; A-V fis tül ya da greft ler-
dir.4 Fa kat bir çok has ta da A-V fis tül ya da greft çe-
şit li se bep ler le oluş tu ru la ma mak ta dır. Bu
has ta lar da ka lı cı tü nel li di ya liz ka te ter le ri önem li
oran da vas kü ler yol ola rak kul la nıl mak ta dır. An -
cak ka lı cı di ya liz ka te te ri kul la nı mı komp li kas yon -
la rın dan ötü rü sı nır lı kal mak ta dır.5-10 Bu ma ka le de,
he mo di ya liz has ta la rın da san tral ven ler den ka lı cı

tü nel li di ya liz ka te te ri yer leş ti ril me sin de ki de ne -
yim le ri mi zi ve iş le min sko pi eş li ğin de ya pıl ma sı -
nın ya rar la rı nı bil dir me yi amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ekim 2003 ile Ocak 2008 ta rih le ri ara sın da kro nik
böb rek yet mez li ği olan ve dü zen li ola rak he mo di -
ya li ze gi ren 309 has ta ya 385 ka lı cı tü nel li di ya liz
ka te te ri ta kıl dı. Has ta la rın 196 (%63.4) ta ne si ka -
dın, 113 (%36.5) ta ne si er kek ti. Yaş ara lı ğı 10- 81
olup, or ta la ma yaş 62.7 idi. Has ta lar dan 5’i 18 yaş
al tın da idi. Has ta la ra ka lı cı ka te ter yer leş tir me en-
di kas yon la rı mız 184 (%59.5) has ta da A-V fis tül ya
da greft kay bı ve bir çok kez de ne me ye rağ men vas-
kü ler yol oluş tu ru la ma ma sı, 82 (%26.5) has ta da A-
V fis tül ma tü ras yo nu bek le nir ken uzun sü re li
vas kü ler yol ol ma sı, 43 (%14) has ta da ise kro nik
has ta lık se be biy le uzun ya şam bek len ti si nin ol ma -
ma sı idi. Bu 43 has ta nın 31 (%72) ta ne sin de kon jes-
tif kalp yet mez li ği, 12 (%28) ta ne sin de ma lig ni te
mev cut idi. Tüm has ta lar da splitt, tü nel li ve kaf lı
di ya liz ka te te ri kul la nıl dı. İş lem ler lo kal anes te zi
al tın da ve sko pi eş li ğin de ger çek leş ti ril di. Ka te ter -
le rin 328 (%85.5) ta ne si sağ in ter nal ju gü ler ve ne,
39 (%10) ta ne si sol in ter nal ju gü ler ve ne, 11 (%3)
ta ne si fe mo ral ve ne, 5 (%1) ta ne si subk lav yan ve ne
ve 2 (%0.5) has ta da da trans lom ber yön tem le ve na
ka va in fe ri or ’a yer leş ti ril di (Re sim 1a, 1b, 2a, 2b).

RESİM 1a ve 1b: Sağ internal juguler venden yerleştirilen bir kalıcı diyaliz kateterinin iki farklı skopi görüntüsü.
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Di rekt gi ri şim ya pı la ma yan 48 (%15.5) has ta da gi-
ri şim Dopp ler USG eş li ğin de ger çek leş ti ril di. Gi ri -
şim ya pı la rak gu i de wi re iler le til dik ten son ra sko pi
ile gö rün tü alı na rak doğ ru ye re gi ri şim ya pıl dı ğı
gö rül dük ten son ra tü nel açı la rak ka te ter ler yer leş -
ti ril di. Ka te te rin efek tif ça lış tı ğı test edil dik ten son -
ra tes pit ya pıl ma dan sko pi ile tek rar gö rün tü
alı na rak ka te te rin ucu nun doğ ru yer de olup ol ma -
dı ğı, ka te ter de kink leş me olup ol ma dı ğı gö rül dük -
ten son ra ka te ter tes pi ti ya pıl dı.

BUL GU LAR

Tüm ka te ter ler sko pi eş li ğin de ta kıl dı ğın dan do la -
yı hiç bir has ta da ka te te rin yan lış yer le şi mi gö rül -
me di. Er ken ve geç dö nem de trom boz ne de niy le 66
(%21) has ta ya bir kez, 12 (%3) has ta ya iki kez fib-
ri no li tik te da vi uy gu lan mak zo run da ka lı nıl dı. 28
(%7.2) has ta da bir kez,10 (%2.5) has ta da  iki kez, 4
(%1.2) has ta da üç kez , 4 (%1.2) has ta da dört kez
ka te ter de ğiş ti ril mek zo run da ka lın dı. Dört kez
trom boz ne de ni ile de ğiş ti ril mek zo run da ka lı nan
has ta la ra çe ki len ve nöz an ji og ram lar da 3 (%75)’ün -
de ve na ka va sü pe ri or sen dro mu ge liş miş ol du ğu
gö rül dü. Bu has ta la rın iki sin de fe mo ral ven ler de de
tı ka nık lık sap tan ma sı üze ri ne an ji yog ra fi eş li ğin de
trans lom ber yol la ve na ka va in fe ri or ’a 50 cm uzun-
lu ğun da ka lı cı di ya liz ka te te ri ta kıl dı. Di ğer has ta -
nın sağ fe mo ral ve ni nin açık ola rak sap ta nıl ma sı
üze ri ne sağ fe mo ral ve ne ka lı cı ka te ter ta kıl dı.
Trans lom ber yol la ka te ter ta kı lan has ta lar dan bir

ta ne sin de açık lık sü re si 8 ay, di ğe rin de ise üçün cü
ay da trans plant ol ma sı se be bi ile üç ay dır. Geç dö-
nem de ise 26 (%8.4) has ta da en fek si yon ne de niy le
ka te ter de ğiş ti ril di. Ka te ter le rin açık kal ma sü re le -
ri 30 gün ile 2,5 yıl ara sın da de ğiş ti. Gö rü len komp-
li kas yon lar; trom boz, en fek si yon, he mo to raks,
pnö mo to raks ve cilt-cilt al tı he ma tom du.

TAR TIŞ MA

Ka lı cı tü nel li he mo di ya liz ka te ter le rin de kul la nım
en di kas yon la rı; son ev re (end-sta ge) böb rek yet-
mez li ği olup da ka lı cı bir HD yo lu oluş tu ru la ma -
ma sı, ek has ta lık lar ne de niy le he mo di na mik
ins ta bi li te ve dü şük ya şam bek len ti si ya da A-V fis-
tül açı lan has ta lar da fis tül ol gun laş ma sı için ge re -
ken sü re de HD yo lu oluş tur mak tır.11 Bi zim
has ta la rı mız da da ay nı en di kas yon lar la ka te ter yer-
leş ti ril di. Bü yük oran da has ta mız da en di kas yo nu -
muz A-V fis tül ya da greft kay bı ve bir çok
de ne me ye rağ men vas kü ler yol oluş tu ru la ma ma sı
idi.

Ka lı cı HD ka te ter le ri için en uy gun yer le şim
ye ri sağ in ter nal ju gu ler ven’ dir. Da ha az oran da sol
in ter nal ju gu ler ven, ve na ca va in fe ri or ve subk lav-
yan ven kul la nıl mak ta dır.11 Özel lik le, subk lav yan
ven cid di komp li kas yon la rı (he mo to raks, pnö mo -
to raks, ve nöz trom boz) ne de niy le ter cih edil me -
mek te dir. Hat ta, kli ni ği miz de son bir kaç yıl dır
subk lav yan ven kul la nı mı ta ma men terk edil miş -
tir. Has ta la rı mız da ilk ter cih sağ in ter nal ju gu ler

RESİM 2a ve 2b: Sol internal juguler venden yerleştirilen bir kalıcı diyaliz kateterinin iki farklı skopi görüntüsü.
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ven kul la nıl dı. Sağ in ter nal ju gu ler ven kul la nı la -
ma yan has ta lar da aza lan oran lar la sol in ter nal ju-
gu ler ven, fe mo ral ven ve sa de ce 3 has ta da
mec bu ren subk lav yan ven kul la nıl dı.

Ka lı cı ka te ter ler de en sık gö rü len komp li kas -
yon ok lüz yon dur ve er ken dö nem de gö rü len ok-
lüz yo nun en sık ne de ni ka te te rin yan lış
yer le şi mi dir.4-11 Bu ne den le gi ri şi min müm kün se
Dopp ler USG eş li ğin de ya pıl ma sı ve ka te te rin sko -
pi eş li ğin de yer leş ti ril me si öne ril mek te dir. İkin ci
sık lık ta sap ta nan komp li kas yon ise en fek si yon dur.
Ka te ter ta kıl ma sı nı ta ki ben beş gün sü re sin ce oral
yol la ve ri le cek sul bac tam-am pi si lin ile bu risk az-
al tıl mış tır. ‘Cuff’ et ra fın da za man la ge li şen fib ro zis
de mik ro or ga niz ma la rın gi ri şi ne kar şı bir ba ri yer
oluş tu rur lar. Kli ni ği miz de ta kı lan 41 (%10.6) adet
ka lı cı di ya liz ka te te ri en fek si yon ne de ni ile çe kil -
miş tir. Gö rü len di ğer bir komp li kas yon ise pnö mo -
to raks ve he mo to raks ’tır. Dopp ler USG eş li ğin de
ka te te rin yer leş ti ril me si pnö mo to raks ve he mo to -
raks ris ki ni de mi ni ma le in dir ge mek te dir. Kli ni ği -
miz de uy gu la nan ka lı cı ka te ter ta kı lan ol gu lar dan
16 (%4.1) has ta da pnö mo to raks, 6 (%1.5) has ta da
da he mo to raks ge liş miş tir. Beş (%1) has ta bu komp-
li kas yon lar dan ötü rü kay be dil miş tir.  Ka lı cı ka te -
te rin ta kıl dı ğı san tral ven ler de ste noz ve ya to tal
ok lüz yon ge li şi mi de göz lem le ne bil mek te dir. To -
tal ok lüz yon du ru mun da ka te te rin çe kil me si ge rek-
mek te dir. Ste noz du ru mun da ste no tik seg men te
an ji yop las ti uy gu lan ma sı bir se çe nek ola rak akıl da
bu lun du rul ma lı dır. Ko a gü las yon test le rin de anor-
mal lik olan has ta lar da cilt te eki moz ve cilt al tın da
he ma tom ge li şe bil mek te dir. Çok na di ren yi ne le yen
lary nge al si ni rin ze de len me si ne bağ lı ses kı sık lı ğı
gö rü le bil mek te dir.

Çe tin ka ya ve ark., 1999 ha zi ran ile 2002 ha zi -
ran ta rih le ri ara sın da ka lı cı di ya liz ka te te ri ta kı lan
85 has ta yı in ce le miş ler dir. Has ta la rın 50 (%58.8)
ta ne si ka dın, 35 (%41.2) ta ne si er kek olup yaş or ta-
la ma sı 56.6 ± 14.1 imiş. Top lam 85 has ta ya 92 adet

ka te ter tak mış lar dır. Or ta la ma açık lık sü re si ni 289
gün ola rak bul muş lar dır. Komp li kas yon ola rak
trom bo zu %16.6, en fek si yo nu %13.8 ola rak sap ta -
mış lar ve so nuç ola rak ka lı cı di ya liz ka te te ri nin di -
ğer di ya liz yol la rı nın kul la nı la ma dı ğı has ta lar da
al ter na tif bir vas kü ler yol ol du ğu nu ifa de et miş ler -
dir.11

Le e ve ark.nın yap tı ğı bir ça lış ma da ise Bir-
ming ham böl ge sin de di ya li ze gi ren 458 has ta dan
vas kü ler yol ola rak di ya liz ka te te ri kul la nan 108
has ta yı 1 yıl bo yun ca in ce len miş tir.12 Bu has ta la rı
yaş la rı na, cin si yet le ri ne, ırk la rı na, di a be tes mel li tus
olup ol ma dık la rı na, pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ve he-
mo di ya li ze gi riş sü re le ri ne gö re ay rı ay rı sı nıf lan -
dır mış lar dır. 108 has ta nın %18.5’in de tüm ka lı cı
vas kü ler yol lar tü ken di ği için, %28.7’in de vas kü ler
yol im ma tü ras yo nu, %43.5’in de ka lı cı yol için bek-
le mek te ol du ğun dan, %9.2’in de ise tek rar la yan gi-
ri şi mi has ta is te me di ği için ka lı cı di ya liz ka te te ri
uy gu la nan 4 ana gru ba ayır dık tan son ra bu 4 grup-
tan 7 ka te go ri oluş tur muş lar dır. Üç ay, 6 ay ve 1 yıl
so nun da tüm ka te go ri ler de ki has ta lar da ka lı cı di-
ya liz ka te ter kul la nım ora nı nın art tı ğı nı sap ta mış -
lar dır. En fek si yon ora nı nı ilk 3 ay için %35, al tı ay
için %48 ve bir yıl so nun da en fek si yon ora nı nın li-
ne er ola rak art tı ğı nı göz lem le miş ler ve pe ri fe rik ar -
ter has ta lı ğı ve ba yan cin si ye tin ka lı cı di ya liz
ka te te ri kul la nı mı nın uzun sü re kul la nı mı ile iliş-
ki li ol du ğu nu an cak di ya bet mel li tus, yaş ve ırkın
iliş ki li ol ma dı ğı nı sap ta mış lar dır.12

SO NUÇ

He mo di ya liz amaç lı ka lı cı tü nel li ka te ter yer leş ti -
ril me si için en uy gun yol, sağ in ter nal ju gü ler ven-
den ve müm kün se Dopp ler USG eş li ğin de gi ri le rek
sko pi eş li ğin de ka te te rin yer leş ti ril me si dir. Bu şekil -
de yer leş ti ri len ka te ter ler ne ti ce sin de komp li kas yon
ve komp li kas yo na bağ lı mor ta li te ve mor bi di te bü -
yük öl çü de azal mış ola rak sap tan mış tır.
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on dönem böbrek yetmezlikli hastaların tedavisinde ideal yöntem böb-
rek transplantasyonudur. Ancak ülkemizde bu şansı bulabilen hasta
sayısı donör sayısının yetersizliğinden dolayı son derece azdır. Transp-

Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz
Fistüllerde Preoperatif Haritalamanın

Kısa Dönem Sonuçlarımıza Etkisi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Yeni kurulan kliniğimizde hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül açılan hastaların kısa
dönem sonuçlarını sunmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde Şubat 2005-Şubat 2007 tarihleri
arasında 50 hastaya hemodiyaliz amacıyla arteriovenöz fistül açılmıştır. Olgular 10-81 yaş arasında
(ortalama: 57.4 ± 14.3) olup 27’si erkek, 23’ü kadındı. On dört olguya hemodiyaliz tedavisi
başlamadan önce, 36 olguya ise hemodiyaliz tedavisi altındayken girişimde bulunuldu. Preoperatif
değerlendirmede fizik muayene ile görülebilir bir veni olmayan 17 olguya taşınabilir basit bir
ultrasonografi cihazı ile haritalama yapıldı. BBuullgguullaarr::  Otuz sekiz olguya ilk defa arteriovenöz fistül
açılırken 12 olguya daha önce başka merkezlerde girişimde bulunulmuştu. En fazla fistül açılan
bölge 32 olgu ile sol el bileğiydi. Hastalar ortalama 11.06 ± 7.1 ay boyunca takip edildi. Bu dönem
içinde 50 olgunun 6’sında erken dönem fistül yetmezliği saptandı. Bu olguların hepsi de preoperatif
haritalama yapılmayan olgulardı. Preoperatif haritalama yapılmayan bu 33 olguda Kaplan-Meier
yöntemine göre primer açıklık oranı % 84.8, sekonder açıklık oranı % 86.1 olarak bulundu.
Preoperatif olarak haritalama yapılan olguların hiç birisinde erken dönem fistül yetmezliği
saptanmadı. SSoonnuuçç:: Arteriovenöz fistül açılacak hastalarda operasyondan önce basit taşınabilir bir
ultrasonografi cihazı ile haritalama yapılması erken dönem fistül başarısını artırmaktadır. Üstelik
bu haritalama ameliyathanede veya serviste cerrah veya nefrolog tarafından rahatlıkla
yapılabilmektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriovenöz fistül, preoperatif haritalama

AABBSS  TTRRAACCTT  BBaacckkggrroouunndd::  The aim of this study is to present the patients with arteriovenous fistula
for hemodialysis access in our clinic. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Arteriovenous fistula for hemodialy-
sis access was created in 50 patients between February 2005 and February 2007 in our clinic. The
patients were 27 male and 23 female, their ages were between 10 and 81 years (mean 57.4 ± 14.3).
While the procedure was made in 14 patients before hemodialysis treatment, in 36 patients arteri-
ovenous fistula was created on hemodialysis treatment. The mapping was carried out with a portable
simple ultrasonography device in 17 patients with unavailable visualized vein in preoperative eval-
uation. RReessuullttss::  While arteriovenous fistula was created first time in 38 cases, invention was car-
ried out in 12 cases by other centers. The most common localization of site for arteriovenous fistula
was left wrist with 32 cases. The patients were followed up mean 11.06 ± 7.1 mounts. Access fail-
ure in early period was found 6 of the 50 patients. These patients were not carried out preoperative
mapping. Primary patency rate was 84.8% and seconder patency rate was 86.1% according to the
Kaplan- Meier method in these patients. There was no access failure in short-time period in patients
subject to preoperative mapping. Primary patency rate was 88% and seconder patency rate was
94.3% in all cases. CCoonncclluussiioonn::  The perioperative mapping using a simple, portable ultrasonography
device for arteriovenous fistula is together with high patency rate.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula, preoperative mapping
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lantasyon yapılamayan bu hastalar diyaliz tedavi-
sine alınmaktadır. Periton diyalizi her hastaya uy-
gulanamadığı için hastaların büyük bir kısmına
hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır.

Hemodiyaliz tedavisinin ilk şartı, iyi bir vas-
küler giriş yolu sağlanmasıdır. Bunun için en iyi
yöntem otojen bir arteriovenöz fistül (AVF) oluş-
turulmasıdır. Uzun süre açık kalması, yeterli bir
akım sağlaması, düşük komplikasyon ve kabul edi-
lebilir morbidite oranı ile el bileği düzeyinde açılan
Brescia-Cimino tipi fistül altın standarttır.1-4 Ancak
bu hastalara tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla venöz
girişimler yapılması sonucu genellikle önkolda
uygun ven bulmak sorun olabilmektedir.1 Uzun
dönem hemodiyalize girmek zorunda kalan son
dönem böbrek hastalıklı hastaların AVF’lerinde za-
manla birtakım problemler oluşmaktadır. Fistül
ömrü ve açık kalma oranı bunların en önemlisidir.
Yüksek bir fistül açıklık oranı yakalamak için cer-
rahi teknik ve beceri ile beraber arter ve venin ka-
litesi ve run off’unun iyi olması da son derece
önemlidir. Bu amaçla son yıllarda preoperatif hari-
talama yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu harita-
lama radyologlar tarafından yapılabileceği gibi
cerrah ya da nefrolog tarafından da yapılabilmek-
tedir. 

Haritalama sayesinde hastalar daha iyi değer-
lendirilebilmekte ve tekrarlayan fistül girişimleri
engellenebilmektedir. Ancak bu haritalamanın ge-
nellikle bir radyolog tarafından yapılması cerrahı
veya nefrologu radyologa bağımlı hale getirmekte-
dir. Bu durumu engellemek için cerrah ya da nef-
rologların preoperatif haritalamayı yapabilmesi
gerekmektedir. Üstelik bu işlem için gelişmiş bir
Doppler cihazına gerek yoktur. Küçük basit taşına-
bilir bir ultrason cihazı ile bu işlem yapılabilir. Bu
çalışmada kliniğimizde cerrah ya da nefrolog tara-
fından haritalama yapılan veya haritalama yapıl-
madan fistül açılan hastalarımızın kısa dönem
sonuçlarını sunmayı amaçladık.

HASTALAR VE YÖNTEM

Kliniğimizde  Şubat 2005-Şubat 2007 tarihleri ara-
sında 50 olguya 53 defa hemodiyaliz amacıyla AVF
açıldı. Olgular 10-81 yaş arasında (Ortalama: 57.4 ±

14.3) olup 27’si erkek, 23’ü kadındı. On dört olguya
hemodiyaliz tedavisi başlamadan önce, 36 olguya
ise hemodiyaliz tedavisi altındayken girişimde bu-
lunuldu. Preoperatif değerlendirmede fizik mua-
yene ile görülebilir bir veni olmayan 17 olguya
taşınabilir basit bir ultrasonografi cihazı ile (SIUI
CTS-200) cerrah veya nefrolog tarafından harita-
lama yapıldı (Resim 1). Bu ilkel cihaz son derece
küçük olup renk modu veya Doppler modu yoktu
ve herhangi bir ölçüm yapamamaktaydı.

Açıklık oranları Kaplan-Meier yöntemi ile de-
ğerlendirildi. İki grup arasındaki karşılaştırmada
Fisher’in kesin testi kullanıldı.

Cerrahi yer olarak nondominant kolun en dis-
tal kısmı seçildi. Uygun olan hastalarda snuff-box
bölgesi, uygun olmayanlarda el bileği bölgesinden
girişimde bulunuldu. Eğer bu bölgelerde uygun ven
bulunamazsa yüksek sefalik veya antekübital bölge
kullanıldı. Lokal anestezi altında ven ve arter di-
seke edildikten sonra 6/0 veya 7/0 propilen sütür
ile devamlı sütür tekniği kullanılarak uç yan anas-
tomoz yapıldı. Hastalara 3 gün düşük molekül ağır-
lıklı heparin ile proflaksi uygulandı. Antibiyotik
proflaksisi yapılmadı.

BULGULAR

Otuz sekiz olguya ilk defa AVF açılırken 12 olguya
daha önce başka merkezlerde girişimde bulunul-
muştu (4 olguya daha önce 1 kez, 3 olguya 2 kez, 3
olguya 3 kez, 1 olguya 4 ve 1 olguya da 5 kez fistül
açılmıştı). Fistül açılırken en sık kullandığımız

HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERDE PREOPERATİF HARİTALAMANIN KISA DÖNEM... Alptekin YASIM ve ark.
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RESİM 1: Preoperatif haritalama yaptığımız ultrasonografi cihazı.
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bölge 32 olgu ile sol el bileğiydi. El bileği AVF açıl-
ması için uygun olamayan olgularda 2. tercihimiz
yüksek sefalik bölgeydi. Fistül açılan diğer bölge-
ler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Olgular 1-25 ay (ortalama 11.06 ± 7.1 ay) bo-
yunca takip edildi. Bu dönem içinde preoperatif ha-
ritalama yapılmayan 33 olgunun 6’sında erken
dönem fistül yetmezliği saptandı (%18.1). Harita-
lama yapılmayan bu grupta Kaplan-Meier yönte-
mine göre primer açıklık oranı % 84.8, sekonder
açıklık oranı % 86.1 idi. Gözle görülebilir belirgin
bir veni olmadığı için preoperatif haritalama yapı-
lan 17 olguda ise erken dönemde fistül yetmezliği
saptanmadı (%0). Fisher’in kesin testine göre iki
grup arasında istatistiksel olarak farklılık bulun-
madı (p= 0.08). Erken dönem fistül yetmezliği ge-
lişen 6 hastadan 3’ünde uygulanan trombektomi ile
fistül açıklığı sağlandı ve daha sonraki takiplerinde
problem gözükmedi. Diğer 3 hastaya ise yeniden

fistül açılması gerekti. Bütün olgularda primer açık-
lık oranı Kaplan-Meier yöntemine göre %88, se-
konder açıklık oranı %94.34 olarak bulundu.

TARTIŞMA

Son dönem böbrek hastalığı olan hastaların yakla-
şık %60’ının transplantasyon için uygun olmadığı
bildirilmektedir.5 Ülkemizde verici sayısının ye-
tersizliği göz önüne alındığında olguların büyük bir
kısmının transplantasyon şansı bulamayacağı açık-
tır. Transplantasyon yapılsın veya yapılmasın
bütün hastalar bir süre diyaliz tedavisi almak zo-
runda kalmaktadırlar. Özellikle uzun süre hemo-
diyalize girmek zorunda kalan son dönem böbrek
hastalıklı hastaların AVF’lerinde zamanla birtakım
problemler oluşmaktadır. Fistülün ömrü ve açık
kalma oranı bunların en önemlisidir. Huber ve
ark.ları yaptıkları literatür taramasında 6. ayda pri-
mer açıklık oranını %72 ve sekonder açıklık ora-
nını % 86 olarak tespit etmişlerdir.6 Yine çeşitli
yayınlarda erken tromboz oranı %7.8-32 arasında
bildirilmektedir.1,7,8 Ayrıca erken dönemde yeterli
açıklık sağlansa bile her bir vasküler girişimin açık
kalma süresi sınırlıdır ve hastaların vasküler giri-
şim yapılacak yerleri de sınırlı sayıdadır. İlaveten
bu hastalara sık sık yapılan tanı ve tedavi amaçlı gi-
rişimler sonucunda otojen fistül açılması için
uygun kalibrede ven bulmak sorun olabilmektedir.
Bir diğer sorun da özellikle diyabetli hastalarda
rastlanan arter yapısındaki problemlerdir. Bu yüz-
den hastalarda AVF oluşturulurken en distaldeki
en uygun arter ve veni kullanmak esas olmalıdır.
Böylece fistül sonrası oluşabilecek komplikasyon-
larda, proksimal bölgeler mümkün olduğu kadar
korunmuş olacaktır.9

Genellikle uygun arter ve veni tespit ederken
en sık kullanılan yöntem inspeksiyon, palpasyon ve
oskültasyonu içeren fizik muayenedir. Ancak fizik
muayene ile her zaman arter ve veni değerlendir-
mek mümkün olmamaktadır. Özellikle şişman veya
yaşlı kadın hastalarda venler çıplak gözle görüle-
meyebilir. Distalde AVF oluşturulabilecek uygun
veni bulunmasına rağmen bu hastalarda yanlış bir
tercih olarak doğrudan proksimal bölge kullanıla-
bilir. Bu yüzden böyle hastalarda ultrosonografik
inceleme ve anjiyografik değerlendirmeyi içeren
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Anatomik lokalizasyon Hasta Sayısı
Sol el snuff-box bölgesi 4

Sol el bileği radyal bölge 32

Sol önkol yüksek sefalik bölge 8

Sol antekubital bölge 4

Sağ el bileği radyal bölge 3

Sağ antekubital bölge 2

TABLO 1: Arteriovenöz fistül açılan bölgeler.

RESİM 2: Cerrah tarafından operasyon öncesi arter ve venin ultrasonografi
ile değerlendirilmesi.
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ileri tetkikler yapılmaktadır.10 Doppler ultrasono-
grafi ile haritalama yapılması en sık tercih edilen
yöntemdir ve objektif bir değerlendirme sağlar.
Hem arter, hem de venin mükemmel olarak değer-
lendirilmesini sağlar.10 Shenoy vasküler inceleme-
nin mutlaka ultrasonografik görüntüleme ve
haritalama ile desteklenmesi gerektiğini bildir-
mektedir.11 Ayrıca bu haritalamanın vasküler cer-
rah tarafından yapılması gerektiğini ifade
etmektedir.11 Bazı kliniklerde bu işlem olması ge-
rektiği şekilde vasküler cerrahi laboratuarlarında
damar cerrahları tarafından yapılmasına rağmen
pek çok damar cerrahisi kliniğinde Doppler ultra-
sonografi cihazı yoktur. Bu kliniklerde hasta ge-
nellikle radyoloji kliniklerine yollanarak
haritalanması yapılmaktadır. Genellikle bu klinik-
lerde haritalama yapılırken fistülü açacak olan
damar cerrahı hastanın vasküler yapısını görme-
mekte, radyologun değerlendirmesine göre hastaya
cerrahi girişim uygulamaktadır. Şüphesiz ki radyo-
log bir klinisyen değildir. Oluşturulan bir AVF’ün
hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve uzun
dönemde oluşabilecek fistülle ilişkili problemlerin
ne olabileceğini tam olarak değerlendirmesi müm-
kün olmayabilir. Bu yüzden AVF’ü oluşturacak
cerrah veya hastayı takip eden nefroloğun harita-
lama yapması daha uygundur. 

Biz kliniğimizde AVF oluşturulacak hastalara
yapılacak preoperatif haritalamanın öncelikle
cerrah tarafından yapılmasını tercih etmekteyiz
(Resim 2). Bunun için de büyük bir ultrason ale-
tine ihtiyaç yoktur. Küçük, taşınabilir, basit bir
ultrasonografi cihazı ile yatak başında haritalama
yapmaktayız. Bu cihaz ile arter ve ven çaplarına
bakamadan sadece görsel olarak damarların
uygun olup olmadığını değerlendirmekteyiz.
İdeal olanı arter ve ven çaplarının da ölçülmesi-
dir. Ancak kliniğimizde bu şekilde gelişmiş bir ci-
hazımız yoktu.

Erken dönemdeki yetersizlik küçük çaplı ven-
lerde daha sık görülmektedir.12 Genellikle erken
dönemde AVF yetersizliği gelişmemesi için yapı-
lan preoperatif haritalamada sefalik ven çapının 2
mm.den daha büyük olması gerektiği belirtilmek-
tedir.13 Biuckians ve ark.ları 3.3 mm. çapındaki
venlerde açıklık oranının 2.8 mm. çapındaki ven-
lere göre daha daha yüksek olduğunu, fakat arala-
rında istatistiksel fark olmadığını bildirmişlerdir.12

Biz preoperatif haritalamada tam ölçümler yapa-
mamamıza rağmen yine de arter ve venin yeterli
çapta olup olmadığını değerlendirebilmekteyiz.
Yüksek açıklık oranlarımız buna bağlanabilir.
Hatta preoperatif haritalama yapılan 17 hastada hiç
erken dönem tıkanıklık olmamış, fizik muayenede
yeterli bir arter ve ven bulunan 33 hastanın 6’sında
ise erken dönem yetersizliğe rastlanılmıştır (0’a
karşı %18.1). İstatistiksel olarak anlamlı olmama-
sına rağmen bu durum bizde “Acaba bütün hasta-
ların rutin olarak haritalama yapılması gerekir mi?”
sorusunun doğmasına yol açmıştır. Ancak Nursal
ve arkadaşları yaptıkları çalışmada fizik muayenede
yeterli vasküler yapıya sahip hastalarda preoperatif
haritalama yapılan ve yapılmayanlar arasında AVF
başarısı açısından fark bulamamışlardı.14 Biz de şu
anda kliniğimizde sadece fizik muayenede yeterli
arter ve ven bulunamayan hastalarda haritalama
yapmaktayız.

Sonuç olarak son dönem böbrek yetmezlikli
hastalarda zaten sınırlı miktarda olan vasküler giriş
yerlerini erkenden tüketmemek için fizik muaye-
nede uygun arter ve ven bulunamayan hastalarda
körlemesine girişimden kaçınılarak mutlak harita-
lama yapmak gerekmektedir. AVF açılacak hasta-
larda operasyondan önce basit taşınabilir bir
ultrasonografi cihazı ile haritalama yapılması yük-
sek açıklık oranı ile birliktedir. Bu haritalamanın
da hastanın kliniğini daha iyi bilen damar cerrahı
tarafından yapılması daha uygundur. 
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Efficacy of Infraclavicular Brachial Plexus
Block in the Patency of

Radiocephalic Arteriovenous Fistula

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Long term patency of arteriovenous fistula is relevant to management of end stage
renal failure patient on hemodialysis. Increased sympathetic activity and spasm of radial artery during
the surgery may responsible for early occlusion rate. Aim of the study is to investigate the efficacy and the
role of preemptive infraclavicular brachial plexus block on prevention of the radial artery spasm and fis-
tula patency. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Forty patients were randomized into two groups. Infraclavicular
brachial plexus block was performed in Group 1. Another group was considered as a control group (Group
2). In this group AVFs were performed under local anesthesia without infraclavicular blockage. Radial ar-
tery diameter (in group 1: before and after infraclavicular blockage, in group 2: only before procedure),
fistula blood inflow rate and blood flow velocity were calculated. All AVFs were constructed on the fore-
arm using autologous veins. RReessuullttss::  Average fistula blood inflow rate was 214.2±29.4 ml/min in Group 1
and 153.4±26.3 ml/min in Group 2 (p<0.001). While average blood flow velocity of radial artery was
172.1±27.3 cm/sec in Group 1, it was 103.3±12.4 cm/sec in Group 2 (p<0.001). Average radial artery di-
ameter in group 1 2.4±0.4 mm and 2.5±0.3 mm in group 2 (p>0.05). Average radial artery diameter after
the completion of infraclavicular blockage 2.9±0.3 (p<0.01). Thrill was found in all Group 1 patients, but
there was thrill only 11 of the Group 2 patients (p<0.001). Mean maturation time was 39.4±6.1 days after
surgery in Group 1 and 70.2±9.1 days in Group 2 (p<0.001). Adequate vascular access was obtained 17 pa-
tients in Group 1 and 10 patients in Group 2 (p=0.042). CCoonncclluussiioonn::  AVF occlusion rate is much more
common in early postoperative period. Diminished sympathetic tonus by preemptive infraclavicular
brachial plexus block not only increases early patency rate but also increases fistula maturation rate.

KKeeyy  WWoorrddss::  Brachial plexus; arteriovenous fistula; vascular patency

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Hemodiyaliz bağımlı son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda arteriyovenöz fistüllerin (AVF)
uzun dönem açıklık oranları fistül bakımları ile ilişkilidir. Artmış sempatik aktivite ve cerrahi sırasındaki
radiyal arterin spazmı ise erken kapanma oranlarından sorumlu olabilir. Bu çalışmanın amacı preemptif
infraklavükular brakiyal pleksus bloğunun fistül açıklığı ve radiyal arter spazmının önlenmesi konusundaki
rolü ve etkinliğinin araştırılmasıdır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kırk hasta iki gruba randomize edildi. Grup 1’e
infraklavikular pleksus bloğu uygulandı. Grup 2 ise kontrol grubunu oluşturdu. Bu grupta AVF’ler lokal
anestezi altında yapıldı. Radiyal arter çapı (Grup 1’de infraklavikular blokaj öncesi ve sonrasında, Grup 2’de
sadece girişimden önce yapıldı), fistule giren kan miktarı ve kan akım hızları hesaplandı. Tüm AVF’ler ön
kolda otolog venler kullanılarak yapıldı. BBuullgguullaarr::  Ortalama fistüle giren kan akım miktarı Grup 1’de
214.2±29.4 ml/dk ve Grup 2’de 153.4±26.3 ml/dk’dı (p<0.001). Ortalama kan akım hızları ise grup Grup
1’de 172.1±27.3 cm/sn ve Grup 2’de 103.3±12.4 cm/sn’di (p<0.001). Ortalama radiyal arter çapı Grup 1’de
2.4±0.4 mm ve Grup 2’de 2.5±0.3 mm’di (p>0.05). İnfraklavükular pleksus blokajı sonrasında ortalama
radiyal arter çapı 2.9±0.3 mm’di (p<0.01). Grup 1’deki tüm hastalarda tril duyulurken, Grup 2’de sadece 11
hastada tril duyuldu (p<0.001). Ortalama matürasyon süresi Grup 1’de cerrahi sonrasında 39.4±6.1 günken,
Grup 2’de 70.2±9.1 gündü (p<0.001). Grup 1’deki 17 hastada yeterli vasküler erişim sağlanabilirken, Grup
2’deki 10 hastada sağlandı (p=0.042). SSoonnuuçç:: Erken postoperatif dönemde AVF kapanma oranları daha
fazladır. Preemtif infraklavikular brakiyal pleksus bloğu ile sağlanan azalmış sempatik tonus sadece erken
açıklık oranlarını artırmakla kalmaz aynı zamanda fistül matürasyon hızını da artırır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Brakiyal pleksus; arteriyovenöz fistül; Fistül açıklık oranı 
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re ci a MJ and Ci mi no JE1 first re por ted the
use of ra di al ar tery for ar te ri o ve no us fis tu -
la (AVF) for ma ti on in chro nic re nal fa i lu re

(CRF) pa ti ents in 1966. Ra di al ar tery (RA) and
cep ha lic ve in (CV) are stil be ing used in many
cen ters for AVF for ma ti on in he mo di aly sis de pen -
dent pa ti ents. Sin ce it is a midd le si zed mus cu lar
ar tery, ra di al ar tery is very pro ne to spasm when
har ves ted for any pur po se. This po ten ti al re ac ti -
vity of the mus cu lar la yer is par ti cu larly very pro -
mi nent at the dis tal end whe re the lu men is
smal ler. The ra ti o of me di a to in ter nal di a me ter
has an ex tre me sig ni fi can ce and re qu i res stra te gi -
es to over co me pe ri o pe ra ti ve-in du ced spasm.2,3

The ef fec ti ve ness of dif fe rent cal ci um chan nel
bloc kers and or ga nic nit ra tes, glyceryl tri nit ra te4

for in hi bi ti on or re ver sal of RA con trac ti on and to
in cre a se blo od flow we re stu di ed in vit ro5 and in
vi vo.6 Des pi te the se an tis pas tic pro to cols, ra di al ar-
tery spasm still de ve lops in early pos to pe ra ti ve pe-
ri od. Re cently pre emp ti ve Stel la te gang li on
bloc ka de has be en used in pre ven ti on of ra di al ar-
tery spasm.7,8

Suc ces ful mus cu lo cu ta ne o us ner ve block is
usu ally es sen ti al in or der to pro vi de ade qu a te anes-
t he si a for the cre a ti on of an ar te ri o ve no us fis tu la
for he mo di aly sis be ca u se this ner ve in ner va tes the
la te ral as pect of the dis tal fo re arm. Anal ge si a of the
me di an and the ra di al ner ve may al so be ne ces sary
if the exp lo ra ti on of blo od ves sels is ex ten ded dis-
tally.9

In frac la vi cu lar brac hi al ple xus block (IBPB)
pre vents or ame li o ra tes the re ac ti vity of the mus cu-
lar la yer of the RA in res pon se to both sur gi cal ma-
ni pu la ti on du ring har ves ting the ar tery and to the
po tent va so cons tric tor me di a tors re le a sed du ring
sur gery. Al te red cal ci um and phosp hor me ta bo lism
in CRF pa ti ents wo uld al so in cre a se vas cu lar re ac -
ti vity. The re fo re in CRF pa ti ents, ra di al ar tery is
mo re pro ne to cal ci fi ca ti on and va sos pasm than
nor mal pa ti ents. In cre a sed vas cu lar re ac ti vity in
CRF pa ti ents may ca u se early AVF fa i lu re. The aim
of the study was to eva lu a te the ro le of IBPB on
pre ven ti on of the ra di al ar tery spasm and pa tency
of ar te ri o ve no us fis tu la.

MATERIAL AND METHODS

The study pro to col was ap pro ved by the lo cal Et -
hics Com mit te e. Forty ure mic pa ti ents, aged 21 to
68 ye ars, sche du led for cre a ti on of an ar te ri o-ve -
no us fis tu la for he mo di aly sis in the la te ral an teb -
rac hi al re gi on ga ve the ir writ ten in for med con sent
and we re en rol led in the study.

Pa ti ents ha ving chro nic pa in, on chro nic opi-
o ids, ha ving ma jor ne u ro lo gi cal con di ti ons and/or
pe rip he ral ne u ro pathy, scar ring in the in frac la vi -
cu lar are a and ina bi lity to co-ope ra te with post-
ope ra ti ve eva lu a ti ons, known al lergy to lo cal
ana est he tics, morp hin or fen tanyl, co a gu lo pathy
and preg nancy we re exc lu ded. Al so pa ti ents with
pre vi o us an te cu bi tal fis tu las, cep ha lic ve in occ lu si -
on, ip si la te ral cen tral ve in ste no sis, and ip si la te ral
brac hi al and ra di al ar tery ste no sis we re exc lu ded
from the study. De mog rap hic da ta of the pa ti ents
we re de ta i led in Tab le 1.

The pa ti ents re ce i ved the ir re gu lar me di ca ti -
on in the mor ning of sur gery. They we re pre me di -
ca ted with in tra ve no us mi da zo lam be fo re the
pro ce du res in both gro ups. Mo ni to ring con sis ted of
a 5-le ad elec tro car di og ram (ECG), pul se oxi metry,
and no nin va si ve blo od pres su re me a su re ment at 5-
mi nu te in ter vals. All pa ti ents re ce i ved oxy gen sup-
p le men ta ti on.

Group–1 Group–1

n=20 n=20 p-value

Age (yr) 52±17 54±19 0.780

Sex (M/F) 14/6 15/5

Height (cm) 172±9 170±12 0.672

Weight (kg) 80±19 77±15 0.554

Associated Medical Condition

Diabetes 10 14 0.40

Hypertension 14 16 0.48

Coronary artery disease 8 6 0.56

Temporary Subclavian cathater 12 14 0.53

Number of Previous AVF 2.8±0.7 2.7±0.6 0.57

Side of procedure

Left Arm 12 10 0.56

Right Arm 8 10 0.56

TABLE 1: Patients’ demographic data.
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Pa ti ents we re ran do mi zed in to 2 gro ups which
con ta in 20 pa ti ents to re ce i ve eit her IBPB or con-
trol gro up (only lo cal anest he si a du ring the sur gery
pro ce du re). Ran do mi za ti on was ba sed on an in ves -
ti ga tor-ge ne ra ted co de that was se a led in equ en ti -
ally num be red opa qu e en ve lo pes. The blocks we re
per for med and as ses sed by the sa me ex pe ri en ced
anest he si o lo gist. AVF we re per for med by the sa me
car di o vas cu lar sur ge on.

We had a hypot he sis that IBPB may in cre a se
pa tency and ma tu ra ti on ra te of ar te ri o ve no us fis-
tu las on the wrist with res pect to the con trol gro -
up.

All AVF pro ce du res we re per for med on the
fo re arm bet we en ra di al ar tery and cep ha lic ve in. 

SO NOG RAP HIC EVA LU A TI ON

All so nog rap hic eva lu ti ons we re per for med by
using por tab le dopp ler ul tra so und (LO GIQ Bo ok
XP,,  GE He alt hca re, USA). Ra di al ar tery di a me ters
we re cal cu la ted be fo re and af ter IBPB in Gro up 1
and only be fo re the sur gi cal pro ce du re in Gro up 2.
Ad di ti o nal ra di al ar tery blo od inf low ra te and blo -
od flow ve lo city of ra di al ar tery we re cal cu la ted at
at the pos to pe ra ti ve third ho ur, pos to pe ra ti ve 7th

day (end of IBPB pro ce du re) and end of one and
thre e month.

THE IN FRAC LA VICU LAR BLOCK PRO CE DU RE

The pa ti ents we re pla ced in su pi ne po si ti on with
the neck tur ned away from the si de of the block.
The arm to be bloc ked was pla ced in ad duc ti on. The
mid po int of the cla vic le and the tip of co ra co id pro -
cess we re iden ti fi ed and mar ked. The are a was pa -
in ted with an ti sep tic so lu ti on and dra ped. A ner ve
sti mu la tor (Sti mup lex HNSI I; B. Bra un/McGraw
Me di cal, Inc) and a 102-mm, 18-ga u ge, in su la ted
sti mu la ting ne ed le and cat he ter (Con tip lex Tu ohy
con ti nu o us ner ve block set 18 G. 3.81 cm; B. Bra un
Mel sun gen AG, Ger many) we re used to pla ce an in-
frac la vi cu lar brac hi al ple xus block using the land-
marks pre vi o usly des cri bed by Wil son et al.10 With
the pa ti ent lying su pi ne and the ope ra ti ve limb by
the pa ti ent’s si de, a skin whe al was ra i sed 2 cm me-
di al and 2 cm ca u dal to the cen ter of the co ra co id
pro cess. The ne ed le was in ser ted thro ugh the skin

whe al with the be vel po in ted to ward the pa ti ent’s
he ad and the long axis of the ne ed le per pen di cu lar
to the ope ra ting tab le in all pla nes. With con ti nu o -
us as pi ra ti on and the ner ve sti mu la tor ini ti ally set at
1.2 mA and 2 Hz, the ne ed le was ad van ced di rectly
pos te ri or. If the brac hi al ple xus was not iden ti fi ed
af ter 5–8 cm of in ser ti on, de pen ding on pa ti ent ha -
bi tus, the ne ed le was with drawn to the skin and re -
di rec ted eit her cep ha lad or ca u dad in the
pa ra me di an sa git tal pla ne un til dis cre te, sti mu la ted
mo ti on oc cur red in any di git(s) with a cur rent bet -
we en 0.30 and 0.55 mA. Di rec ting the ne ed le tip out
of the pa ra me di an sa git tal pla ne was strictly pro hi -
bi ted— ne it her me di ally to ward the lung nor la te -
rally to ward the ter mi nal ner ves of the brac hi al
ple xus. Fle xi on or ex ten si on at the el bow or wrist
that re sul ted in mo ti on of the fin gers, wit ho ut in-
trin sic hand or di git mo ti on, was re jec ted.

For the sur gi cal block, 30 ml of anest he tic so-
lu ti on was in jec ted in di vi ded do ses, with gent le as-
pi ra ti on every 3 ml. The block was per for med with
le vo bu pi va ca i ne 0.5% (Chi ro ca i ne®, Ab bott, Nyco -
med Phar ma AS, NO-2418 El ve rum, Nor way). A
pol ya mi de cat he ter was then in ser ted thro ugh the
ne ed le so that 3 cm of the cat he ter was lo ca ted past
the tip of the ne ed le. Early in this in ves ti ga ti on, we
no ted fre qu ent in tra vas cu lar pla ce ment of the cat -
he ter if a mo de ra te amo unt of re sis tan ce was en co -
un te red du ring cat he ter ad van ce ment. The re fo re,
du ring the re ma in der of this in ves ti ga ti on, when
re sis tan ce was en co un te red and when the cat he ter
re ac hed the ne ed le tip, the cat he ter was held se cu -
rely in pla ce whi le the ne ed le was with drawn over
the cat he ter. This tech ni qu e left the cat he ter tip at
the ori gi nal lo ca ti on of the tip of the ne ed le. Af ter
be ing with drawn ro ughly half way to the skin, the
ne ed le was held in pla ce, and the cat he ter was ad-
van ced 5 cm. Sub se qu ently, the ne ed le was comp -
le tely with drawn over the re ma i ning cat he ter,
le a ving 5 cm of cat he ter “slac k” bet we en the skin
and brac hi al ple xus.

Af ter ne ga ti ve as pi ra ti on, 1 ml of ste ri le sa li ne
(0.9%) was in jec ted in to the cat he ter to en su re its
pa tency. The cat he ter was then se cu red with ste ri -
le li qu id ad he si ve and ste ri le ta pe. An occ lu si ve
dres sing was pla ced over the si te to re ta in ste ri lity,
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and the cat he ter furt her se cu red to the top of the
ori gi nal dres sing with a se cond dres sing.

The se pa ti ents re ce i ved 5 mL/h of 0.125% le -
vo pi va ca i ne ini ti ally, and 8 to 10 mL/h of 0.125%
le vo pi va ca i ne was ad mi nis te red at the sa me con-
cen tra ti on for ma in te nan ce in the pos to pe ra ti ve 24
ho ur pe ri od. IBPB was per for med on ce a day in the
fol lo wing 7 days to in cre a se fis tu la ma tu ra ti on and
to dec re a se the risk of throm bo sis in early pos to pe -
ra ti ve days.

AR TE RI O VE NO US FIS TU LA SUR GERY PRO CE DU RE

We usu ally pre fer red the non-do mi nant arm, if it
had not be en used be fo re. All AVF sur gery was
per for med on dis tal ra di al ar tery seg ment. We did
not pre fer the snuff box are a in any pa ti ents. The
fo re arm was pre pa red and dra ped. A 3 cm skin in-
ci si on was ma de on the ra di al ar tery 3 or 4 cm pro -
xi mal of sti lo id pro cess of ra di us bo ne. At first the
cep ha lic ve in was har ves ted and di la ted with 5 ml
iso to nic so lu ti on, which con ta ins 5000 units of un-
frac ti o ned he pa ri ne. The an teb rac hi al fas ci a was
ope ned and the ra di al ar tery was en circ led with si l-
i co ne rub ber strips both pro xi mally and dis tally.
Then ra di al ar te ri o tomy was comp le ted and the
har ves ted cep ha lic ve in was anas to mo sed by using
7/0 poly pro la ne su tu re in an end to si de fas hi on.
Using 1.5 mm pro be, pa tency of anas to mo sis was
con trol led in both si de of anas to mo sis. Skin in ci si -
on was clo sed with in ter rup ted su tu res af ter ade -
qu a te he mos ta sis. Pa tency of fis tu la was con trol led
by exp lo ring thrill on the anas to mo sis by tac ti le
sen se or sis to lo di as to lic mur mur by stet hos co pe.
We did not ro u ti nely ad mi nis tra te any an ti co a gu -
lant or an ti ag gre gant me di ca ti ons af ter sur gery.

We de fi ned Fis tu la Ma tu ra ti on as the abi lity
to pro vi de on go ing func ti o nal he mo di aly sis on av-
e ra ge 2 months from the ac cess pro ce du re. Ade qu -
a te vas cu lar ac cess was de fi ned as suc cess ful
can nu la ti on of su per fi ci al arm ve in for he mo di aly -
sis wit ho ut ex ces si ve ef fort for can nu la ti on (ma xi -
mum two or thre e ti mes).

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Re sults are ex pres sed as the me an ±/SD. The dif fe -
ren ces bet we en gro ups we re tes ted for sig ni fi can ce

by in de pen dent samp les t-test, chi-squ a re test and
Fis her’s exact test as ap prop ri a te. Dif fe ren ces we re
con si de red sig ni fi cant at p< 0.05. Sta tis ti cal analy-
sis was per for med by using the SPSS 15.0 Sta tis ti cal
Pac ka ge Prog ram for Win dows (SPSS Inc., Chi ca -
go, Il li no is, USA).

RESULTS

At the pos to pe ra ti ve third ho ur ave ra ge ra di al ar-
tery blo od inf low ra te on fis tu la in our study was
214.2±29.4 in Gro up 1 and 153.4±26.3 in Gro up 2
(p<0.001). The ave ra ge pe ak ve lo city of ra di al ar-
tery was 172.1±27.3 cm/sec and 103.3±12.4 cm/sec
in Gro up 1 and Gro up 2 res pec ti vely (p<0.001). Re-
sults of ot her me a su re ments re la ted to the se pa ra -
me ters we re sum ma ri zed in Tab le 2. The re was not
sta tis ti cally sig ni fi cant dif fe ren ce on cep ha lic ve in
si ze. Thrill was fo und in all Gro up 1 pa ti ents, but
the re was thrill only 11 of the Gro up 2 pa ti ents
(p<0.001). Sis to lo-di as to lic mur mur was aus cul ta -
ted in all Gro up 1 pa ti ents. In Gro up 2 the re was
an au dib le sis to lo-di as to lic mur mur in 13 pa ti ents
(p=0.004).The re we re not sta tis ti cally sig ni fi cant
dif fe ren ces in both gro ups’ comp li ca ti ons ex cept
throm bo sis in the first 24 ho urs. Throm bo sis de ve -
lo ped in one pa ti ents from Gro up 1 and in se ven
from Gro up 2 (p=0.038). Hand isc he mi a was not
en co un te red in both gro ups. Pos to pe ra ti ve pa ti ent
cha rac te ris tics we re sum ma ri zed in Tab le 3.

Pa ti ents we re fol lo wed in the out pa ti ent cli -
nic du ring pos to pe ra ti ve 7-10 days and monthly
the re af ter un til the fis tu la was ma tu re eno ugh for
can nu la ti on. The vas cu lar sur ge on and nep hro lo -

Vedat YILDIRIM et al EFFICACY OF INFRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK IN THE PATENCY...

Damar Cer Derg 2008;17(3)112

Group–1 Group–1
Time Point n=20 n=20 p-value
Pre AVF 22.3±0.3 22.8±0.3 NS

Postop. 3rd hour 214.2±29.4 153.4±26.3 <0.001

Postop. 7th day 279.1±27.1 190.6±24.7 <0.001

Postop. 1st month 351.4±32.3 240.8±28.9 <0.001

Postop. 3rd month 540.5±45.8 361.7±31.8 <0.001

TABLE 2: Radial artery blood inflow rates (ml/min).

AVF: Arteriovenous fistula
NS: Non signficant
Postop.: Postoperative
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gist de ci ded the ade qu a te ma tu ra ti on of fis tu la for
he mo di aly sis ac cess on the ba sis of thrill cha rac te -
ris tics and di a me ters of arm ve ins. Me an ma tu ra ti -
on ti me was 39.4±6.1 days af ter sur gery in Gro up 1
and 70.2±9.1 days in Gro up 2 (p</0.001). Ade qu a te
vas cu lar ac cess was ac hi e ved 17 pa ti ents in Gro up
1 and 10 pa ti ents in Gro up 2 (p= 0.040). Al ter na ti -
ve AVF sur gery was per for med in occ lu ded or in-
a de qu a te vas cu lar ac cess for he mo di aly sis
con di ti ons. He ma to ma was fo und in two pa ti ents
in both gro ups.

DISCUSSION

AVF pa tency de pends on se ve ral fac tors. The se fac-
tors can not be op ti ma li zed by any tech ni qu es. Ad-
e qu a te si ze cep ha lic ve ins and ra di al ar tery are the
ma jor pre do mi nant fac tor that af fects the AVF pa-
tency. Ade qu a te si ze ve in can not be fo und in all
pa ti ents. The ar te ri al tre e has al so gre at im por tan -
ce for pa tency of AVF sur gery. Most pa ti ents with
CRF ha ve se ve re cal ci fi ca ti on in ra di al ar tery,
which al so ha ve ne ga ti ve ef fect on fis tu la pa tency.
In ad di ti on to the se ana to mic va ri a ti ons, au to no -
mic dis tur ban ce al so plays a ma jor ro le for the pa-
tency of AVF.7

Af ter AVF cons truc ti on bet we en the ra di al
ar tery and ac com pan ying cep ha lic ve in, the pe rip -
he ral re sis tan ce for the ra di al ar tery fe e ding the

fis tu la is dec re a sed the reby in cre a sing the ra te of
blo od flow.11 Par mar et al.11 in the ir study, in ves -
ti ga ted the re la ti ons hip bet we en the in ter nal di a -
me ter of the ra di al ar tery fe e ding the fis tu la and
the ra te of ra di al ar tery blo od inf low and de mons -
tra ted as so ci a ti ons bet we en early AVF pa tency and
ra di al ar tery blo od inf low ra te. A re la ti vely si mi lar
study was de sig ned by Wong et al.,12 whe re in tra
and post ope ra ti ve blo od inf low was me a su red in
ra di o cep ha lic fis tu la e. They conc lu ded that in tra -
o pe ra ti ve fis tu la blo od flow did not cor re la te with
the out co me of the ope ra ti on, pro bably du e to ves-
sel spasm from ma ni pu la ti on. Ho we ver, blo od flow
ve lo ci ti es me a su red no nin va si vely 1 day af ter the
ope ra ti on we re sig ni fi cantly lo wer in fis tu la e that
fa i led early com pa red with tho se that we re ade qu -
a te for ha e mo di aly sis. Most of the in cre a se in blo -
od inf low oc cur red wit hin the first 2 we eks of
sur gery.

Al te red cal ci um and phosp hor me ta bo lism in
CRF pa ti ents wo uld al so in cre a se vas cu lar re ac ti -
vity so ra di al ar tery be co me mo re pro ne to va sos -
pasm than nor mal pa ti ents.13 In cre a sed sympat he tic
ac ti vity in re nal fa i lu re pa ti ents was shown by
Thom sen MB and col le a gu es. They al so sho wed the
be ne fi ci al ef fect of sympat he tic bloc ka ge with in-
tra ve no us gu a net hi di ne.14 Mo u qu et and col le a gu es
al so al re ady sug ges ted that sympat he tic bloc ka ge
can be use ful for the pa tency and ma tu ra ti on of
AVF. They sho wed that an axil lary ple xus block in-
cre a ses blo od flow of ip si la te ral arm.15 In frac la vi -
cu lar brac hi al ple xus block al so eli mi na tes the
sympat he tic to nus on the arm ar te ri es. Flow of ra-
di al ar te ri es in cre a ses16 and ve no us di la ta ti on al so
ob ta i ned by stel la te gang li on bloc ka ge (SGB).17 Yil -
di rim et al. al so de mons tra ted that both in cre a sed
ar te ri al flow and ve no us di la ta ti on ac hi e ved by
SGB ha ve fa vo rab le ef fects on ra di o-cep ha lic AVF
pa tency.7

The in frac la vi cu lar ap pro ach for brac hi al ple -
xus block is a bet ter al ter na ti ve for axil lary and/or
in ters ca le ne ap pro ac hes in ca ses whe re sur gery re-
qu i res an ef fec ti ve block of ul nar, ra di al, me di an,
mus cu lo cu ta ne o us, and axil lary ner ves.18 The brac -
hi al ple xus is en vi sa ged to li e wit hin a clo sed spa ce
for med by its fas ci al she at. Con ti no us ana est he si -
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Group–1 Group–1

Parameters n=20 n=20 p-value

Thrill 20 11 <0.001

Sistolo-diastolic murmur 20 14 0.004

Peak velocity of RA (cm/sec) 172.1±27.3 103.3±12.4 <0.001

Cephalic vein size 2.4±0.4 2.5±0.5 0.72

Mean maturation time (day) 39.4±6.1 70.2±9.1 <0.001

Adequate vascular Access 17 10 0.042

Complication

Hematoma 2 2 1.00

Infection 2 2 1.00

Thrombosis in 24 h 1 7 <0.001

Bleeding 2 1 1.00

Hand ischemia - - 1.00

TABLE 3: Postoperative findings of both groups.
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a/anal ge si a may be ob ta i ned by in ser ti on of cat he -
ter in to this pe ri vas cu lar fas ci al com part ment. The
pro ce du re is simp le and has few comp li ca ti ons, and
cat he ter can be fi xed in to the ple xus she ath for long
pe ri ods.

Kurt et al.19 de mon tra ted that use of con ti no -
us brac hi al ple xus bloc ka de tec ni qu e is par ti cu larly
war ran ted du ring the pos to pe ra ti ve pe ri od to pro-
vi de anal ge si a, sympat he tic bloc ka de, and in cre a -
sed blo od flow to the in ju red ex tre mity.

Brac hi al ple xus blo ka ge has al so be en used to
tre at vas cu lar in suf fi ceny ca u sed by in tra vas cu lar
in jec ti on of drugs, tra u ma tic hand and di git am pu -
ta ti on, and pro lon ged and ex ten si ve up per ex tre -
mity sur gery.20 In ad di ti on, CPB bloc ka de can be
used in tre at mant of early ref lex sympat he tic dys-
trophy.19

Ne it her sis to lo di as to lic mur mur nor thrill on
fis tu la is sig ni fi cant pre dic tors of early and la te fis-
tu la pa tency. Won and as so ci a tes21 fo und that thrill
on the fis tu la which had be en the ma jor in tra o pe -
ra ti ve hall mark for fis tu la pa tency, did not cor re la -
te with early pa tency. Thrill can be ex pe ri en ced
even in flow of <40 ml/min. Won et al.21 sug gest
that if the flow of AVF is less than 100 ml/min, an
al ter na ti ve fis tu la sho uld be per for med even the
sur ge on felt thrill on AVF. Ge ne rally that fis tu la
will occ lu de or non ma tu ra te in fol lo wing days.
John son and as so ci a tes22 we re the first who used in-
tra o pe ra ti ve tran si ti me ul tra so nog raphy for me a -
su re ment of blo od flow in va ri o us vas cu lary ac cess
pro ce du res. They re por ted that ra di o cep ha lic fis tu -

las with a flow ra te less than 170 ml/min we re at
risk for early fa i lu re and sho uld be watc hed ca re -
fully or al lo wed to ma tu re lon ger than 4 to 6 we eks.
We ha ve fo und that IBPB in cre a sed both arm and
fis tu la blo od flow. Ave ra ge flow on fis tu la in our
study was 214.2±29.4 in Gro up 1 and 153.4±26.3 in
Gro up 2 (p</0.001). In cre a sed blo od flow may help
early and long term pa tency of AVF. Dic tums po -
in ted out that if yo u find go od ca li ber ve in yo u wo -
uld be suc cess ful. Con trary to this dic tum ar te ri al
thre e is much mo re im por tant than ve in. Sur gi cally
ex po sed ra di al ar tery is par ti cu larly pro ne to spasm
and im pa irs the blo od flow which may ca u se early
fis tu la throm bo sis. IBPB pre vents ra di al ar tery
spasm and in cre a ses blo od flow of ra di al ar tery. We
con ti nu ed IBPB for 7 days in or der to avo id re bo -
und phe no me na. The ti me of pos to pe ra ti ve IBPB
can be de ba tab le in fu tu re, but we tho ught that 7
days of IBPB wo uld in cre a se the pos si bi lity of fis-
tu la ma tu ra ti on. Fis tu la ma tu ra ti on ti me was
39.4±6.1 days in Gro up 1 and 70.2±9.1 in Gro up 2
(p</0.001) in our study.

CONCLUSION

Ac cor ding to our cli ni cal ob ser va ti ons AVF occ lu -
si on ra te is much mo re com mon in early pos to pe -
ra ti ve pe ri od. In cre a sed sympat he tic to nus may
play im por tant ro le of AVF pa tency. Di mi nis hed
sympat he tic to nus by in frac la vi cu lar brac hi al ple -
xus blocks not only in cre a se early pa tency ra te but
al so in cre a se, fis tu la blo od flow and fis tu la ma tu ra -
ti on ra te.
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A Comparison of Dexmedetomidine Versus
Midazolam for Sedation and

Hemodynamic Control During
Femoral Embolectomy Performed Under

Local Anesthesia

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Femoral artery (FA) embolectomy surgery is commonly performed under local anaesthesia
with midazolam sedation. Dexmedetomidine is a highly selective α-2 agonist with sedative, analgesic, and anxiolytic
effects and its use in FA embolectomy surgery has not been reported. This double-blind study compared the use of
dexmedetomidine and midazolam in patients undergoing FA embolectomy. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Forty patients un-
dergoing femoral embolectomy under local anaesthesia randomly received either i.v. dexmedetomidine (Group I)
(n=20) 1 microg/kg over 10 min; followed by 0.1-0.6 µg/kg/h i.v. infusion, or midazolam (Group II) (n=20) 20 µg/kg
i.v.; followed by 0.5 mg i.v. boluses as required. Sedation was titrated to a Ramsay sedation score of 2-4. Mean arte-
rial pressure (MAP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), oxygen saturation (SpO2), readiness for recovery room
discharge (time to Modified Post Anesthesia Discharge Scoring System (MPADSS) score of 9-10), and patients’ pain
scale (on NRS scaling system) were determined. RReessuullttss::  MAP and HR were lower in Group I compared with Group
II. Group I patients had slightly lower postoperative supplemental fentanyl need when compared with patients in
Group II. Group II patients had slightly higher respiratory rate, but this was not statistically different from group I.
There was no difference for SpO2 between two groups. MPADSS score 9 and 10 were significantly higher in Group
I. CCoonncclluussiioonn::  Compared with midazolam, dexmedetomidine appears to be suitable for sedation in patients under-
going femoral embolectomy surgery. While recovery room discharge was a little longer, there was a slightly better
subjective patient satisfaction and it was accompanied by haemodynamic profile amelioration desirable in patients
undergoing FA embolectomy who have more frequent coronary artery disease and are at greater risk for periopera-
tive myocardial ischemia than the general population in group I.

KKeeyy  WWoorrddss:: Sedation, midazolam, dexmedetomidine, femoral embolectomy 

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Femoral arter (FA) embolektomi cerrahisi yaygın olarak lokal anestezi altında midazolam ile sağlanan
sedasyonla yapılır. Deksmedetomidin oldukça seçici bir α-2 agonisttir. Sedatif, analjezik ve anksiyolitik etkileri vardır.
FA embolektomi cerrahisinde kullanımı henüz bildirilmemiştir. Bu çift-kör çalışmada FA embolektomisi uygulanan
hastalarda deksmedetomidin ve midazolamın kullanılması karşılaştırılmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Lokal anestezi ile
femoral embolektomi uygulanan 40 hasta iki gruba randomize edildi. Grup I’deki hastalara 10 dk’da 1 mikrogram/kg
deksmedetomidine ve bunu takiben 0.1-0.6 µg /kg i.v. infüzyonla verildi. Grup II’deki hastalara ise 20 µg /kg dozunda
midazolam verildi ve gerektiğinde i.v. 0.5 mg bolus uygulandı. Sedasyon Ramsay sedasyon skoru 2-4 olacak şekilde
ayarlandı. Ortalama arter basıncı (MAP), kalp hızı (HR), solunum sayısı (RR), oksijen satürasyonu (SpO2), yoğun
bakımdan çıkmaya hazır olma (Modified Post Anesthesia Discharge Scoring System)(MPADSS) skoru 9-10 olmak için
geçen süre ve hasta ağrı skoru (NRS skalası üzerinden) değerlendirilerek kayıt edildi. BBuullgguullaarr::  Grup II ile
karşılaştırıldığında Grup I’de MAP ve HR daha düşüktü. Grup I’deki hastalarda postoperatif destek fentanil ihtiyacı Grup
II’deki hastalar ile karşılaştırıldığında hafifçe daha azdı. Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, Grup II’deki
hastalarda solunum sayısı hafifçe daha yüksekti. Gruplar arasında oksijen satürasyonu yönünden fark yoktu. MPADSS
skoru 9 ve 10 Grup I’de anlamlı olarak daha yüksekti. SSoonnuuçç:: Midazolam ile karşılaştırıldığında deksmedetomidine
femoral embolektomi cerrahisi uygulanan hastalarda sedasyon için uygun gibi gözükmektedir. Her ne kadar yoğun
bakımdan çıkmak için hazır olma süresi biraz daha uzun olsa da, grup I’de hasta memnuniyeti biraz daha iyiydi. Bunun
yanında daha sıklıkla koroner arter hastalığı bulunan ve perioperatif miyokardiyal iskemi gelişme riski daha yüksek olan
femoral embolektomi uygulanan hastalarda deksmedetomidine ile daha iyi hemodinamik profil sağlanabilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Sedasyon, midazolam, deksmedetomidin, femoral embolektomi
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cu te lo wer limb isc he mi a (ALI) re ma ins the
com mo nest vas cu lar sur gi cal emer gency.
Throm bo-em bo lism, usu ally se con dary to

at ri al fib ril la ti on, ac co unts for aro und a third of ca -
ses. Alt ho ugh, from a tech ni cal vi ew-po int, fe mo -
ral em bo lec tomy ap pe ars to be a stra ight-for ward
pro ce du re, it must be re mem be red that throm bo-
em bo lic ALI is as so ci a ted with an in-hos pi tal mor-
ta lity of aro und 20-25%. Ac cu ra te di ag no sis,
pa ti ent se lec ti on, pre o pe ra ti ve pre pa ra ti on, pos to -
pe ra ti ve ca re as well as at ten ti on to de ta il in the
per for man ce of the em bo lec tomy are es sen ti al if
mor bi dity and mor ta lity are to be mi ni mi zed; ‘fa i -
led’ em bo lec tomy is as so ci a ted with a po or out co -
me.1

Pa ti ents suf fe ring from acu te pe rip he ral ar tery
occ lu si on ge ne rally ha ve an at he rosc le ro tic pro fi le
or ha ve car di ac co mor bi di ti es. Ma in ta i ning a sta-
bi le ha e mody na mic sta te is es sen ti al in pre ven ting
pe ri or pos to pe ra ti ve myo car di al isc he mi a and ot -
her comp li ca ti ons. Se ve ral stu di es ha ve shown that
ha e mody na mic sta bi li za ti on by the app li ca ti on of
α2-ad re no cep tor ago nists in the pe ri o pe ra ti ve pe-
ri od le ads to a re duc ti on in pe ri o pe ra ti ve myo car -
di al isc he mi a epi so des.2

Fe mo ral em bo lec tomy is a pro ce du re fre qu -
ently per for med un der lo cal anest he si a with mo ni -
to red anest he si a ca re and se da ti on. Se ve ral drugs
ha ve be en used for se da ti on du ring this pro ce du re
inc lu ding pro po fol, ben zo di a ze pi nes, and opi o -
ids.3-5 Ho we ver, pro po fol may ca u se overse da ti on
and di so ri en ta ti on,3 ben zo di a ze pi nes may re sult in
con fu si on, par ti cu larly, when ad mi nis te red to el d-
erly pa ti ents,4 and opi o ids are as so ci a ted with in-
cre a sed risk of res pi ra tory dep res si on and oxy gen
de sa tu ra ti on.5

Dex me de to mi di ne is a po tent, highly se lec ti ve
α2-ad re no cep tor ago nist, and rep re sents the most
re cently de ve lo ped and re le a sed agent in this phar-
ma co lo gi cal class. The well-do cu men ted be ne fi ci -
al ef fects of α2-ad re no cep tor ago nists inc lu de
an xi oly sis, anal ge si a, se da ti on and sympat holy sis,
thus ren de ring the se com po unds es pe ci ally su i tab -
le for anest he si a at pe ri o pe ra ti ve and pos to pe ra ti ve
pe ri od.6

Mi da zo lam is com monly used as and in tra ve -
no us se da ti ve agent for sur gi cal pro ce du res. It has
qu ick on set and ra pid re co very, but the drug and
its me ta bo li te ha ve a re la ti vely long half-li fe. Af ter
re pe a ted ad mi nis tra ti on, the re may be pro lon ga ti -
on of se da ti on and han go ver ef fects, such as ex ces -
si ve sle e pi ness and psycho mo tor im pa ir ment.7

Mo re o ver, it dep res ses the ven ti la tory res pon se to
car bon di o xi de and re sults in res pi ra tory dep res si -
on.8 So me pa ti ents may al so de ve lop di sin hi bi ti on
and di so ri en ta ti on and be co me unab le to comply
with tre at ment.9

We the re fo re de ci ded to in ves ti ga te, in a pros -
pec ti ve do ub le-blind ran do mi zed con trol led tri al,
whet her dex me de to mi di ne co uld pro vi de ef fec ti ve
se da ti on as well as gre a ter he mody na mic sta bi lity
than a con ven ti o nal se da ti on re gi men com pri sed of
mi da zo lam.

MATERIAL AND METHODS

Af ter ob ta i ning writ ten, in for med con sent from all
pa ti ents and ap pro val from the et hics com mit te e,
40 pa ti ents, aged 42-81 ye ars, sche du led to un der -
go Fe mo ral em bo lec tomy sur gery we re inc lu ded in
this study.

They we re exc lu ded if they had his tory of
chro nic use of se da ti ves, nar co tics, or both, his tory
of al co hol or drug abu se, se rum cre a ti ni ne>200
µmol/lit re, ad van ced li ver di se a se-li ver enz ymes
twi ce the nor mal ran ge or hig her- or al lergy to any
of the study me di ca ti ons. Using a com pu ter-ge ne -
ra ted ran do mi za ti on sche du le, pa ti ents we re ran-
do mi zed to re ce i ve eit her dex me de to mi di ne
(Gro up I) (n=20) or mi da zo lam (Gro up II) (n=20)
for se da ti on du ring sur gery.

Pa ti ents ar ri ved in the ope ra ting ro om un pre -
me di ca ted. In all pa ti ents, he art ra te, blo od pres su -
re and pul se oxi metry we re me a su red
non-in va si vely. Oxy gen was ad mi nis te red at 2 lit -
re min. Pe rip he ral ve no us can nu la ti on was per for -
med on the dor sum of the right hand.

The anest he tist was blin ded to the pa ti ent’s
gro up as sign ment, and the study da ta we re re cor -
ded by a blin ded ob ser ver. Drugs we re pre pa red by
anot her anest he tist who is unb lind to pro ce du re
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(EAK) and we re de li ve red to the ana est he tist in
thre e ma xi mally fil led-up syrin ges. The lar gest sy-
rin ge (si ze 50 ml) was la bel led ‘in fu si on drug’, a 5
ml syrin ge was la bel led ‘re pe at bo lu ses’ and a 3 ml
syrin ge was la bel led ‘ini ti al bo lus’. Gro up I pa ti ents
had dex me de to mi di ne 4 µg/ml in the 50 ml syrin -
ge and sa li ne in the ot her two syrin ges; whe re as
Gro up II pa ti ents had sa li ne in the 50 ml syrin ge,
mi da zo lam 1 mg/ml in the 5 ml syrin ge, and mi da -
zo lam 20 µg/kg (ba sed on pa ti ent’s body we ight)
pre mi xed with sa li ne to a to tal vo lu me of 3 ml in
the 3 ml syrin ge.

In all pa ti ents le vel of se da ti on thro ug ho ut the
pro ce du re was as ses sed using the Ram say Se da ti on
Sco re (RSS) (Tab le 1).10 The aim was to ma in ta in
the pa ti ent in the ran ge of 2-4.

GRO UP I

Ini ti al lo a ding do se of dex me de to mi di ne (1 µg/kg)
over 10 min and nor mal sa li ne 3 ml i.v. bo lus (from
the ‘ini ti al bo lus’ syrin ge) fol lo wed by in fu si on at
0.2-0.6 µg/kg/h from the 50-mL “In fu si o n” syrin ge
and tit ra ted every 10 min, in steps of 0.1 µg/kg/h, to
a Ram say se da ti on sca le of 2-4. Furt her mo re, with
each in cre ment in the in fu si on ra te of dex me de to -
mi di ne, nor mal sa li ne 0.5 ml i.v. bo lus was ad mi -
nis te red con co mi tantly (from the ‘re pe at bo lu ses’
syrin ge) to ma in ta in blin ding.

GRO UP II

Pa ti ents re ce i ved nor mal sa li ne 0.25 ml kg i.v. over
10 min using the in fu si on pump and the 50 ml sy-
rin ge la be led ‘in fu si on drug’, along with mi da zo -

lam 20 µg/kg i.v. bo lus (from the ‘ini ti al bo lus’ sy-
rin ge). This was fol lo wed by nor mal sa li ne in fu si -
on star ting at 0.1 ml/kg/h and tit ra ted every 10
min, in steps of 0.025 ml/kg/h, to a Ram say se da ti -
on sca le of 2-4. In ad di ti on, with each in cre ment
in the in fu si on ra te, mi da zo lam 0.5 mg i.v. (from
the ‘re pe at bo lu ses’ syrin ge) was ad mi nis te red. The
in fu si on pump was stop ped at the end of the pro ce-
du re in both gro ups.

Af ter ini ti a ti on of se da ti on, the ope ra ti ve si te
was anest he ti zed with lo cal anest he si a using pri lo -
ca in HCL 20 mg/ml. Lo cal anest he si a was per for -
med by the sur ge on and was in the ran ge of 30-40
ml.

He art ra te (HR), blo od pres su re (ta ken with a
no nin va si ve met hod), SpO2 (by pul se oxy metry),
and res pi ra tory ra te (RR) we re me a su red in every
60 se conds du ring the first 10 mi nu tes, every 2 mi -
nu tes du ring the se cond 10 mi nu tes, every 5 mi nu -
tes from 20 to 60 mi nu tes, and every 10 mi nu tes
un til the pa ti ent was fully re co ve red. All me a su re -
ments we re no ted by using au to ma ted mo ni tors
and in ten si ve ca re unit nur se staff. The nur ses we -
re blin ded to the pa ti ents. Comp li ca ti ons such as
ap ne a, de sa tu ra ti on, co ugh, ab nor mal mo ve ments,
and pos to pe ra ti ve na u se a and vo mi ting (PONV)
we re re cor ded. Ap ne a was de fi ned as the ab sen ce
of spon ta ne o us res pi ra ti ons for at le ast 20 se conds;
de sa tu ra ti on was de fi ned as SpO2 be low 90%.

The pri mary out co me va ri ab le was the num-
ber of phar ma co lo gi cal in ter ven ti ons re qu i red to
tre at de vi a ti ons of systo lic blo od pres su re (BP) or
HR out si de pre de ter mi ned li mits; re co very ti me
from anest he si a (eva lu a ted by MPADSS sca le). Ba -
se li ne BP and HR we re ta ken from the pa ti ents’ at-
ten dan ce at a pre o pe ra ti ve ro om be fo re go ing to
sur gery. Systo lic BP was to be ma in ta i ned wit hin
30% of ba se li ne as well as wit hin the ab so lu te li m-
its of 100-180 mmHg. HR was al so ma in ta i ned wit -
hin 30% of ba se li ne and wit hin the ab so lu te li mits
of 45-100 bpm. Hypo ten si on was tre a ted with a va-
sop res sor (ep hed ri ne) or an IV flu id bo lus, brady-
car di a with a chro not ro pe (at ro pi ne) or ep hed ri ne,
hyper ten si on with an IV in fu si on of glyceryl tri ni-
t ra te, and tach ycar di a with a β-ad re ner gic bloc ker.

Description Score

Patient paralyzed, unable to assess level of sedation 0

Patient anxious, agitated, or restless I

Patient cooperative, oriented, and tranquil II 

Patient sedated but responds to commands III 

Patient asleep but responds to glabellar tap IV 

Patient asleep but responds to nail bed pressure V 

(no response to glabellar tap) 

Patient asleep, no response to nail bed pressure VI 

TABLE 1: Ramsay Assessment Scale for the level of
sedation.
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All of the se drugs we re ad mi nis te red in do ses con-
sis tent with cli ni cal prac ti ce. The num ber of in ter -
ven ti ons and do ses of in di vi du al drugs we re
re cor ded.

In the re co very ro om, Mo di fi ed Post Anest he -
si a Disc har ge Sco ring System (MPADSS) (Tab le
2).11 was de ter mi ned every 5 min un til disc har ge
and the re qu i re ment for pos to pe ra ti ve anal ge si a
was do cu men ted. Pa ti ents we re de e med re ady for
disc har ge when they had ac hi e ved a MPADSS sco -
re of 10. The ti me was me a su red to the mo ment, in
which the MPADS sco re re ac hed 10 po ints ac cor -
ding to pa ti ent res pon ses. The re sults we re com pa -
red bet we en the study gro ups.

All ad ver se events inc lu ding, but not li mi ted
to, brady car di a (HR <60 be ats mi n–1), hypo ten si on
(MAP <60 mm Hg sus ta i ned for >10 min), res pi ra -
tory dep res si on (ven ti la tory fre qu ency 10 bpm),
oxy gen de sa tu ra ti on (SpO2<90%) or unp lan ned
hos pi tal ad mis si on we re re cor ded.

The qu a lity of anal ge si a was as ses sed by the
pa ti ents on a sca le of 0 to 10 (11 po ints) na med Nu-
me ri cal Pa in Ra ting Sca le (NRS). The pa ti ents we -
re as ked to in di ca te the in ten sity of the pa in
ex pe ri en ced on the sca le with 0 be ing “no pa in at
al l” and 10 “the worst pa in ima gi nab le ”. 

Ad mi nis tra ti on of any me di ca ti on apart from
the study pro to col and oc cur ren ces of comp li ca ti -
ons and si de ef fects (strong ver ti go, na u se a, vo mi -
ting) we re re cor ded. In ca se of se ri o us ad ver se
events, the study pro to col pro vi ded for hos pi tal ad-
mis si on to an ob ser va ti on ward for mi ni mum of 12
h. Pa ti ents we re al so as ked abo ut the ir wil ling ness
to un der go a re pe at pro ce du re with the sa me se da -
ti on re gi men in the fu tu re if re qu i red.

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Re sults we re ex pres sed as num bers of oc cur ren ces,
per cen ta ges, and me an ± SD for con ti nu o us va ri ab -
les. In so me ca ses, the da ta we re pre sen ted as per-
cent chan ges for cla rity. Ca te go ri cal da ta we re
analy zed using the chi-squ a re test with a Ya tes cor-
rec ti on or Fis her exact test, whe re ap prop ri a te.
NRS sco res we re not nor mally dis tri bu ted and we -
re com pa red bet we en gro ups using a non pa ra met -
ric Krus kal-Wal lis test. The dif fe ren ces in
con ti nu o us pa ra me ters such as pa ti ent cha rac te ris -
tics, pre o pe ra ti ve da ta, ti me in ter vals, and amo unts
of supp le men tal fen tanyl we re analy zed using one-
way analy sis of va ri an ce. Re pe a ted-me a su res analy-
sis of va ri an ce was used to test for the dif fe ren ce
bet we en gro ups in HR, MAP, res pi ra tory ra te, and
SpO2 over ti me. Cor rec ti on with post hoc tests
(Bon fer ro ni met hod) was used be ca u se re pe a ted

Category Description Score
Vital signs Within 20% of preoperative value 2

Within 20%-40% of preoperative value 1

Within 40% of preoperative value 0

Ambulation Steady gait/no dizziness 2

With assistance 1

None/dizziness 0

Nausea/vomiting Minimal 2

Moderate 1

Severe 0

Pain Minimal 2

Moderate 1

Severe 0

Surgical bleeding Minimal 2

Moderate 1

Severe 0

TABLE 2: Modified post anesthetic discharge scoring system.
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me a su re ments of a sing le va ri ab le we re tes ted over
ti me. A P va lu e of less than 0.05 was con si de red
sig ni fi cant. Sta tis ti cal analy ses we re per for med
using Sta tis ti ca for Win dows ver si on 15.0 (SPSS
Inc., Chi ca go, IL, USA).

RESULTS

Ba se li ne cha rac te ris tics and anest he si a ti me we re si -
mi lar bet we en gro up I and gro up II (p>0.05, Tab le
3). The re we re no dif fe ren ces in ba se li ne me a su re -
ments of HR and MAP bet we en gro ups, pa ti ents in
Gro up I had lo wer HR and MAP over ti me com pa -
red with tho se in Gro up II (P<0.05) (Figure 1a, 1b).
Res pi ra tory ra tes and he mog lo bin oxy gen sa tu ra ti -
on we re sho wed in Fig 1c and 1d. Res pi ra tory ra tes
we re si mi lar bet we en gro ups, but oxy gen sa tu ra ti -
on was lo wer in Gro up II du ring drug in fu si on (p =
0.003) and lo wer in du ring sur gery (p = 0.03). Oxy-
gen de sa tu ra ti on (oxy gen sa tu ra ti on lo wer than
90%) oc cur red in thre e pa ti ents (15%) who re ce i -
ved gro up II (p = 0.488). Oxy gen sa tu ra ti ons ra pidly
re tur ned to nor mal upon tre at ment. A jaw thrust
ma ne u ver had to be app li ed in 6 of the ca ses (30 %)
in gro up II. This was not re qu i red in gro up I. The
lo west oxy gen sa tu ra ti on ob ser ved in any pa ti ent
was not lo wer than 90% du ring the pro ce du re..  In-
tu ba ti on was not ne ces sary in any ca se. Ne it her
lary ngos pasm nor bronc hos pasm we re ob ser ved in

any pa ti ent and the re we re no sig ni fi cant dif fe ren -
ces in the in ci den ce of ot her comp li ca ti ons.

The NRS sco re was not dif fe rent among the
study gro ups (P= 0.949; Figure 2). Ver ti go and na -
u se a, fol lo wed by vo mi ting tre a ted with on dan set -
ron, oc cur red in 1 ca se in gro up II. No ver ti go or
na u se a was ob ser ved in gro up I. The ave ra ge du ra -
ti on of fe mo ral em be loc tomy in gro up I (49.1±19.2
min) was ap pro xi ma tely sa me in gro up II
(51.4±15.2 min). In gro up I, the ti me re qu i red to
re ach ho me disc har ge re a di ness (10 po ints on the
MPADSS sca le) was sig ni fi cantly lon ger (65±49
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FIGURE 1: Changes in respiratory rates (a), mean arterial pressure (MAP)
(b), oxygen saturation (c), and heart rate (HR) (d) over time. (DEX:
Dexmedetomidine, MID: Midazolam).

Group I Group I
(n=20) (n=20) P value

Age (yr) 63.1±7.1 62.7±6.9 NS

Weight (kg) 70.1±10.6 69.4±11.0 NS

Gender (male/female) 15/5 16/4 NS

ASA I/II/III 1/14/5 1/15/4 NS

Preexisting disease

Hypertension (n) 12 13 NS

Ischemic hearth disease (n) 5 5 NS

Diabetes mellitus (n) 10 3 NS

Congestive cardiac failure (n) 2 3 NS

Medications

Beta-adrenergic blockers 10 9 NS

Calcium channel blockers 6 5 NS

Angiotensin-converting enzyme 8 9 NS

Anesthesia time (min) 49.1±19.2 51.4±15.2 NS

TABLE 3: Patient characteristics.
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min) com pa red with the gro up II (41±22 min). Gro -
up I pa ti ents we re de la yed in ac hi e ving MPADSS
sco res of both 9 and 10 (i.e., re ady for disc har ge to
ho me) com pa red with two gro ups (Figure 3).

No ma jor ad ver se ef fects we re ob ser ved in this
study inc lu ding unp lan ned hos pi tal ad mis si on or
con ver si on to ge ne ral anest he si a. Only fo ur pa ti -
ents in Gro up II re qu es ted anal ge si a in the re co -
very ro om and all of them had re ce i ved a sing le
do se of fen tanyl 25 mg i.v. All the pa ti ents we re ha -
e mo di na mi cally stab le in the re co very ro om. Both
gro ups had a si mi lar dif fe ren ce in he mody na mic
pa ra me ters be fo re and at two ho urs af ter sur gery.
NRS pa in sco res du ring lo cal anest he tic in fil tra ti on,
in the ward and at two days pos to pe ra ti vely we re
si mi lar.

DISCUSSION

This study shows that dex me de to mi din, used as an
in fu si on du ring fe mo ral em bo lec tomy per for med
un der re gi o nal anest he si a, is as so ci a ted with less in-
tra o pe ra ti ve and pos to pe ra ti ve hyper ten si on and
tach ycar di a whi le ma in ta i ning si mi lar deg re es of
se da ti on when com pa red with a con ven ti o nal se -
da ti ve tech ni qu e. Both tech ni qu es pro vi ded si mi lar
pa ti ent sa tis fac tory le vels.

Dex me de to mi di ne is a po tent, highly se lec ti ve
α2-ad re no cep tor ago nist, and rep re sents the most
re cently de ve lo ped and re le a sed agent in this phar-
ma co lo gi cal class. The well-do cu men ted be ne fi ci al
ef fects of α2-ad re no cep tor ago nists inc lu de an xi -
oly sis, anal ge si a, se da ti on and sympat holy sis, thus
ren de ring the se com po unds es pe ci ally su i tab le for
anest he si a and the pe ri o pe ra ti ve pe ri od. Dex me de -
to mi di ne, li ke ot her α2-ad re no cep tor ago nists, dis-
p lays a bip ha sic, do se-de pen dent blo od pres su re
res pon se. High do ses pro du ce a hyper ten si ve res -
pon se ca u sed by the ac ti va ti on of α2B-ad re no cep -
tors on vas cu lar smo oth musc le. This pro hi bits the
ra pid in tra ve no us in jec ti on of dex me de to mi di ne.
The do mi nant ac ti on of α2-ad re no cep tor ago nists
with low and cli ni cally re com men ded con cen tra ti -
ons is hypo ten si on ca u sed by a cen trally me di a ted
sympat holy sis and by the in hi bi ti on of ne u rot rans -
mis si on in sympat he tic ner ves.12-14 Dex me de to mi -
di ne pos ses ses a do se-de pen dent brady car dic ef fect,
me di a ted pri ma rily by the dec re a se in sympat he tic
to ne and partly by ba ro re cep tor ref lex and en han -
ced va gal ac ti vity.12,13,15,16

We we re unab le to de tect a sig ni fi cant dif fe -
ren ce in the ove rall ra te of he mody na mic in ter -
ven ti ons when com pa ring dex me de to mi di ne to
mi da zo lam; ho we ver dif fe ren ces in the in di ca ti ons
for the se in ter ven ti ons we re sig ni fi cant. In par ti -
cu lar, pa ti ents in gro up I we re less li kely to re qu i -
re tre at ment for hyper ten si on and/or tach ycar di a.
This pre su mably ref lects the ac ti on of dex me de to -
mi di ne on cen tral α2 ad re no cep tors re sul ting in a
re duc ti on of sympat he tic to ne and lo wer ca tec ho -
la mi ne le vels.17,18

Our study de mons tra tes that dex me de to mi di ne
can pro vi de com pa rab le se da ti on when com pa red
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FIGURE 2: Comparison of the intensity of pain, according to the Numerical
Pain Rating Scale (NRS) in the study groups. Data are presented as mean
and SD; vertical lines represent SDs. Group I = dexmedetomidine group; and
group II = midazolam group. P > 0.05.
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FIGURE 3: Time intervals from the end of femoral embolectomy  until scores
of 9 or 10 were reached in the Modified Post Anesthesia Discharge Scoring
System (MPADSS). Data are presented as mean and SD; vertical lines rep-
resent SDs. MPADSS-9 = end of procedure until 9 points on MPADSS;
MPADSS-10 = end of procedure until 10 points in MPADSS. * P < 0.01.
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to mi da zo lam for fe mo ral em bo lec tomy un der lo cal
ana est he si a. A lo wer he art ra te and blo od pres su re
can be ac hi e ved by using dex me de to mi di ne.

Sche i nin H et al.19 sug ges ted that lo wer HR and
MAP ob ser ved in dex me de to mi din co uld be exp la -
i ned by the dec re a sed sympat he tic outf low and cir-
cu la ting le vels of ca tec ho la mi nes that are ca u sed by
dex me de to mi di ne. Si mi lar ha e mody na mic chan ges
ha ve be en re por ted by Ara in and Ebert9 who com-
pa red dex me de to mi di ne with pro po fol for se da ti on
du ring sur gery un der re gi o nal ana est he si a.

In a study ma de by J. A. Al has he mi20 com pa -
ring dex me de to mi di ne and mi da zo lam in ca ta ract
sur gery hig her ven ti la ti on fre qu ency and lo wer
SpO2 va lu es we re fo und in mi da zo lam gro up. We
ha ve fo und si mi lar va lu es and we think that this co -
uld not ha ve be en ca u sed by pa ti ents’ dis com fort du -
ring sur gery as no ne of them re qu i red supp le men tal
anal ge si a in tra o pe ra ti vely, and sa tis fac ti on sco res
with anal ge si a we re ne arly iden ti cal in both study
gro ups. It is pos sib le, ho we ver, that mi da zo lam had
re sul ted in dec re a sed pa ti ents’ ti dal vo lu me, and the
ob ser ved in cre a se in ven ti la tory fre qu ency.This was
a com pen sa tory res pon se to ma in ta in mi nu te ven ti -
la ti on. In sup port of this hypot he sis is the ob ser ved
trend to wards lo wer SpO2 in Gro up II, which wo uld
sug gest that bre at hing was li kely shal low with con-
se qu ent ate lec ta sis and ven ti la ti o n– per fu si on mis-
match. In con trast, it isun li kely that the lo wer SpO2
in Gro up II was res pon sib le for the in cre a se in ven-
ti la tory fre qu ency in this gro up as no ne of the pa ti -
ents had an SpO290%. But this was not sta tis ti cally
dif fe rent from gro up I (p>0.05).

In a study by Ja lo wi ec ki P et al.,21 the ti mes to
disc har ge re a di ness we re sig ni fi cantly lon ger when
dex me de to mi di ne was used, in so me pa ti ents re qu -
i ring se ve ral ho urs. This ob ser va ti on tri ed to exp -
la in by the phar ma co ki ne tic pro per ti es of
dex me de to mi di ne, which has an eli mi na ti on half
ti me of ap pro xi ma tely 2 h. The most fre qu ent re a -
sons for de lay in re ac hing the tar get MPADSS sco -
re in this gro up was va ri a ti ons in ar te ri al pres su re
and HR ex ce e ding 20-40% of ba se li ne, pro lon ged
sle e pi ness, we ak ness, and na u se a. The in cre a sed
fre qu ency of the ad ver se events in pa ti ents re ce i -
ving dex me de to mi di ne par ti ally exp la i ned by the

use of supp le men tal opi a te be ca u se fen tanyl was
ad mi nis te red in ca ses of ina de qu a te anal ge si a in all
thre e study gro ups. In our study, MPADSS sco re
was al so si mi larly lo wer in Gro up I pa ti ents, alt ho -
ugh we did not use opi a tes in our pa ti ents. Pa ti ents
in gro up I re ac hed the sco re of 9-10 for lon ger du-
ra ti on ti me from gro up II, this de lay was al so pro -
mi nently du e to pro lon ged sle e pi ness.

Ja lo wi ec ki P et al.21 re por ted si mi lar NRS sco -
re (<4) in all study gro ups. In this study in 47% of
ca ses, ade qu a te pa in re li ef in pa ti ents re ce i ving
dex me de to mi di ne co uld be ac hi e ved only with
supp le men tal fen tanyl. On the ot her hand Mc-
Cutc he on CA et al.22 re por ted that when dex me de -
to mi di ne used for se da ti on du ring CE A un der
re gi o nal anest he si a, pro vi ded re li ab le and tit ra tab -
le se da ti on. It pro du ced mild anal ge sic ef fects that
dec re a sed anal ge sic re qu i re ments pos to pe ra ti vely.
In our study NSR sco re we re si mi lar in both gro -
ups. But the ne ed for supp le men tal fen tanyl du ring
the pos to pe ra ti ve pe ri od was hig her in gro up II
(20% of the pa ti ents in gro up II ne e ded supp le -
men tal fen tanyl). Alt ho ugh this fin ding was conf -
lic ting with Ja lo wi ec ki P, it was in ac cor dan ce with
McCut he on CA et. al’s re sults.

In conc lu si on, we fo und that dex me de to mi di -
ne, when used for se da ti on du ring fe mo ral em bo -
lec tomy un der re gi o nal anest he si a, pro vi ded
re li ab le and tit ra tab le se da ti on. It pro du ced mild
anal ge sic ef fects that dec re a sed anal ge sic re qu i re -
ments pos to pe ra ti vely and had a he mody na mic
pro fi le cha rac te ri zed by mo de ra te re duc ti ons of HR
and BP that per sis ted in to the pos to pe ra ti ve pe ri od.
The se cha rac te ris tics are de si rab le in pa ti ents un-
der go ing fe mo ral em bo lec tomy who ha ve mo re
fre qu ent co ro nary ar tery di se a se and are at gre a ter
risk for pe ri o pe ra ti ve myo car di al isc he mi a than the
ge ne ral po pu la ti on. Ho we ver the po ten ti al for hy-
po ten si on and brady car di a when using dex me de -
to mi di ne in the se pa ti ents high lights the ne ed for
vi gi lant he mody na mic mo ni to ring thro ug ho ut the
pe ri o pe ra ti ve pe ri od. Anot her ad van ta ge of hypo -
ten si on du ring sur gery al so may be lo wer he morr -
ha ge du ring sur gery and lo wer pos to pe ra ti ve
he ma to ma ra tes. So me lar ger stu di es are ne e ded to
con firm such ad van ta ges.
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Safen Ven Striping Uygulamasında
Safen Sinir Hasar Sıklığının

Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Uzun safen veni striping (SVS) işlemi sırasında; varis teline zeytin (olive) takılması
nedeniyle ortaya çıkan kitle etkisine bağlı olarak safen sinir hasarı oluşabilir. Bu çalışmada SVS
işleminde bu komplikasyonun sıklığı araştırıldı ve alınabilecek önlemler tartışıldı. GGeerreeçç  vvee
YYöönntteemmlleerr::  Şubat 2006 ile Ekim 2008 tarihleri arasında 125 hastaya SVS ve pake eksizyonu
operasyonu yapıldı. Ortalama yaş 37.7±14.6 (17-75) olup olguların %69.6 sı (87 hasta) erkekti. Tüm
hastalar ameliyat öncesinde doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Olgular büyük safen vene
total striping uygulananlar (Grup 1; 64 hasta) ve parsiyel striping uygulananlar (Grup 2; 61 hasta)
olarak 2 gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası 2. ayda basit nörolojik testlerle (duyu, hafif dokunma,
vibrasyon) safen sinir defisitleri değerlendirildi. BBuullgguullaarr:: Ortalama hastane kalış süreleri bir gün
olup, sadece spinal anesteziye bağlı başağrısı, bulantı, halsizlik şikayeti olan altı hasta daha fazla
hastanede kaldı. Operatif mortalite gözlenmedi, postoperatif komplikasyon olarak, kanama,
hematom, infeksiyon, ödem açısından her iki grup arasında fark yoktu. Striping işleminden hemen
sonra yapılan incelemede çıkarılan safen venlerde sinir dokusu gözlenmedi. Ameliyat sonrası
yapılan basit nörolojik testlerde, total SVS yapılan altı hastada (%9.4) safen sinir hasarı görülürken
parsiyel SVS yapılanlarda safen sinir hasarı saptanmadı. Geç dönemde takipte safen siniri hasarı
düşündüğümüz dört hastanın şikayetleri geçmişti, ikisinde ise hafiflemiş olarak devam etmekte idi. 
Sonuç: Safen ven striping işleminde uygun vakalarda parsiyel SVS yapılması, total yapılması gereken
durumlarda ise distalde safenöz siniri serbestlenerek korunması ve tüm SVS yapılan olgularda daha
küçük zeytin kullanılması ile safen sinir hasarı minimalize edilebilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Cerrahi; variköz ven; safen ven; komplikasyonlar

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The saphenous nerve injury could occur during saphenous vein stripping op-
eration by the mass effect of the olive attached on the stripping wire. In this study we report the
incidence of this complication after stripping of the long saphenous vein and the precautions which
can be taken. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Between February 2006 to October 2008 125 patients had
saphenous vein stripping and excision of varicose cluster/s. The mean age was 37.6±14.6 (17-75)
and the %69.6 (n=87) of the patients were man. All the patients were evaluated with Doppler USG.
The patients were divided into two groups; Group 1 had complete long saphenous vein stripping
(n=64), Group 2 had partial long saphenous vein stripping (n=61). The saphenous nerve injury was
evaluated by simple neurological tests (sensitivity, touching, vibration) at postoperative 2nd month
follow-up. RReessuullttss::  The mean hospital stay was 1 day. There was no operative mortality and the in-
cidence of complications (bleeding, hematoma, infection and edema) was not different in two
groups. No nerve tissue was inspected with the saphenous vein after the stripping operation. There
was saphenous nerve injury in 6 patients in complete saphenous stripping group and no saphenous
nerve injury in partial saphenous stripping group. In long term follow-up four patients symptoms
were disappeared and two patients’ symptoms were decreased. CCoonncclluussiioonn::  In saphenous vein strip-
ping; choosing partial stripping in appropriate patients; if not possible, dissecting saphenous nerve
carefully at the distal end and using a smaller olive size in saphenous stripping the saphenous nerve
injury incidence can be minimalized.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Surgery; varicose veins; saphenous vein; complications
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a ri köz ven ler, Ku zey Ame ri ka ve Av ru pa
top lum la rın da %0.5-3 ora nın da gö rül mek -
te dir. Va ri sek to mi, Av ru pa’ da en sık uy gu -

la nan cer ra hi te da vi ler den bi ri dir.1 Cer ra hi
te da vi de sık lık la stri ping (sı yır ma) ve pa ke ek siz -
yon la rı uy gu lan mak ta dır. Stri ping sı ra sın da va ris
te li ne zey tin (oli ve) ta kıl ma sı ne de niy le or ta ya çı -
kan kit le et ki si ne bağ lı ola rak sa fen si nir ya ra lan -
ma sı nın po tan si yel bir komp li kas yon ol du ğu uzun
sü re dir bi lin mek te dir.2,3 Va ri köz ven ame li yat la -
rın da sa fen ven stri ping (SVS) iş le min den son ra sa -
fen si nir ha sa rı %7-40 ara sın da bil di ril miş tir.
Ça lış ma mız da, SVS iş le min de bu komp li kas yo nun
sık lı ğı araş tı rıl dı ve ge rek li ön lem ler tar tı şıl dı. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Şubat 2006 ile Ekim 2008 ta rih le ri ara sın da kli ni ği -
miz de 125 has ta ya SVS ve pa ke ek siz yo nu iş le mi
uy gu lan dı. Or ta la ma yaş 37.7±14.6 (17-75) olup ol-
gu la rın %69.6’sı (87 has ta) er kek ti. Ol gu lar bü yük
sa fen ve ne to tal stri ping (Grup 1; 64 has ta) ve par-
si yel (diz se vi ye si) stri ping uy gu la nan lar (Grup 2;
61 has ta) ola rak 2 gru ba ay rıl dı. Cer ra hi en di kas -
yon semp to ma tik va ri köz ven le ri olan ve dopp ler
ul tra so nog ra fi de sa fe no fe mo ral bi leş ke’ de önem li
ref lü sü olan lar da ko nul du. Sa de ce pa ke ek siz yo nu
uy gu la nan has ta lar, kü çük sa fen ven stri ping iş le mi
ya pı lan has ta lar ça lış ma ya da hil edil me di. Ol gu la -
rın de mog ra fik ve ri le ri Tab lo 1’de özet len miş tir.
To tal ve ya par si yel SVS ya pı la ca ğı pre o pe ra tif
dopp ler in ce le me de diz ve ya di zal tı se vi ye de sa fen
ven ye ter siz li ği olup ol ma ma sı na; o se vi ye de ki sa -
fen ven ça pı na ve kli nik mu a ye ne de pa ke le rin sa -

fen ven tra se sin de faz la olup ol ma ma sı na gö re ka -
rar ve ril di.

Tüm ope ras yon lar su pin po zis yo nun da spi nal
anes te zi al tın da ya pıl dı. Sa de ce spi nal anes te zi nin
tut ma dı ğı ve ya has ta ter ci hi ne gö re 12 has ta da ge -
nel anes te zi al tın da cer ra hi iş lem ger çek leş ti ril di.
Ka sık böl ge sin de sa fe no fe mo ral bi leş ke ye ulaş mak
için in gu i nal de ri kıv rı mı nın 1 cm üze rin de, 2-3
cm’lik trans fers bir cilt ke si si ger çek leş ti ril di sa fe -
no-fe mo ral bi leş ke de ki tüm sa fen ven yan dal la rı
bu lu na rak bağ lan dı.  Sa fen ve ne de rin ven bi leş ke -
sin de li gas yon ve di viz yon uy gu lan dı. Da ha son ra
to tal ya pı lan lar da iç mal le ol den 3 cm yu kar ıda, par-
si yel ya pı lan lar da ise diz se vi ye sin den 3-4 cm al -
tın dan sa fen ven ser best leş ti ril di. Dis tal sa fen
bağ la na rak va ris te li (As traT hech, İsviç re) dis tal -
den prok si ma le doğ ru iler le til di. Va ris te li zey ti ni
dis tal sa fen kıs mı na ta kı la rak, dis tal den prok si ma -
le doğ ru stri ping iş le mi ger çek leş ti ril di. To tal SVS
uy gu la dı ğı mız ol gu lar da dis tal de sa fe nöz si ni rin sa -
fen ven den uzak laş tı rı la rak ko run ma sı na dik kat
edil di. Çı ka rı lan sa fen ven le bir lik te si nir do ku su
olup ol ma dı ğı in ce len di. Bu sı ra da, ka na ma kon tro -
lü için sa fen ven tra se si bo yun ca kom pres yon uy-
gu lan dı. Va ris pa ke le ri için sa fen stri ping iş le mi
ar dın dan kü çük cilt in siz yon la ı ya pı la rak bir pens
yar dı mıy la çı kar tıl dı. Ame li yat son ra sı er ken dö-
nem de 24 sa a te ka dar elas tik ban daj ve son ra sın da
dü zen li klas 2 va ris ço ra bı kul la nıl dı. Bü tün has ta -
lar ame li yat tan 24-48 sa at son ra ta bur cu edil di.
Ame li yat son ra sı ikin ci ay da ba sit nö ro lo jik test ler -
le (du yu, ha fif do kun ma, vib ras yon) sa fen si nir de-
fi sit le ri de ğer len di ril di. 

İSTA TİS TİK SEL ME TOD

İki gru bun kar şı laş tı rıl ma sın da sü rek li de ğiş ken ler
için Stu dent t tes ti, ka te go rik de ğiş ken ler için ki-
ka re tes ti kul la nıl dı. Tüm is ta tis tik sel kar şı laş tır -
ma lar da 0.05’den kü çük p de ğer le ri is ta tis tik sel
ola rak an lam lı ka bul edil di. Bu ça lış ma nın is ta tis tik
ana li zi SPSS 15.0 prog ra mı kul la nı la rak ya pıl mış -
tır.

BULGULAR

Or ta la ma has ta ne ka lış sü re le ri 1 gün olup, sa de ce
spi nal anes te zi ye bağ lı ba şağ rı sı, bu lan tı, hal siz lik

Grup 1 Grup 2

(total) (dizüstü) P değeri

Hasta sayısı 64 61

Yaş (ortalama) 39.2±14.5 36.2±14.7 AD

Erkek cinsiyet 50 (%78.1) 37 (%60.7) AD

Preoperatif CEAP 2.61±0.9 2.8±0.8 AD

Eşlik eden derin venöz yetersizlik 9 (%21.4) 16 (%29.6) AD

Yüzeyel tromboflebit 4 (%6.3) 3 (%4.9) AD

Sigara 30 (%46.9) 25 (%41) AD

Obesite 10 (%15.6) 12 (%19.7) AD

TABLO 1: Olguların demografik verileri.
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şika ye ti olan 6 has ta da ha faz la has ta ne de kal dı.
Ope ra tif mor ta li te göz len me di, pos to pe ra tif komp-
li kas yon ola rak, ka na ma, he ma tom, in fek si yon,
ödem açı sın dan her iki grup ara sın da fark yok tu
(Tab lo 2).

Stri ping iş le min den he men son ra ya pı lan in-
ce le me de çı ka rı lan sa fen ven ler de si nir do ku su göz-
len me di. Ame li yat son ra sı ya pı lan ba sit nö ro lo jik
test ler de, to tal SVS ya pı lan 6 has ta da (%9.4) sa fen
si nir ha sa rı gö rü lür ken par si yel SVS ya pı lan lar da
sa fen si nir ha sa rı sap tan ma dı. Geç dö nem de ta kip -
te sa fen si ni ri ha sa rı dü şün dü ğü müz has ta la rın
4’ünün şika yet le ri geç miş, iki sin de ise ha fif le miş
ola rak de vam et mek te idi. 

TARTIŞMA

Sa fen ven stri ping iş le mi nin baş lı ca komp li kas yon -
la rı, he ma tom, fe mo ral ar ter ya ra lan ma sı, de rin ven
trom bo zu, pul mo ner em bo li, re kü rens ven ve sa -
fen si nir ya ra lan ma sı dır. Sa fen si nir ya ra lan ma sı -
nın sa fen ve nin tü müy le çı ka rıl ma sı nın bir
komp li kas yo nu ol du ğu uzun sü re dir bi lin mek te -
dir.2,3 Hol me ve ark.4 ise to tal ve par si yel (ka sık tan
diz al tı na ka dar) stri ping uy gu la ma la rı nı kar şı laş -
tır mış lar, semp tom lar da ki dü zel me yi iki grup ta
ben zer bu lur ken, par si yel stri ping ya pı lan grup ta
sa fen si nir ha sa rın da an lam lı oran da azal ma sap ta -
mış lar dır.

Öz can ve ar k. nın yap tı ğı bir ça lış ma da ayak bi-
le ği ile di zal tı ara sın da kit le hac mi ni azalt mak ama-
cıy la hem stri ping iş le mi ni zey tin kul lan ma dan
hem de iş le mi aşa ğı dan yu ka rı ya doğ ru uy gu la mış -
lar.5 Bu ça lış ma da yu mu şak do ku ora nı nın di züs tü

se vi ye sin de, di zal tın da ki ne gö re faz la ol ma sı nın si-
ni re me ka nik trav ma ris ki ni azal ta ca ğı nı dü şün -
müş ler.

Ro ma sastry ve ar k. stri ping iş le mi nin ayak bi-
le ğin den yu ka rı doğ ru ya pıl ma sıy la sa fen si nir ha-
sa rı nın da ha faz la ol du ğu nu sap ta mış lar dır.6 Biz ise
has ta la rı mız da sa fen ve nin prok si mal de da ha ge niş
ol ma sı, da ha bü yük zey tin kul lan ma ih ti ya cın dan
do la yı, dis tal de da ha kü çük cilt ke si siy le prok si ma -
le doğ ru stri ping iş le mi ni ter cih et tik. Ol gu la rı mı -
zın hiç bi rin de ma jör komp li kas yon gö rül me di.

Mor ri son ve Dal sing, diz al tı için kü çük, di züs -
tü için bü yük zey tin kul la na rak sa fen si nir ya ra -
lan ma ora nı nın dü şür müş ler dir.7 Kü çük zey tin
kul lan mak la, do ku hac mi ni önem li oran da azal ta -
rak sa fen si ni re me ka nik trav ma ris ki ni azalt ma yı
amaç la mış lar dır. Biz de ol gu la rı mı zın hep sin de uy -
gun olan en kü çük zey ti ni kul lan ma yı ter cih et tik.

Sor ren ti o ve ar k. sa fen ve ni to tal stri ping iş le -
mi ni in va ji nas yon tek ni ğiy le yap mış lar ve her han -
gi bir ve nöz ya ra lan ma ol mak sı zın ka lı cı nö ro lo jik
ha sar ora nı nı % 1.5 ola rak bul muş lar dır. 8

Hol me ve ar k.4 ile Ne gus ve ar k. nın9 ça lış ma -
la rın da, si nir ha sa rı nı azalt mak ama cıy la diz se vi -
ye sin de uy gu la nan strip ping yön te mi al tın stan dart
ola rak ka bul edil miş tir. Bu al tın stan dart pek çok
araş tır ma cı ta ra fın dan ka bul gör müş tür.

J.J. Wo od ve ar k. nın yap tı ğı ça lış ma da, va ri köz
pa ke ek siz yo nu nun da si nir ha sa rı açı sın dan risk
oluş tur du ğu gös te ril miş tir.10 Bu ça lış ma da di ze ka -
dar SVS ya pı lan has ta lar da si nir ha sa rı ora nı da ha
yük sek bu lu nur ken, bi le ğe ka dar SVS ya pı lan lar da
çok an lam lı bir fark sap tan ma mış tır.

Doc herty ve ar k., bi la te ral SVS ame li ya tı na alı-
nan has ta lar da sa fen si ni ri ha sa rı nı; ka sık tan bi le ğe
(an teg rad) ve bi lek ten ka sı ğa doğ ru ya pı lan stri ping
yön te miy le kar şı laş tır mış lar dır. An teg rad stri ping
ya pı lan grup ta si nir ha sa rı ora nı nı 3 ay da %20 bul-
muş lar.11 Di ğer pros pek tif ça lış ma lar da da di ze ka -
dar ya pı lan stri ping ler de si nir ha sa rı oran la rı %2.9
(1 yıl da)3 ve %7 (3 ay da )4 ola rak bu lun muş tur. Bi -
zim yap tı ğı mız ça lış ma da sa fen si nir ha sa rı to tal sa -
fen stri ping ya pı lan lar da %9.4 di züs tü ya pı lan lar da
ise %0 ola rak bu lun muş tur. Bi zim oran la rı mız li-
te ra tür le kı yas lan dı ğın da dü şük tes pit edil miş tir. 

Grup 1 Grup 2 

(total) (dizüstü) P değeri

Kasık yerinde hematom 2 - AD

Kasık yerinde infeksiyon - - AD

Bacakta hematom 1 1 AD

Bacakta lokal yara yeri infeksiyon 3 1 AD

Bacak ödemi 3 2 AD

Yüzeyel tromboflebit 2 1 AD

Derin ven trombozu - - AD

TABLO 2: Erken postoperatif komplikasyonlar.
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He men her va ri köz ven ame li ya tın da stri ping
son ra sın da va ri köz pa ke ek siz yon la rı ya pıl mak ta -
dır. Bu iş lem de, kü çük cilt ke si le ri ni ta ki ben, bir
pens yar dı mıy la ve künt di sek si yon lar la cilt al tı va-
ri köz pa ke ler çı kar tı lır. Ke sin ol ma mak la bir lik te,
sa fen si nir ha sa rı pa ke ek siz yo nu sı ra sın da ve ya
stri ping ya pı lır ken mey da na ge le bil mek te dir. Bu
yüz den pa ke ek siz yo nu yap tı ğı mız va ka lar da kör le-
me si ne pens yar dı mıy la cil tal tı do kuy la be ra ber va-
ri köz pa ke le rin çı ka rıl ma sın dan ka çı nıl dı.

Mor ri son ve ar k. nın ça lış ma sın da ayak bi le ği ne
ka dar sa fen ven strip ping le rin de sa fen si nir ha sa rı -
nın yay gın ol du ğu sap tan mış tır, fa kat mor bi di te yi
çok faz la et ki le me ye cek dü zey de ol du ğu için stri-
pin ge (di ze ka dar olan) en gel teş kil et me di ği be lir -
til miş tir. Has ta lar ge nel ola rak so nuç tan mem nun
ol muş lar dır.7 Kli nik ça lış ma mız da uy gun olan tüm

ol gu la da par si yel sa fen ven stri ping iş le mi ni ter cih
et tik. To tal stri ping uy gu la dı ğı mız ol gu lar ge nel de
di zal tı pa ke le ri da ha ge niş, sa fen ven ça pı ayak bi le -
ği se vi ye sin de 10 mm üze ri ve şika yet le ri faz la olan
ki şi ler den oluş mak tay dı. Ça lış ma mız da sa fen si nir
ha sa rı to tal stri ping ya pı lan lar da da ha faz la gör me -
mi ze rağ men ope ras yon son ra sı has ta mem nu ni ye -
ti açı sın dan biz de bir fark gör me dik. 

Va ri köz ven ler has ta nın mor bi di te si ni yük sek
oran da et ki le yen ve cer ra hi ge rek ti ren bir pa to lo ji -
dir. Bu has ta la rın cer ra hi te da vi sin de uy gu la nan sa -
fen ven stri ping iş le mi, ile ri de ge li şe bi le cek sa fen
si nir ha sa rı nı ön le mek için müm kün ol du ğun ca
par si yel ya pıl ma lı ya da ayak bi le ği se vi ye sin den
iti ba ren to tal stri ping uy gu la nan has ta lar da sa fen
si ni ri dik kat li bir şekil de ay rıl ma lı ve kü çük bo yut-
lar da zey tin ter cih edil me li dir.
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İyileşmesi Zor Venöz Bacak Ülserlerinin
Tedavisinde Ekstraselüler Matriks Proteini:

Erken Ulusal Sonuçlar

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Venöz ülser tedavisi hasta ve doktor için oldukça zahmetli bir tedavidir. Kompresyon
tedavisi venöz ülser tedavisinin temel taşlarından biridir. Ekstraselüler matriks proteini (ECM) olan
amelogenin (XelmaTM) son zamanlarda iyileşmesi zor ülserlerin tedavisinde kullanıma girmiş bir
tedavi alternatifidir. Bu çalışmanın amacı venöz ülser tedavisinde kompresyon tedavisine ek olarak
uygulanan XelmaTM’nın etkinliğinin araştırılmasıdır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Üç merkezin katılımı
ile prospektif olarak yapılan çalışmada toplam 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara standart yara
bakımı+dört katlı bandaj+XelmaTM tedavisi uygulandı. Ülser alanları planimetrik olarak hesaplandı.
Hastaların diğer şikâyetleri ve vizüel analog skala (VAS) skorlamasına göre belirlenen ağrı düzeyleri
(genel ve pansuman değiştirme sırasındaki) kaydedildi. Takipler haftalık periyotlarla yapıldı. Takip
döneminde ülser alanları hesaplandı. Yara iyileşme süreleri kayıt edildi. BBuullgguullaarr::  Tedavi uygulanan
tüm hastalarda venöz ülserler tamamen iyileşti. Hasta popülasyonumuzdaki ortalama yara kapanma
süresi 5.1±2.4 haftaydı. Hastaların diğer şikâyetlerinde ve ağrı düzeylerinde de belirgin iyileşmeler
gözlendi. Başlangıçta 5.8±2.3 (genel ağrı) ve 6.4±1.9 (pansuman değişimi sırasındaki) olan ağrı düzeyi
çalışma sonunda tamamen kayboldu. Bu iyileşmeler özellikle ikinci haftadan sonra belirginlik
kazanıyordu. SSoonnuuçç::  Sosyal boyutu da olan kronik venöz ülserlerin iyileşmesinde hızlı sonuçlar
elde edilmesi hasta ve doktor için çok önemlidir. Bu nedenle zor iyileşen yara tanımlaması almış
venöz ülserlerin tedavisinde ekstraselüler matriks proteinleri tedavi alternatifleri arasında yer
almalıdır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ekstraselüler matriks proteini; venöz ülser

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Treatment of venous ulcers is highly demanding for both patients and doc-
tors. Compression therapy is the mainstay treatment for venous ulcers. XelmaTM, an extracellular
matrix protein (ECM), is a recent treatment alternative for hard to heal ulcers. The aim of this study
is to investigate the efficacy of XelmaTM which is applied as an adjuvant therapy to compression
theray. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Totally 45 patients with hard to heal venous ulcer from three dif-
ferent centers were enrolled to study. Patients treated with standard wound care+four-layer band-
age+ XelmaTM application. Ulcer areas were calculated planimetrically. Other complaints, pain
levels (general and during change of dressings) determined with visual analog scale (VAS) were
recorded. Follow-up visits were performed weekly period. Ulcer areas were also recorded during
each visit. Wound healing durations were recorded. RReessuullttss::  All treated ulcers were completely
healed. Mean wound healing time in our study population was 5.1±2.4 weeks. Significant im-
provements in other complaints and pain levels of the patients were observed. Mean pain levels at
the beginning were 5.8±2.3 (general) ve 6.4±1.9 (during change of dressings). These improvements
were prominent after the second week. CCoonncclluussiioonn::  Obtaining rapid results in the healing of chronic
venous ulcers that has also social part is very important for both patients and the doctors. There-
fore extracellular matrix proteins should take its place in the treatment of venous ulcers with de-
termined hard to heal diagnosis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Extracellular matrix proteins; varicose ulcer
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lt eks tre mi te nin kro nik ül se ras yo nu kli nik
pra tik te sık kar şı la şı lan ve has ta la rı ma lul
edi ci bir du rum dur. Has ta la rın ya şam ka li -

te le ri ni kö tü yön de et ki ler ve sağ lık hiz met le ri üze-
ri ne de ol duk ça bü yük bir yü kü var dır.1 Te da vi
ge rek ti ren ak tif ba cak ül se ras yo nu nun ye tiş kin po-
pülâsyon da yak la şık 1.5/1000’lik nok ta pre ve lan sı
bu lun mak ta dır.2 65 üze ri ye tiş kin po pülâsyon da ise
pre ve lans açık ve iyi leş miş ül ser ler de 36/1000’dir.3

Er kek ler de ka dın la ra gö re 1.5-10 ka ta ka dar de ğiş -
ken lik gös te ren bir ara lık ta da ha faz la gö rü lür.4

Ve nöz ba cak ül ser le ri nin te da vi sin de kom pres -
yon te da vi si al tın stan dart te da vi ola rak ka bul edil-
mek te dir.5 Ya kın za man da ve nöz ül ser iyi leş me sin de
yü zey sel ven cer ra hi si nin ye ri nin araş tı rıl dı ğı bir
der le me de, kom pres yon te da vi si nin te da vi nin vaz-
ge çil me zi ol ma sı na rağ men, alt ta ya tan ve nöz pa to -
lo ji or ta dan kal dı rıl ma dı ğı sü re ce ve nöz ül ser le rin
iyi leş me si ne rağ men yi ne le me le ri nin önü ne ge çi le -
me ye ce ği vur gu lan mış tır.6 Ve nöz ül ser te da vi sin de
uz man laş mış kli nik ler de bi le iyi leş me oran la rı 12
haf ta da %70 ola rak bil di ril miş tir.7,8 İyi leş me oran la -
rı ge nel ola rak de ğer len di ril di ğin de ise 12 haf ta lık
bir te da vi ve ta kip pe ri yo tun da bu oran lar %50’le re
ve hat ta ba zı alt grup has ta lar da ise bu oran da ha da
aşa ğı la ra in mek te dir.9 Son dö nem de ya ra ba kı mın da
önem li adım lar atıl mış ve ye ni ku şak ba kım ürün le -
ri üre til miş ol ma sı na rağ men Ni co la i des 2 yıl son ra
tüm kro nik ve nöz ba cak ül se ri nin %20’si nin ha la
iyi leş me miş ola rak kal dı ğı nı be lirt miş tir.10

İyi leş me si zor ve nöz ba cak ül se ri ta nım la ma sı
ko nu sun da çe liş ki ler ol ma sı na rağ men; bu ko nu da
en iyi ta nım la ma lar Mar go lis DJ ve Phi lips TJ ta ra -
fın dan ya pıl mış tır. Mar go lis ya ra ça pı ve ya ra nın
oluş ma sın dan bu ya na ge çen sü re nin ya ra nın 24
haf ta lık sü re de iyi leş me si ko nu sun da doğ ru bir şe-
kil de bil gi ve re bi le ce ği ni; Phi lips ise ya ra te da vi si -
nin baş lan gıç aşa ma sın da ya ra bo yu tun da mey da na
ge len azal ma nın te da vi nin de va mın da ki iyi leş me
oran la rı ko nu sun da be lir le yi ci ola ca ğı nı be lirt miş -
tir.11,12 Bu ta nım la ma lar doğ rul tu sun da 6 ay dan da -
ha es ki ve bo yu tu 10 cm2’den da ha bü yük ya ra lar
iyi leş me zi zor ya ra lar ola rak ta nım lan mış tır.

Son dö nem ler de ve nöz ba cak ül ser le ri nin te-
da vi sin de pek çok ye ni ku şak ya ra ba kım ürü nü te-
da vi port fö yü içe ri sin de ye ri ni al mış tır. Bun lar dan

bir ta ne si eks tra se lü ler mat riks pro te i ni (ECM) olan
ame lo ge nin pro te in le ri dir (Xel maTM) (Mölnl ycke
He alth Ca re, Gö te borg, Swe den). Ame lo ge nin ge-
liş mek te olan diş mi ne sin den el de edi len hay van
kay nak lı bir pro te in dir. Ma jör kom po nent ola rak
ame lo ge nin le ri içe ren hid ro fo bik pro te in le rin bir
ka rı şı mı dır.13 Ame lo ge nin le rin hid ro fo bik ami no -
ter mi nal le ri ve hid ro fi lik kar bok si ter mi nal le ri bu-
lu nur. Bu sa ye de bi po lar özel lik ka za nır lar. Pro te in
ka rı şı mı nın çö zü ne bi lir li ği ısı ve pH ba ğım lı dır.
Çö zü ne bi lir li ği fiz yo lo jik pH’da en dü şük tür. An -
cak asi dik ve al ka lik du rum lar da ar tar. Pro te in le -
rin özel ami no asit se kans la rı nın sı ra dan se kon der
ya pı la rın ge liş me si ni en gel ler; bu nun ye ri ne ken-
di le ri ile bir le şe rek bü yük hid ro fi bik kü me ler oluş-
tu rur lar. Fiz yo lo jik şart lar al tın da bu pro te in ler
bir le şe rek pla te let bü yük lü ğü ne ka dar ula şa bi len
da ha bü yük ya pı la rı oluş tu rur lar. Bu ya pı lar sta bil
bir ECM ’e ben zer. Bu ge çi ci mat riks hüc re le rin ya-
pış ma la rı için adez yon böl ge le ri sağ lar.14

Bu ça lış ma nın ama cı iyi leş me si zor ve nöz ba -
cak ül se ri ta nı sı alan has ta lar da kom pres yon te da -
vi si ne ek le nen ame lo ge nin pro te in le ri nin
et kin li ği nin de ğer len di ril me si ve er ken kli nik so-
nuç la rı nın bil di ril me si dir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Bu pros pek tif ça lış ma da GA TA Kalp Da mar Cer ra -
hi si AD’ da iyi leş me si zor ve nöz ül se ri bu lu nan 26
has ta, İstan bul Üni ver si te si Cer rah pa şa Tıp Fa kül -
te si Kalp Da mar Cer ra hi si AD’ da bu lu nan 6 ve
İzmir Ata türk Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si Kalp
Da mar Cer ra hi si Kli ni ğin de 13 has ta ol mak üze re
ça lış ma ya ka tıl ma yı ka bul edip onam ve ren top lam
45 has ta ça lış ma ya dâhil edil di. Ça lış ma ye rel etik
ku rul la rın ca onay lan mış tır.

Al tı ay dan da ha uzun sü re dir var olan ve nöz
ba cak ül se ri olan, ül ser ça pı ≥ 8 cm2 olan, ayak bi-
le ği kol en dek si (ABI) >0.8 (uy gu la na cak kom pres -
yon te da vi si ne de niy le) olan has ta lar ile onam
for mu ve ren has ta lar ça lış ma ya da hil edi lir ken; çok
ek su da lı, en fek te ve di ğer se bep ler le ge liş miş ül ser
olan, kon trol süz di ya be ti, alt ta ya tan baş ka bir has-
ta lı ğı, uzun dö nem kor ti kos te ro id kul la nı mı öy kü -
sü olan, ste ro id kul la nı mı na bağ lı cilt at ro fi si olan
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ve ya ta ğa ve ya te ker lek li is kem le ye ba ğım lı has ta -
lar ça lış ma dı şı bı ra kıl dı lar.

Has ta la rın tüm ül ser le ri te da vi ön ce sin de fo-
toğ raf lan dı ve ül ser alan la rı pla ni met rik ola rak he-
sap lan dı. Te da vi ler ve ta kip ler haf ta lık pe ri yod lar la
ya pıl dı. Ta kip dö ne min de de her vi zit te ül ser alan-
la rı pla ni met rik ola rak he sap la na rak lez yon lar fo-
toğ raf lan dı ve bir ön ce ki de ğer len dir me ile
kar şı laş tı rıl dı. Has ta la rın di ğer şika yet le ri (kramp,
hu zur suz luk, ayak lar da ağır laş ma, şiş lik vb.) ve vi-
zü el ana log ska la (VAS) skor la ma sı na (haf ta lık ge nel
ve pan su man de ğiş tir me sı ra sın da) gö re be lir le nen
ağ rı dü zey le ri kay de dil di. Ül ser bo yut la rıy la bir lik -
te has ta la rın ek su da mik tar la rı da haf ta lık ola rak ta -
kip edil di. Bu şikâyet ler de ki de ği şim ler te da vi nin
baş lan gı cı ve ya ra nın iyi leş me anın da ki de ğer le ri ile
kar şı laş tı rıl dı. Pan su man de ği şim le ri sı ra sın da ya ra -
la rın ek su da mik tar la rı dört pu an lı bir ska la üze rin -
den de ğer len di ril di (0=yok, 1=az, 2=or ta, 3=çok,
4:Aşı rı). Ya ra iyi leş me sü re le ri ka yıt edil di. Has ta lar
is ten me yen yan et ki ler ko nu sun da sor gu lan dı.

TE DA Vİ PRO TO KO LÜ

Ve nöz ba cak ül ser le ri se rum fiz yo lo jik ile si lin dik -
ten son ra an ti sep tik so lüs yon olan oc te ni cept ile te-
miz len di. Ar dın dan ya ra ala nı na gö re ge rek li mik tar
he sap lan dık tan son ra; to pi kal Xel maTM (Mölnl ycke
He alth Ca re, Gö te borg, Swe den) ya ra üze ri ne in ce
bir ta ba ka ola rak uy gu lan dı. Bu nun üze ri ne Me pi -
lex (Mölnl ycke He alth Ca re, Gö te borg, Swe den) ya -
ra ör tü sü ka pa tıl dı. Bu iş lem den son ra kom pres yon
te da vi si için dört kat lı ban daj sis te mi (Pro fo re, Mul -
ti-La yer High Com pres si on Ban da ging System,
Smith&Nep hew, USA) kul la nıl dı. 

VE Rİ LE RİN ANA Lİ Zİ

Ve ri ler SPSS 15.0 is ta tis tik pa ket prog ra mı kul la nı -
la rak ana liz edil di. Baş ka şekil de be lir til me miş se
ve ri ler or ta la ma±stan dart sap ma ola rak ifa de edil di.
Non-pa ra met rik ve ri le rin ana li zin de ki-ka re tes ti
kul la nıl dı. Pa ra met rik test le rin ana li zin de in de -
pen dent-samp les T tes ti kul la nıl dı. P<0.05 de ğe ri
is ta tis tik sel ola rak an lam lı ka bul edil di.

BUL GU LAR
GA TA Kalp Da mar Cer ra hi si AD’ da Ocak 2007-Ey -
lül 2008 ta rih le ri ara sın da ça lış ma ya da hil edi len

has ta la rın or ta la ma yaş la rı 29.8±20.3’dü. En genç
has ta 20 ya şın day ken, en yaş lı has ta 70 ya şın day dı.
Yir mi has ta er kek ve 6 has ta ba yan dı. Baş lan gıç ta ül-
ser le rin or ta la ma ça pı 13.7±4.3 cm2’di. Med yan ül ser
var lı ğı sü re si 3 yıl dı (8 ay-15 yıl). Has ta lar haf ta lık
ara lık lar la ta kip edil di ler. Ül ser le rin Or ta la ma ta kip
sü re si 9.2±4.1 haf tay dı. Te da vi nin ikin ci haf ta sın dan
iti ba ren has ta la rın ağ rı, şiş lik, ba cak lar da yor gun luk
ve kramp gi bi şikâyet le rin de be lir gin bir azal ma ol-
du ğu ve bu şikâyet le rin iyi leş me si, ta kip sü re si ve
ya ra nın ka pan ma sı na pa ra lel ola rak iler le yi ci bir şe-
kil de de vam et ti. VAS skor la ma sı ile de ğer len di ri len
ağ rı da ki de ği şim en be lir gin di. Baş lan gıç ta 5.8±2.3
(ge nel ağ rı) ve 6.4±1.9 (pan su man de ği şi mi sı ra sın -
da ki) olan ağ rı dü ze yi, te da vi bi ti min de ta ma men
kay bol muş tu (p<0.001). Has ta lar ge nel lik le 2.5±1.2
haf ta dan son ra pan su man de ği şi mi sı ra sın da ağ rı
duy ma dık la rı nı ifa de et ti ler. Ek su da mik tar la rın da -
ki de ği şim ikin ci haf ta dan iti ba ren gö rül me ye baş la -
dı ve dör dün cü haf ta dan iti ba ren be lir gin leş ti ve
ta ki ben ta ma men kay bol du. Has ta po pü las yo nu -
muz da ki or ta la ma ya ra ka pan ma sü re si 5.1±2.4 haf-
tay dı. Haf ta ba şı na ya ra lar da or ta la ma 1.55±0.90
cm²’lik bir iyi leş me göz len di. Kom pres yon+Xel maTM

te da vi si uy gu la nan has ta la rı mı zın tü mün de ül ser le -
rin hep si tam ola rak iyi leş ti. Ül ser ala nın da ki, ge nel
ağ rı ve pan su man de ği şi mi sı ra sın da olan ağ rı ile ek-
su da mik tar la rın da ki de ği şim Şekil 1’de gös te ril miş -
tir. Sa de ce ar te ri yel yet mez li ği olan bir ol gu da
(ABI=0.9), to pi kal Xel maTM te da vi si ne ila ve ten kom-
pres yon te da vi si uy gu lan ma dı. Bu ol gu da da te da vi
ile ül ser ta ma men ka pan ma sı na rağ men al tı ay so-
nun da ül ser tek rar ge liş ti ve bu has ta ya ye ni den te-
da vi uy gu la na rak ül ser tek rar te da vi edil di. Has ta lar
Xel maTM pro te in le ri ne kar şı ge li şe bi le cek her han gi
bir is ten me yen ola ya kar şı sor gu lan dı lar. Sa de ce bir
ol gu da ül ser çev re sin de se lü lit ben ze ri bir tab lo ile
kar şı laş tık. Te da vi ye ara ve ril me si ile tab lo ken di li -
ğin den iyi leş ti. Ol gu lar la il gi li ör nek fo toğ raf lar Re -
sim 1 a, b, c, d’de gös te ril miş tir.

İstan bul Üni ver si te si Cer rah pa şa Tıp Fa kül te -
si Kalp ve Da mar Cer ra hi si AD’ da Şubat 2008-Tem-
muz 2008 ta rih le ri ara sın da iyi leş me si zor ül ser le ri
bu lu nan ve ça lış ma kri ter le ri ne uyan 6 has ta ça lış -
ma ya alın mış tır. Has ta lar ça lış ma pro to ko lü ne uy -
gun ola rak bi rer haf ta lık ara lık lar la ta kip edil miş tir.
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Bu al tı has ta nın, or ta la ma ül ser çap la rı te da vi ön ce -
si 24.66 cm²±19.04 cm² (8-60 cm²)’di. Bu has ta gru-
bun da haf ta ba şı na ya ra lar da or ta la ma
1.27cm²±0.57 (0.3cm²-2cm²)’lık bir iyi leş me göz-
len di. Te da vi sü re sin ce 3 has ta nın mev cut ya ra la rı
ta ma men iyi leş miş olup di ğer 3 has ta nın te da vi si
ha len de vam et mek te dir.

İzmir Ata türk Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si
Kalp ve Da mar Cer ra hi si kli ni ğin de ise Ha zi ran-Ey -
lül 2008 dö ne min de iyi leş me si zor ül se ri olan top-
lam 13 has ta ça lış ma ya da hil edil miş tir. Has ta la rın
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ŞEKİL 1: Derin ven trombozu sonrasında gelişen posttrombotik sendrom
sonucunda ortaya çıkan venöz ülser.

RESİM 1d: Tedavinin bitimindeki hali.

RESİM 1a: Tedavi öncesindeki hali.

RESİM 1b: Tedavinin devamı sırasındaki hali.

RESİM 1c: Tedavinin devamı sırasındaki hali.
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ye di si er kek ve al tı sı ba yan dı. Or ta la ma yaş la rı 48’di.
Ça lış ma nın ta kip sü re si içe ri sin de 13 has ta dan 11’in
de ül ser de tam iyi leş me ol du ğu göz len di ve 2 has ta -
nın te da vi si nin de vam et ti ği bil di ril miş tir. Te da vi
sü re sin de bir has ta da Xel maTM pro te in le ri ne kar şı
aler jik re ak si yon ge liş ti ği için has ta ça lış ma dı şı na
alın mış ve te da vi si ne kom pres yon+al ter na tif ya ra
ba kım ürün le ri ile de vam edil miş tir.

TAR TIŞ MA
Ve nöz ba cak ül ser le ri top lum da cid di sos yal ve
eko no mik ka yıp la ra ne den olan bir prob lem dir.
Sağ lık gi der le ri üze ri ne de cid di bir kül fet ge ti rir ler.
İngil te re’ de bu ül ser le rin yıl lık ma li yet le ri nin 400-
600 Mil yon £ ol du ğu bil di ril miş tir.15 Ya pı lan pek
çok ça lış ma da kom pres yon te da vi si nin ve nöz ül ser
te da vi sin de al tın stan dart ol du ğu or ta ya ko yul muş -
tur.5 Bü yü me fak tör le ri ve ya pay cilt gi bi al ter na tif
ve ye ni yak la şım la rın ge le nek sel ya ra ba kım yön-
tem le ri ne gö re da ha et kin ol du ğu gös te ril miş tir.
An cak bu yön tem ler çok pa ha lı yön tem ler dir.16

Alt ta ya tan ve nöz pa to lo ji de vam et ti ği sü re ce ve -
nöz ül ser le ri iyi leş tir mek zor dur ve iyi leş tik le rin de
bi le nüks oran la rı, cer ra hi te da vi ile ve nöz pa to lo -
ji nin or ta dan kal dı rıl dı ğı ol gu la ra gö re da ha yük-
sek tir.6 Bu ne den le ül ser nüks le ri ni ön le mek
ama cıy la en di kas yo nu olan ol gu lar da yü zey sel, de -
rin ve per fo ran ven ler de ki yet mez li ğe yö ne lik, kla-
sik cer ra hi en do ve nöz te da vi (la zer ve
rad yof re kans), sub fa si yal en dos ko pik per fo ran cer-
ra hi si (SEPS), per fo ran la rın rad yof re kans ve ya la zer
ile ab laz yo nu ve ya ola bi le cek ili yak dü zey de ki tı ka-
nık lık la rın en do ve nöz stent len me si gi bi te da vi mo-
da li te le ri mut la ka kul la nıl ma lı dır.

Ça lış ma lar yi ne de ye ni ve ge liş miş te da vi le rin
iyi leş me si zor kro nik ül se ri iyi leş me sü re ci ne so ka -
bi le ce ği ko nu sun da gö rüş le ri or ta ya çı kar mış tır. Bu
yön tem ler den bir ta ne si de ECM ’dir.17

ECM nor mal cil din en bü yük bi le şe ni dir ve
cil din gü cü, ela si ti si te si ve kom pre se bi li te sin den
so rum lu dur.17 Akut ya ra iyi leş me sin de rol oy na yan
bir çok anah tar sü re cin en teg ras yo nu ve dü zen len -
me sin de önem li rol oy nar lar. Bu nun la bir lik te kro-
nik ya ra lar da, bu sü reç ler bo zul muş tur ve kro nik
ya ra lar be lir gin bir şekil de uza mış ve ya hiç bit me -
ye cek tarz da ya ra iyi leş me si nin inf la ma tu ar fa zın -

da don du rul muş gi bi gö rü nür ler. Bu nun ne de ni
ola rak mat riks me tal lop ro tez lar ve elas taz gi bi pro-
te az la rın en zi ma tik ola rak ECM, bü yü me fak tör le -
ri ve bağ lan ma böl ge le ri ni yı ka rak iyi leş me
or ta mı nı boz ma la rı ve iyi leş me sü re ci ni dur dur -
ma la rı şek lin de ger çek leş ti ği öne sü rül mek te dir.
Po tan si yel iyi leş me yar dım cı la rı ola rak ECM ana-
log la rı nın kul la nıl ma sı nın öne mi ya pı lan ça lış ma -
lar la gös te ril miş tir.18 Ame lo ge nin ler ECM ye ri ne
ge çe bi le cek pro te in ler den bi ri dir ve pe ri o don tal
ya ra lar da kul la nıl dı ğın da yük sek kli nik et kin lik le -
ri ve em ni yet pro fil le ri var dır.13,19 Tav şan lar da ya-
pı lan bir ça lış ma da ame lo ge nin le rin ya ra
iyi leş me si ni hız lan dır dı ğı gös te ril miş tir.20

Vow den P ve ark.17 ta ra fın dan Av ru pa’ dan 20
mer kez de 120 has ta üze rin de ya pı lan bir ça lış ma da,
has ta lar iki gru ba ran do mi ze edil miş ve bir gru ba
kom pres yon te da vi si ve stan dart ya ra ba kı mı uy gu-
la nır ken; di ğer gru ba kom pres yon te da vi si ile ame-
lo ge nin pro te in le ri uy gu lan mış tır. Bu ça lış ma nın
so nuç la rı na gö re ame lo ge nin uy gu la nan grup ta ya -
ra iyi leş me si nin da ha bü yük ol du ğu (%33.8’e (ame-
lo ge nin gru bu) kar şı %25.6) ve bu far kın da ha
bü yük ül ser ler (10 cm2’den bü yük ül ser ler için
%25’e (ame lo ge nin gru bu) kar şı %7.9) ile da ha
uzun sü re dir var olan ül ser ler de (12 ay dan da ha
uzun sü re dir var olan ül ser ler de %29.3’e (ame lo ge -
nin gru bu) kar şı %10.9) da ha be lir gin ol du ğu gös-
te ril miş tir.

Bi zim ça lış ma mız da da iyi leş me si zor ve nöz
ba cak ül se ri üze ri ne uy gu la nan Xel maTM ya ra iyi-
leş me si ni be lir gin bir şekil de hız lan dır dı ğı nı gös te -
ril miş tir. Ül ser sü re le ri 8 ay ile 15 yıl ara sın da olan
has ta gru bu muz da or ta la ma 9.2±4.1 haf ta lık bir sü-
re de ül ser le rin ta ma mı iyi leş ti. 

Mev cut ulus la ra ra sı ya yın lar da di rekt ola rak
bah se dil me me si ne rağ men; biz ça lış ma mız da Xel-
maTM uy gu la nan has ta gru bun da 2 haf ta lık bir sü re
içe ri sin de gra nü las yon do ku su nun hız lı bir şekil de
ge liş ti ği ni, epi te li zas yo nu nun ise yak la şık 4-5 haf-
ta lık bir sü re de ger çek le şe rek ya ra la rın bü yük ço-
ğun lu ğu nun ka pan dı ğı nı göz lem le dik.

Vow den ve ark.17 ile Ro ma nel li ve ark.21 ça lış -
ma la rın da Xel maTM pro te i ni uy gu la nan has ta lar da
ge nel ağ rı ve pan su man de ğiş ti ril me si sı ra sın da ki
his se di len ağ rı nın kon trol gru bu ile kar şı laş tı rıl dı -
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ğın da be lir gin de re ce de da ha az ol du ğu nu (p=0.01)
gös ter miş ler dir. Bi zim ça lış ma mız da da bu iki ça-
lış ma ya ben zer şekil de Xel maTM te da vi si ile bir lik -
te baş lan gıç ta de ğer len di ri len ağ rı de ğer le ri ile
kar şı laş tı rıl dı ğın da ge nel ağ rı ve pan su man de ğiş -
ti ril me si sı ra sın da his se di len ağ rı oran la rın da is ta -
tis tik sel ola rak an lam lı de re ce ler de azal ma lar tes pit
edil di (p<0.001). Ya ra lar da ki ek su da mik tar la rın -
da ki de ği şim de ağ rı azal ma sı na pa ra lel bir se yir gös-
te ri yor du. Azal ma ikin ci haf ta da baş la mak ta ve 4.
haf ta da be lir gin leş mek te dir. Bu göz le mi miz li te ra -
tür de ki di ğer ça lış ma lar la uyum luy du.

Xel maTM pro te in le ri ge nel ola rak iyi to le re edil-
mek te dir. An cak çe şit li ça lış ma lar da18,22 kar di yak
bo zuk luk lar, en fek si yon lar, se lü lit vb gi bi is ten me -
yen olay lar bil di ril diy se de bu göz lem le nen et ki le rin
kon trol grup la rın dan çok fark lı ol ma dı ğı be lir til -
miş tir. Biz de ça lış ma mız da is ten me yen olay ola rak
sa de ce iki ol gu da ya ra çev re sin de se lü lit ben ze ri bir
tab lo ile kar şı laş tık. İki has ta da da Xel maTM pro te in -
le ri nin bı ra kıl ma sı ile tab lo ken di li ğin den ge ri le di. 

SO NUÇ

Zor iyi le şen ül ser te da vi sin de son dö nem de te da vi
al ter na tif le ri ara sın da ye ri ni al mış olan ECM pro te-

in le ri stan dart ya ra ba kı mı ve kom pres yon te da vi -
si ne ek len di ğin de da ha hız lı bir şekil de iyi leş me
göz len miş tir. Bu iyi leş me ler özel lik le ül ser bü yük -
lü ğün de azal ma, ya ra du ru mun da iyi leş me, haf ta lık
vi zit ler de ve pan su man de ğiş ti ril me si sı ra sın da ki
ağ rı oran la rın da azal ma ile ül ser ek su da la rın da
azal ma şek lin de göz len miş tir.

Mev cut ça lış ma lar ve bi zim ça lış ma la rı mı zın
so nuç la rı na gö re iyi leş me si zor ül ser le rin te da vi -
sin de ame lo ge nin ek len me si gü ven li ve et ki li bir
yön tem dir. Sos yal bo yu tu da olan kro nik ve nöz ül-
ser le rin iyi leş me sin de hız lı so nuç lar el de edil me si
has ta ve dok tor için çok önem li dir. Bu ne den le zor
iyi le şen ya ra ta nım la ma sı al mış ve nöz ül ser le rin te-
da vi sin de eks tra se lü ler mat riks pro te in le ri te da vi
al ter na tif le ri ara sın da yer al ma lı dır. 

ÇA LIŞ MA NIN KI SIT LA MA LA RI

Mev cut ça lış ma bir et kin lik ça lış ma sı ol du ğu için
bir kon trol gru bu bu lun ma mak ta dır. Üç fark lı mer-
kez de ça lış ma ya has ta da hil et me baş lan gıç la rı fark -
lı ol du ğu için ta kip sü re le ri ve has ta sa yı la rı
bir bi rin den fark lı dır. Bu ne den le ve ri ler or tak ola-
rak ve ril me miş ve kli nik ler için ay rı ay rı ve ril me si
ter cih edil miş tir. 

1. Tan J, Smith A, Abisi S, Etham D, Burnand K.G., Tis-
sue and Urinary Haemosiderin in Chronic Leg Ul-
cers. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 34: 355-360.

2. Callam MJ. Leg ulcer and chronic venous insuffi-
ciency in the community. Ruckley CV, Fowkes FGR,
Bradbury AW (Editors). Venous Disease: Epidemiol-
ogy, Management and Delivery of Care. 1st Edition,
London, Springer-Verlag Ltd. 1999; 15-25

3. Dale JJ, Callam MJ, Ruckley CV, Harper DR, Berrey
PN. Chronic ulcer of the leg: a study of prevalence in
a Scottish community. Health Bull 1983: 41: 310-314.

4. Callam MJ. Epidemiology of varicose veins. Br J
Surg 1994;  81:167- 73.

5. Stacey MC, Falanga V, Marston W, Moffatt C,
Phillips T, Sibbald RG, Varnscheidt W, Lindholm C.
The use of compression therapy in the treatment of
venous leg ulcers. Eur Wound Management Assoc J
2002; 2: 9–13.

6. Howard DP, Howard A, Kothari A, Wales L, Guest M,
Davies AH. The role of superficial venous surgery in
the management of venous ulcers: a systematic re-
view. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 36(4): 458-65.

7. Moffatt CJ, Franks PJ, Oldroyd M, Bosanquet N,
Brown P, Greenhalgh RM, McCollum CN. Commu-
nity clinics for leg ulcers and impact onhealing. Br
Med J 1992;305: 1389–92.

8. Vowden KR, Barker A, Vowden P. Leg ulcer man-
agement in a nurse-led, hospital based clinic. J
Wound Care1997; 6: 233–6.

9. Lambourne LA, Moffatt CJ, Jones AC, Dorman MC,
Franks PJ. Clinical audit and effective change in leg
ulcer services. J Wound Care 1996; 5: 348–51.

10. Nicolaides AN. Investigation of chronic venous in-
sufficiency: a consensus statement (France, March
5–9, 1997). Circulation 2000; 102: 126–63.

11. Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O, Berlin JA.
The accuracy of venous leg ulcer prognostic models
in a wound care system. Wound Rep Reg 2004; 12:
163–8. 

12. Phillips TJ, Machado F, Trout R, Porter J, Olin J,
Falanga V. Prognostic indicators in venous ulcers. J
Am Acad Dermatol 2000;43: 627–30.

13. Hammarstrom L, Heijl L, Gestrelius S. Periodontal
regeneration in a buccal dehiscence model in mon-
keys after application of enamel matrix proteins. J
Clin Periodontol 1997; 24 (Part 2): 669–77.

14. Fincham AG, Moradian-Oldak J, Simmer JP. The
structural biology of the developing dental enamel
matrix. J Struct Biol 1999; 126: 270–99.

15. Bosanquet N. Cost of venous ulcers from mainte-
nance therapy to investment programme. Phlebol
1992; I (Suppl): 44-46.

16. Khan MN, Davies CG. Advances in the management
of leg ulcers-the potential role of growth factors. Int
Wound J 2006; 3(2):113-20.

17. Vowden P, Romanelli M, Peter R, Bostrum A, Josef-
sson A, Stege H. The effect of amelogenins (Xelma)
on hard-to-heal venous leg ulcers. Wound Repair
Regen 2006;14(3): 240-6.

18. Mast BA, Schultz GS. Interactions of cytokines,
growth factors, and proteases in acute and chronic
wounds. Wound Rep Reg 1996; 4: 11–20.

19. Heijl L, Heden G, Svardstrom G, Ostgren A. Enamel
matrix derivative (EMDOGAIN) in the treatment of in-
trabony periodontal defects. J Clin Periodontol 1997;
24 (9 Pt 2): 705–14.

20. Mirastschijski U, Konrad D, Lundberg E, Petter Lyn-
gstadaas S, Jorgensen LN, Agren MS. Effects of a
topical enamel matrix derivative on skin wound heal-
ing. Wound Rep Reg 2004; 12: 100–8.

21. Romanelli M, Dini V, Vowden P, Agren MS. Amelo-
genin, an extracellular matrix protein, in the treatment
of venous leg ulcers and other hard-to-heal wounds:
experimental and clinical evidence. Clin Interv Aging
2008; 3(2): 263-72.

22. Vowden P, Romanelli M, Price P. Effect of amelogenin
extracellular matrix protein and compression on hard-
to-heal venous leg ulcers. J Wound Care 2007; 16(5):
189-95.

KAYNAKLAR

6-10545:Layout�1��20.02.2009��18:13��Sayfa�133



Damar Cer Derg 2008;17(3)134

ersistan siyatik arter (PSA) kronik iskemiye neden olan periferik ar-
ter hastalıkları etiyolojisinde yer almaktadır. PSA ilk kez Green tara-
fından 1832 yılında tariflenmişti.1 PSA internal iliak arterin

popliteotibial damarlara doğru devamıdır. Erken embriyolojik gelişimde alt
extremite tomurcuğunun esas desteğini sağlar. İnferior gluteal, derin femo-
ral, peroneal ve pedal damarların gelişimine katılır.2-4 Femoral arter geli-
şince involüsyona uğrar. Nadir durumlarda kalıcı olur (%0.025-0.04).5

Günümüze kadar 160 vaka bildirilmiştir. Angiografik çalışmalarda insidans
10000’de 2-4 gibidir ve PSA vakalarının %22’si çift taraflıdır. %15-46’sı
anevrizmal dilatasyonla birliktedir. Alt extremite tromboemboli gelişme
riski %42 gibi yarıya yakın oranda yüksektir.6 PSAA ilk kez 1864 yılında
Fagge tarafından tanımlanmıştır.7 PSA nadir gelişimsel anomali olup, ge-
nellikle iliofemoral hipoplazi ile birlikte alt extremitenin dominant akım
kaynağı halindedir. Hastalığın embriyolojisi, anatomisi, patolojisi, klinik
görünümü, tanı ve tedavisi halen tartışmalıdır. Biz de nadir görülen bir ano-

Persistan Siyatik Arter Anevrizmasının
Perkütan Endovasküler ve Cerrahi Girişim

ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve
Literatürün Gözden Geçirilmesi

ÖÖZZEETT  Per sis tan si ya tik ar ter (PSA) alt eks tre mi te vas kü ler sis te min ol duk ça na dir gö rü len ano ma -
li si dir. Na dir ol ma sı na rağ men yük sek oran da anev riz ma for mas yo nu gös ter me si, sık trom bo em -
bo lik komp li kas yon lar la alt ex tre mi te is ke mi si ne ne den ol ma sı, da mar cer rah la rı ta ra fın dan uy gun
şekil de ta nı ve te da vi pla nı nın iyi bi lin me si ni ge rek ti rir. Per kü tan en do vas kü ler ve açık cer ra hi gi -
ri şim kom bi ne edi le rek ön ce anev riz ma dış lan dı ar dın dan dis tal bypass ile akım sağ lan dı. Ba cak is -
ke mi den kur ta rıl dı.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Per sis tan si ya tik ar ter, per sis tan si ya tik ar ter anev riz ma sı, trom bo em bo li

AABBSS  TTRRAACCTT  Per sis tent sci a tic ar tery (PSA) is a ra re se en ano maly. Alt ho ugh ra re, this ano maly is
as so ci a ted with a very high ra te of ane urysm for ma ti on and fre qu ent throm bo em bo lic comp li ca ti -
ons pre sen ting as lo wer ex tre mity isc he mi a, and re qu i res mi li a rity on the part of the vas cu lar sur-
ge on to pro perly di ag no se the di sor der and plan the rapy. Ane urysm in the pa ti ent re fer red with
PSAA and isc he mi a symtoms has be en tre a ted by per cu ta ne o us en do vas cu lar and open sur gi cal pro-
ce du res. Then, flow was ma in te ned by dis tal bypass. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Per sis tent sci a tic ar tery, per sis tent sci a tic ar tery ane urysm, throm bo em bo li

DDaammaarr  CCeerr  DDeerrgg  22000088;;1177((33))::113344--99

Dr. Özalp KARABAY,a

Dr. Kemal KARAARSLAN,a

Dr. A.Yiğit GÖKTAY,b

Dr. Muharrem İsmail BADAK,c

Dr. Aytaç GÜLCÜ,b

Dr. Berent DİŞCİGİL,c

Dr. Cenk ERDAL,a

Dr. Hüdai ÇATALYÜREKa

aKalp ve Damar Cerrahisi AD,
bRadyoloji AD,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İzmir
cKalp ve Damar Cerrahisi AD,
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Özalp KARABAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi AD, İzmir,
TÜRKİYE/TURKEY
ozalp.karabay@deu.edu.tr

Cop yright © 2008 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

OLGU SUNUMU   

7-8063:Layout�1��20.02.2009��18:13��Sayfa�134



PERSİSTAN SİYATİK ARTER ANEVRİZMASININ PERKÜTAN ENDOVASKÜLER VE CERRAHİ GİRİŞİM İLE... Özalp KARABAY ve ark.

Damar Cer Derg 2008;17(3) 135

ma li ol ma sı ve anev riz ma nın em bo li ile tı ka lı ol-
ma sı ne de niy le 2 se ans da kom bi ne per kü tan en do -
vas kü ler ve son ra sın da açık cer ra hi gi ri şim le
yap tık la rı mı zı li te ra tür bil gi si eş li ğin de sun ma yı
amaç la dık.

OL GU SU NU MU

61 ya şın da ka dın ol gu, ba cak ta ve kal ça da ağ rı, kal-
ça da şiş lik şika ye ti ile baş vur du ğu bir dış mer kez -
den kli ni ği mi ze ar ter tı ka nık lı ğı ön ta nı sı ile
yön len di ril miş ti. Çe ki len MR an ji yog ra fi sin de sol -
da per sis tan si ya tik ar ter anev riz ma sı ol du ğu tes pit
edil di. Has ta nın öz geç mi şin de hi per tan si yo nu ol-
du ğu ve dü zen li ilaç kul lan dı ğı (as pi rin ve val sar -
tan), soy geç mi şin de özel lik ol ma dı ğı tes pit edil di.
Sis tem sor gu la ma sın da baş ağ rı sı dı şın da ek bir ya-
kın ma sı yok tu. Fi zik mu a ye ne sin de ge nel gö rü nü -
mü iyi olan has ta nın ar ter yel kan ba sın cı 135/80
mmhg, na bız 82/dk rit mik, vü cut sı cak lı ğı 36.7 C’
idi. Baş-bo yun, kar di yo pul mo ner, gas tro in tes ti nal
ve ge ni to ü ri ner sis tem mu a ye ne le ri nor mal di. Ex t-
re mi te ins pek si yon ve pal pas yo nun da sol da tüm
glu te al böl ge yi kap la yan ağ rı lı pul sa til bir kit le si
var dı. Pe ri fe rik na bız mu a ye ne sin de; sol pop li te a
ve dis tal na bız la rı pal pe edi le me yen ol gu nun ABI:
0.6 ola rak öl çül dü. Ol gu nun 10 gün dür sol ayak ta
so ğu ma ve is ti hi rat ağ rı sı öy kü sü mev cut tu. Di ğer
pe ri fe rik na bız la rı alı nı yor du. Ge liş ru tin le ri ne ba-
kıl dı ğın da lö ko sit:12100 mg/dlt, BUN:25 mg/dlt,
ürik asit:7 mg/dlt idi. Di ğer ru tin in ce le me le ri nor-
mal di. Has ta nın aor to fe mo ro pop li te al (AFP) an ji -
yog ra fi si çe kil di (Şekil 1). AFP in ce le me sin de sol da
per sis tan si ya tik ar ter ve fe mur boy nu dü ze yin de
bu ar te re ait 8X12cm bo yut la rın da anev riz ma tik
ge niş le me si var dı. Sol yü ze yel fe mo ral ar te rin in ce
ka lib ras yon da kı sa seg ment pa tent an cak 2/3 dis tal
ke sim de son lan mak ta ol du ğu gö rül dü. Sol da pop li -
te al ar ter dis tal da a.ti bi a lis pos te ri or ve a. pe ro ne al
ola rak kol la te ral ler ile do lum gös te re rek de vam lı lık
sağ la mak tay dı. Prok si mal de ise trom bo em bo lik
pro çes le tı ka lı idi.

PER KÜ TAN VE CER RA Hİ Gİ Rİ ŞİM
Biz ol gu muz da in va ziv gi ri şim le en do vas kü ler ok-
lüz yon ve son ra sın da fe mo ro dis tal sa fen greft ile
bypass plan la dık.

Rad yo lo ji üni te sin de phil lips mul ti di ag nos tik
4 C kol lu anji yog ra fi ci ha zı ile anev riz ma dis tal seg-
men ti co il ve tut kal kul la nı la rak em bo li ze edil di
(Şekil 2). Sol in ter nal ili ak ar te re 12X4 cm’lik ba -
lon ka te ter yer leş ti ri le rek ok lü de edil di. Bu ka te ter
için den mik ro ka te ter iler le til di ve his to ak ril li pi o -
dol kom bi nas yo nu kul la nı la rak anev riz ma prok si -
mal seg men ti em bo li ze edil di (Şekil 3). İş lem
son ra sı kon trol an ji yog ra fi ile anev riz ma nın ta ma -

ŞEKİL 1: Bilateral femoropopliteal angiyografi ve PSAA görünümü.

ŞEKİL 2: Anevrizma distal segment embolizasyonu.
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men dış lan dı ğı gö rül dü. Ol gu dis tal is ke mi yö nün -
den ya kın iz le me alın dı. İske mi ne de niy le dis tal
bypass plan lan dı. İnva ziv rad yo lo jik gi ri şim den 1
gün son ra ol gu ge nel anes te zi al tın da sol ve na sa fe -
na mag na greft ola rak ha zır lan dı. Anas to moz için
ana fe mo ral ar ter ve dis tal de a.ti bi o pe ro ne al trun-
kus ha zır lan dı. Ti bi o pe ro ne al trun ku sa ters sa fen
greft ile dis tal anas to moz ve ana fe mo ral ar te re
prok si mal anas to moz ya pı la rak bypass ta mam lan dı.
Ka na ma kon tro lü nü ta ki ben sa fen gref tin de ve dis-
ta lin de na bız lar po zi tif ola rak alın dı. Pos top 1 üni -
te erit ro sit süs pan si yo nu ve ri len has ta 1 gün yo ğun
ba kım da ta kip edil dik ten son ra ser vis iz le mi ne
alın dı. Ser vis iz le min de dis tal na bız la rı alı nan ve
kli nik ola rak so ru nu ol ma yan ol gu mu za kon trol
mag ne tik re zo nans (MR) an ji yog ra fi çe kil di. PSA -
’in ok lü de ol du ğu ve anev riz ma nın dol ma dı ğı, ana
fe mo ral ar ter ile a. ti bi o pe ro ne al trun kus ara sı na
anas to mo ze edi len sa fen gref tin pa tent ol du ğu tes-
pit edil di (Şekil 4). Ol gu so run suz ola rak 5. gün ta-
bur cu edil di.

TAR TIŞ MA

Ana to mik di sek si yo nu na gö re 5 fark lı şekil de PSA
ta rif edil miş tir.8 Sul tan ve ar k. komp let ve in kom-
p let ti pi yü ze yel fe mo ral ar ter le rin du ru mu na gö re
5 ti pe ayır mış lar.9 Tip1 ve 2; komp let tip PSA olup,

tip 1’de fe mo ral sis tem sa fen ar ter gi bi son lan mak -
ta, tip 2’de ise ap las tik ex ter nal ili ak ve fe mo ral ar-

ŞEKİL 3: Anevrizma proksimal segment embolizasyonu.

ŞEKİL 4: Kontrol MR angiyografi.
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ter ler var dır. Yü ze yel fe mo ral ar ter ve pop li te al ar -
ter nor mal dir. Tip 3-4-5; in komp let tip PSA’ dir. Tip
3’de fe mo ral sis tem sa fen ve su ral ar ter ler le bağ -
lan tı ha lin de dir. Tip 4’de PSA hi pop la zik tir ve alt
ex tre mi te nin ana kay na ğı fe mo ral sis tem dir. Tip
5’de ise PSA ve fe mo ral sis tem de hi pop la zi var dır.
Bi zim ol gu muz komp let Tip (Tip 1) PSA idi. PSA
er ken fe tal dö nem de alt ex tre mi te nin ana kan des-
te ği ni sağ lar.9 İnter nal ili ak ar te rin de va mı dır ve
pri form ka sın al tın da, bü yük si ya tik fo ra me nin çap-
ra zın da in ter nal pu den tal ar ter ve glu te al ar ter gi -
bi ba zı dal lar ve rir.10,11 Hız la iler le ye rek so nun da
po li te al ar ter olur.10 Ak si yel ar ter nor mal de em bri -
yo 22 mm’i aşın ca ve alt ex tre mi te nin ma jor da mar
sis te mi ili o fe mo ral da mar lar olu şun ca de je ne re
olur.11 Fe mo ral sis tem ge liş mez ve ak si yel ar ter de-
je ne re ol maz sa ak si yel ar ter si ya tik ar ter ola rak ka -
lır ve alt ex tre mi te nin ana kan lan dı rı cı sı olur.12

Ak si yel sis tem, pop li tel ar ter akı mı ola rak de va mı -
na gö re 2 ana ka te go ri de per sis te eder: İnkomp let
tip de, fe mo ral sis tem kan des te ğin de do mi nant tır
ve si ya tik ar ter hi pop la zik olup, pop li te al ar ter le çe-
şit li kol la te ral ler ile bağ lan tı ku rar.12 Komp let tip -
te si ya tik ar ter in ter nal ili ak ar ter ile po li te al ar ter
ara sın da bağ lan tı sağ la ya rak alt ex tre mi te nin ana
kan sağ la yı cı sı dır. Bil di ri len va ka la rın %63-79’u
komp let tip tir.12,13 Bu va ka la rın ço ğun lu ğun da ex-
ter nal ili ak ar ter ile ana fe mo ral ar ter nor mal öl çü -
ler de, yü ze yel fe mo ral ar ter ise hi pop la zik tir ve
pop li te al ar ter le çe şit li kol la te ral ler le bağ lan tı ku -
rar. Yü ze yel fe mo ral ar ter ad dük tor ka nal da pop li -
te al ar ter le bağ lan tı sız ola rak son la nır.14,15 Bi zim
ol gu muz da komp let tip PSA idi. Yü ze yel fe mo ral
ar ter 1/3 prok si mal den iti ba ren hi pop la zik ve si ya -
tik ar ter pop li te al ar te ri oluş tu ran do mi nant ar ter -
di. Ol gu muz da trom bo em bo li ne de niy le
tri fi kas yon böl ge sin de tı ka nık lık ve bu na bağ lı is-
ke mi bul gu la rı var dı.

Ço ğu ol gu da ana komp li kas yon anev riz ma ge-
liş me si dir ve %44-61 ora nın da gö rü lür. PSA bü yük
tro kan te rin ar ka sın dan geç mek te ve anev riz ma lo-
ka li zas yo nu ge nel de bu ra da ol mak ta dır. Cin si yet ve
ırk pre va lan sı ta nım lan ma mış tır. Ya yın lan mış va-
ka lar da or ta la ma gö rül me ya şı 62 dir.15

Anev riz ma ge li şi mi eti yo lo ji si bi lin me mek te
fa kat 3 fark lı hi po tez den bah se dil mek te dir. En çok

des tek le nen te o ri; PSA ’in kal ça ek le mi flek si yo nun
da ol du ğu gi bi, tek rar la yan trav ma son ra sı ge ril di -
ği du rum lar da, sac ros pi nal li ga ment ve pri form kas
gi bi et raf do ku la ra kar şı sı kış ma sı so nu cu anev riz -
ma ge liş tir me si dir. Trav ma ad ven tis ya, me di a ta ba -
ka sın da des trük si yo na ne den ol mak ta ve anev riz ma
ge li şi mi ni sağ la mak ta dır. Li ta re tür de bil di ri len ba -
zı va ka la rın öy kü sün de trav ma ol ma ma sı ve ge niş
bir yaş gru bun da gö rül me si ne de niy le bu te o ri tam
ola rak des tek len me miş tir. Dif füz ar te ri o me ga li ol-
gu la rın dan bah se den li te ra tür ler de var dır.16 Bir
baş ka te o ri de ar te rin kon nek tif do ku sun da ki kon-
je ni tal hi pop la zi dir. Son za man lar da in fek si yöz eti-
yo li ji den de bah se dil mek te dir.

Va ka la rın %40’dan faz la sı asemp to ma tik tir.
Anev riz ma ve ya di ğer komp li kas yon la rı ile bağ -
lan tı sız şekil de te sa dü fen tes pit edi lir ler. Glu te al
ağ rı ve kal ça da ağ rı lı kit le gi bi nons pe si fik semp-
tom ve rir ler. Kli nik ola rak ço ğun luk la alt ex tre mi -
te is ke mi (%63) bul gu su PSA ana to mik du ru mu na
ve anev riz ma for mas yo nu na bağ lı ola rak ken di ni
gös ter mek te dir. Co wi e bul gu su; fe mo ral ar ter cid -
di hi pop la zik ve ya ge liş me miş se, pop li te al ve dis tal
na bız la rın var lı ğı na rağ men fe mo ral nab zın ol ma -
ma sı ile ka rek te ri ze dir. Kuv vet le komp let tip si ya -
tik ar te ri des tek ler.17 Anev riz ma trom bo ze ve ya
bi zim ol gu da ol du ğu gi bi dis tal de em bo li var sa alt
ex tre mi te de is ke mi ile ken di ni bel li eder. Ike ze wa
ve ar k. PSA ol gu la rı nın %31.1’nin is ke mi ile gö rül-
dü ğü nü ve bu ol gu la rın da %25.7’in de glu te al kit le
ol du ğu nu söy le miş ler dir. Si ya tik ar te rin anev riz -
mal di la tas yo nu son ra sın da kom şu luk ne de niy le si-
ya tik si nir ve dal la rı na ba sı sı son ra sın da ağ rı,
his siz lik ve mo tor fonk si yon kay bı or ta ya çı ka bi lir.
Bi zim ol gu muz da 8X12 cm bo yut la rın da ve şid det -
li kal ça ağ rı sı oluş tu ran PSA A’ sı var dı.

Eğer kal ça da pul sa til kit le tes pit edi lir se ila ve
test le re ge rek yok tur. Ta nı bu yol la ge nel lik le ko-
na bi lir. Fe mo ral na bız ço ğun luk la var dır ve dis tal
na bız lar alı na ma ya bi lir. Şüp he li hal ler de dup lex ul -
tra so nog ra fi (USG) ila ve de ğer li bil gi ler ve rir.
Anev riz ma nın bo yu tu, trom büs içe ri ği ve ay nı ta-
raf ta ki bü yük sa fen ile yü ze yel fe mo ral ven ler de-
ğer len di ri lir. Bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ve MR
an ji yog ra fi den ope ras yo nun plan lan ma sın da, anev-
riz ma nın prok si mal boy nu nun pel vis de ki ye ri nin
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be lir len me sin de ve onu kon trol et me de ila ve
(trans pe ri to ne al ve ya eks tra pe ri to ne al) yak la şım
ge re kip ge rek me di ğin den fay da la nı lır. An ji yog ra fi
ana to mi yi, PSA pa ter ni ni, pe ri fe rik da mar son la -
nım la rı nı, uy gun te da vi yak la şı mın da ve va ro lan
da mar sal ya pı la rın or ta ya kon ma sın da esas in ce le -
me dir. PSA %12-32 ora nın da bi la te ral gö rül me sin -
den do la yı tek ta raf lı fe mo ral anji yog ra fi ye ter li
ol maz.18 Bi la te ral aor to fe mo ro po li te al an ji yog ra fi
çe kil me si ge re kir. Biz de ol gu muz da bi la te ral fe mo-
ro pop li te al an ji yog ra fi kul lan dık. Dup lex USG hi-
pop la zik fe mo ral sis te min pop li te al ar ter le açık bir
şekil de de vam et me di ği nin ve ya anor mal bir ar ter -
le pop li te al ar te rin içi ne doğ ru de vam et ti ği ni gös-
te rir. An ji yog ra fi, BT ve MR in ce le me anev riz ma
bo yu tu ve var lı ğın da fay da lı dır. BT ve MR te da vi
son ra sı prog res yon açı sın dan da önem li dir. Semp-
to ma tik has ta la rın yö ne ti mi si ya tik ar ter ana to mi -
si ne ve ili o fe mo ral sis te me, eş za man lı vas kü ler
tı ka yı cı has ta lık semp tom ve anev riz ma var lı ğı na
bağ lı ola rak de ğiş mek te dir.9 Ge nel ola rak 4 ana baş-
lık al tın da te da vi se çe nek le ri mi zi top la ya bi li riz.

1-En do a nev riz mo ra fi

2-Di rekt ek siz yon+Greft in ter po zis yo nu

3-Cer ra hi li gas yon+Bypass

4-En do vas kü ler ok lüz yon+Bypass

PSA anev riz ma sı nor mal yü ze yel fe mo ral ar-
ter le bir lik te ola bi lir ve ya ye ter li kol la te ral do la şı -
mı ola bi lir. Anev riz ma çı ka rı la rak, em bo li zas yon
ya pı la rak ve ya do la şım dan dış la na rak, ço ğun luk la
da en do vas kü ler tek nik ler kul la nı la rak ob li te re edi-
lir.9 Komp let tip PSA A da ço ğun luk la ap la zik ve ya
hi pop la zik yü ze yel fe mo ral ar ter bu lun mak ta dır.
Anev riz ma nın tek ba şı na çı ka rıl ma sı alt ex tre mi -
te de is ke mi ye ne den ola ca ğın dan ay nı za man da alt
ex tre mi te nin re vas kü la ri zas yo nu ya pıl ma lı dır. Biz
ol gu muz da son za man lar da da ha sık kul la nı lan en-
do vas kü ler + cer ra hi bypass uy gu la ma sı yo lu na git-
tik. Çün kü dis ta le em bo li at mış bir bü yük
anev riz ma mız var dı. Anev riz ma yı en do vas kü ler
ola rak ok lü de ede rek da ha az in va ziv gi ri şim de bu-
lun ma yı plan la dık. Dis tal de is ke mi ol ma sı ne de -
niy le re vas kü la ri zas yon için anas to mo za uy gun
dis ta le ine ce ği miz için sa fen greft le bypass yap tık.
Al ter na tif ola rak di rekt ek siz yon ve ya li gas yon la

be ra ber bypass plan la na bi lir di. Fa kat bu iki se çe -
nek de ol gu muz için da ha faz la cer ra hi gi ri şim ge-
ti re cek ti. Tüm bu ne den ler den do la yı en do vas kü ler
ve cer ra hi gi ri şi mi be ra ber uy gu la ma ya ka rar ver-
dik. Ay rı ca per kü tan ka te ter ile em bo li zas yon si nir
ze de len me sin den ka çın ma yı sağ la ya bil mek te dir.9,19

Anev riz ma ok lüz yo nu ile eş za man lı fe mo ro dis tal
bypass öne ri len bir yak la şım dır.10,20

Ba ca ğı is ke mi den kur tar mak için ba zı komp -
leks re vas kü la ri zas yon me tod la rı kul la nıl mak ta dır.
Ba zı ope ras yon ve yak la şım lar ta rif edil miş tir.
Trans pe ri to ne al ve ya ex tra pe ri to ne al yol la in tra -
pel vik anev riz ma boy nu nu kon trol et me ye ça lış -
mak ope ras yo nun bü yü me si ne, komp li kas yon
ris ki nin art ma sı na ne den ol mak ta dır. Wolf ve ar-
ka daş la rı trans glu te al yak la şı mı öner mek te dir ler.21

Glu te al kas la rın üze rin de anev riz ma iki ye ay rı la -
rak ara ya greft in ter po ze edi lir. Akut is ke mi yi te da -
vi et mek sık lık la güç ol mak ta çün kü ken di ni dis tal
em bo li ile or ta ya koy mak ta dır. Bu du rum da ye ni -
den kan akı mı nı sağ la ma da trom bek to mi öne ril -
mek te ve cer ra hi plan lan mak ta dır. Acil cer ra hi
anev riz ma boy nu nu so run suz şekil de kon trol et-
me de ba şa rı sız lı ğa ne den ola bil mek te dir. Bu nun la
be ra ber %25 den faz la ol gu da geç baş vu ru dan do-
la yı bü yük am pü tas yon lar ola bil mek te dir.20 Son za-
man lar da Ura ya ma tran sob tra tu var yol la
anev riz ma nın teh li ke li di sek si yo nun dan ve has ta
otu run ca olu şa bi le cek ikin cil greft tı ka nık lı ğın dan
ka çı nıl dı ğı nı söy le mek te dir.21,22

Anev riz ma sız PSA’ li asemp to ma tik ol gu lar da
mü da ha le ge rek mez. Bu na rağ men ul tra so nog ra fik
ta kip anev riz mal for mas yon ve trom bo em bo li ge-
liş tir me ris ki yük sek ol du ğu için ge rek li dir.

Na dir ol ma sı na rağ men yük sek oran da anev-
riz ma for mas yo nu gös ter me si, sık trom bo em bo lik
komp li kas yon lar la alt ex tre mi te is ke mi si ne ne den
ol ma sı, da mar cer rah la rı ta ra fın dan uy gun şekil de
ta nı ve te da vi pla nı nın iyi bi lin me si ni ge rek ti rir.
Has ta lı ğın em bri yo lo ji si, ana to mi si, pa to lo ji si, kli-
nik gö rü nü mü, ta nı ve te da vi si ha li ha zır da tar tış -
ma lı olup, doğ ru ta nı ile alt ex tre mi te yi is ke mi den
kur tar mak mev cut te da vi se çe nek le riy le de ne yim -
li el ler de so run suz ca ço ğun luk la müm kün ol mak -
ta dır.
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Karotis Cisim Paraganglioması

ÖÖZZEETT  Paragangliomalar nöral krestten kaynaklanan, kemoreseptörlerden köken alan, yavaş
büyüyen tümörlerdir. Bu tümörler sıklıkla benigndirler ve hastalarda yaygın olarak boyunda
asemptomatik büyüyen kitle ile kendini belli ederler. Bu yazımızda boyundaki vasküler yapıları
tamamen çevrelemiş Shamblin Tip III karotis cisim paragangliomasının cerrahi olarak tedavisi
sunulmuştur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis, paraganglioma, karotis body, greft interpozisyonu

AABBSS  TTRRAACCTT  Paragangliomas are slowly growing tumors which are originated from paraganglionic
bodies of autonomic nervous system and chemoreseptors. These tumors are usually benign and the
common symptom is asymptomatic growing mass in the neck. In this study, our experience about
the surgical treatment of Shamblin type III carotid body paraganlioma surrounding the vascular
structures in the neck was described.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid, paraganglioma, carotid body, graft interposition
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OLGU SUNUMU   

aragangliomalar otonom sinir sisteminin paraganglionik gövdelerin-
den ortaya çıkan ve vücutta değişik lokalizasyonlarda yer alan ke-
moreseptörlerden köken alan tümörlerdir. Tüm vakaların

%3-12.5’inde malign transformasyon gözlenir. Karotis cisminden köken
alan paraganglioma nadir görülen tümörlerden olmasına rağmen baş boyun
paragangliomalarının çoğunluğunu teşkil etmektedir. Anatomik yaygınlık
ve vasküler yapıları etkilemesine göre sınıflandırılırlar.1

Karotis cisim paragangliomaları nadir görülen, asemptomatik, yavaş
büyüyen ve genellikle iyi huylu tümörlerdir. Komşu vasküler ve nöral do-
kulara invazyon veya bası yapmaları nedeniyle tanı konulduğu zaman erken
cerrahi tedavi gündeme gelmelidir. Bu olgu sunumunda Shamblin tip III
karotis cisim paraganglioma olgusunu tartıştık. Boynun sağ tarafındaki vas-
küler ve nöral yapıları tamamen çevrelemiş karotis cisim paraganglioması
genel anestezi altında cerrahi olarak açığa çıkarıldı. Vasküler yapıları ileri
derecede çevrelemesi nedeniyle tümörle birlikte çevrelediği arteriyel yapı-
larda rezeke edilmek zorunda kalındı. Bu esnada çevresel nöral yapılar dik-
katlice zedelenmeden açığa çıkarılıp cerrahi sahadan uzaklaştırıldı. Tümör
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rezeksiyonu sonrası arteriyel devamlılık için greft
rekonstriksiyonu işlemi uygulandı.

OLGU SUNUMU

43 yaşındaki kadın hasta boynun sağ tarafında şiş-
kinlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hikaye-
sinde üç yıldır mevcut olan bu şişkinliğin son
zamanlarda artış gösterdiği ve bu nedenle bir kulak
burun boğaz kliniğine başvurduğu öğrenildi. Git-
tiği hastanede boynun sağ tarafındaki kitleye cer-
rahi eksplorasyon uygulanmış, ancak tümörün
vasküler ve nöral yapıları ileri derecede invaze et-
tiği gözlendiğinden sadece çevresel lenf bezlerin-
den biyopsi alınarak cerrahi işlem sonlandırılmış.
Hikayesinde son 6 aydır çarpıntı, yüzde kızarıklık
ve hipertansiyon mevcut olan hastanın fizik mua-
yenesinde boynun sağ tarafında ele gelen sert, oval
ve elastik kıvamlı yaklaşık 5 cm çaplı kitle tespit
edildi. Preoperatif manyetik rezonans anjiyografi-
sinde boynun sağ yarımında karotis bifurkasyo-
nundan köken alan yaklaşık 3x3.5x5 cm
boyutlarında lobüle kontürlü, düzgün sınırlı nodü-
ler lezyon izlendi (Şekil 1). Karotis cisminden
köken alan paraganglioma ön tanısıyla genel anes-
tezi altında hasta operasyona alındı. Boynun sağ ta-

rafında angulus mandibula alt ucu ile klavikulanın
1/3 medial kenarı arasında sternokleidomastoid
kasın ön kenarına paralel yaklaşık 8 cm’lik cilt in-
sizyonu yapıldı. Cilt ve cilt altı dokular geçildikten
sonra sternokleidomastoid kası laterale deviye edi-
lerek yaklaşık 5 cm çaplı kitle eksplore edildi. Bu
esnada vagus ve hypoglossal sinirler açığa çıkarıldı
ve rezeksiyon sırasında zarar görmemeleri için
teyplerle dönülerek cerrahi sahadan uzaklaştırıldı.
Tümörün arteriyel yapıları tamamen çevrelediği,
internal ve eksternal karotis arterlerin tümör basısı
nedeniyle atrofiye oldukları gözlendi. Ana karotis
arter ve dalları teyp ile dönüldü, klempe edildi.
Şant kullanılmadı. Tümör ile birlikte tümörün ta-
mamen çevrelediği ana, internal ve eksternal karo-
tis arterlerin yaklaşık 2’şer cm’lik parçaları da
çıkarılmak zorunda kalındı. Ana karotis arter de-
vamlılığı 8 mm politetrafloroetilen (PTFE) greft ile
sağlandı. Distal internal karotis arter çapı tümör ba-
sısı nedeniyle normalden daha dar izlendiğinden
ana ile internal karotis arterlerin devamlılığını sağ-
lamak için 8 mm PTFE greftin ucuna 6 mm PTFE
greft anastomoz edildi ve bu greftin diğer ucu da
internal karotis artere uç uca anastomoz edildi. Ana
ve internal karotis arter arasındaki bu greft üzerine
uç yan anastomoze edilen diğer bir 6 mm PTFE
greft ile eksternal karotis arter devamlılığı sağlandı.
Karotis arter oklüzyonu 18 dakika sürdü. Kanama
kontrolü sonrası katlar karşılıklı yaklaştırıldı. Po-
stoperatif dönemde hastada sağ santral fasiyal parezi
gözlendi. Çekilen kraniyal manyetik rezonansda pa-
toloji saptanmadı, tedavisine oral warfarin sodyum
eklenen hasta parezisinin tam gerilemesini takiben
postoperatif 5. gün taburcu edildi. Kitlenin patolo-
jik incelemesi paraganglioma olarak geldi (Şekil 2).
Hastanın postoperatif 2 ay süreyle ara ara alevlenen
santral fasiyal parezisi dışında bir komplikasyon
gözlenmedi. Bu dönemden sonra yaklaşık 9 aylık ta-
kibinde bu komplikasyon tekrarlamadı.

TARTIŞMA

Kadınlarda daha yaygın görülen karotis cisim tü-
mörü %10 civarında bilateral izlenir.2 Lezyonların
çoğu benigndir, buna rağmen malign oluşumlar da
görülebilir. Malign karotis cisim paraganglioma ta-
nısı için kesin histolojik özellikler bulunmamakta-
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ŞEKİL 1: Shamblin tip III paragangliomanın manyetik rezonans anjiyografik
görüntüsü.
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dır. Malignite tanımı bu tümörlerin lokal, bölgesel
veya uzak metastazlarının varlığında geçerlidir.
Malignite oranı tüm vakaların %3-12.5’inde bildi-
rilmektedir. Vakaların %7-9’unda ailesel yatkınlık
mevcuttur.3

Karotis cisim paragangliomaları yavaş büyü-
yen tümörlerdir ve belli bir boyuta gelinceye kadar
asemptomatik seyrederler.4 Boyunda hyoid kemik
seviyesinde sternokleidomastoid kasın önünde yer-
leşir ve bölgesel ağrıya sebep olurlar. Tümör karo-
tis nabzını iletebilir. X ve XII. kraniyal sinirlerin
boyundaki yakın anatomik komşuluğundan dolayı,
tümörün büyümesiyle bu sinirlerin basıya maruz
kalması ses kısıklığı, yutma güçlüğü gibi semptom-
ları ortaya çıkabilir. Karotis cisim paraganglioma-
larının büyümesi kronik hipoksi ve ailesel
yatkınlıkla ilişkilidir. Yine tümörün katekolamin
üretimi sonucu ateş basması, yüz kızarması (flus-
hing) ve çarpıntı gibi semptomlar izlenebilir. Ka-
rotis cisim tümörlerinin teşhis yöntemleri arasında
ultrasonografi, teknesyum isotop sintigrafi, bilgisa-
yarlı tomografi, MR görüntüleme, MR anjiyografi
ve gerektiğinde konvansiyonel anjiyografi bulunur.
Preoperatif olarak karotis cisim paraganglioma-
larının ayırıcı tanısında brakiyal kist, parotis bezi
tümörü, karotis arter anevrizması, lateral aberan ti-
roid bezi, malign lenfoma, nörofibroma, tüberküloz
lenfadenit ve metastatik karsinoma gibi bölgesel
yerleşimi olan hastalıklar düşünülmelidir. Ayırıcı
tanıda yer alan bu bölgedeki karotis arter anev-

rizma ve elongasyonu nedeniyle perkutan ince iğne
aspirasyon biyopsisi preoperatif karotis cisim para-
ganglioması tanısında çok tehlikeli olabilir.

Tümörün çapı, klinik bulguların ortaya
çıkmasında ve tedavinin planlanlamasında önem
arz eder. Bu tümörler ileri derecede vasküler yap-
ıdadırlar ve yoğun kapillerlere sahiptirler. 1971’de
Shamblin karotis cisim paragangliomalarını tümör
çapını temel alan bir sistem içinde internal karotis
arterin tutulma derecesine göre 3 gruba ayırmıştır.
Buna göre:1

Tip I :İnternal karotis arterin minimal tutul-
ması. Diseksiyon subadventisyal planda yapılarak
bu tümörler fazla güçlükle karşılaşmadan çıkarıla-
bilir. 

Tip II: İnternal karotis arter kısmen tümör ta-
rafından sarılmıştır. Bu grup tümörlerde diseksiyon
zordur ancak tümör tamamen çıkarılabilir.

Tip III : İnternal karotis arter ve tümör yoğun
olarak yapışıktır ve etrafı sarılmıştır. 

Shamblin tip III karotis cisim paraganglioma-
larının eksizyonunda eksternal ve/veya internal ka-
rotis arterin rezeksiyonu gerekebilir.5 Karotis cisim
paragangliomalarının rezeksiyonu kraniyal sinir
hasarı ve aşırı kan kaybı gibi riskler taşımaktadır.
Literatürde postoperatif kraniyal sinir hasarı oranı
%15-30 olarak bildirilmektedir. Eğer internal ka-
rotis arter tümör tarafından sarılı ise veya rezeksi-
yon sırasında hasarlanırsa derhal onarım/
replasmanı gereklidir. Bazı makalelerde preopera-
tif anjiyografik embolizasyon önerilmektedir. Ka-
rotis cisim tümörlerinin preoperatif embolizasyonu
ethanol veya polivinil alkol ile yapılabilir. Sonuçta
komplet devaskülarizasyon sağlanabilir.6 Bu uygu-
lama embolik tipte serebral iskemi riski nedeniyle
halen tartışılmaktadır.

Tümör eksizyonu sırasında diğer bir problem
de bazen masif olabilen kanamadır. Bu hastalarda
karotis arter klempajı ve şant kullanılması öneril-
mektedir.7 Böylece uygun kanama kontrolü ve
beyin korumasının yanında tümörün rezeksiyonu
esnasında temiz bir cerrahi alan sağlanmaktadır.
Bizim olgumuzda cerrahi olarak tümör açığa
çıkarıldığında internal ve eksternal karotis arterin

ŞEKİL 1: Karotis cisim paraganglioma patoloji resmi.
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iyice atrofiye uğradığı gözlendi. Rekonstriksiyon
esnasında internal karotis arter klempe edildiğinde
diğer taraf  karotis arterde herhangi bir akım
azaltıcı patoloji olmaması, internal karotis arterden
ölçülen güdük basıncının 60 mmHg olması nede-
niyle şant kullanılmadı.

Karotis cisim paragangliomaları muhtemel
metastazlar veya ilerleyici lokal invazyon sonunda
inoperabl noktaya gelebilir. Bu nedenle tanı ko-

nulduğu zaman cerrahi girişim uygulanmalıdır.
Özellikle tümörün vasküler yapıları tamamen çev-
relediği Shamblin tip III olgularda tümör rezeksi-
yonu ve vasküler yapıların devamlılığı için greft
interpozisyonu gerekmektedir. Bu rezeksiyon
işlemi esnasında aşırı kanamadan ve nörolojik
komplikasyon gelişiminden korunmak için dikkatli
bir diseksiyon ile nörovasküler yapıların zedelen-
mesi önlenmelidir.
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liyak arter anevrizmaları, tüm anevrizmal hastalıkların %0.4-1.9’ unu
oluşturmaktadır. Populasyondaki görülme sıklığı ise %0.03 olarak belir-
tilmektedir.1 Genellikle ileri yaş, hipertansif erkek hastalarda görülen

izole iliyak arter anevrizmalarının %70’den fazlası ana iliyak arter lokali-
zasyonlu olmaktadır. Çevre dokulara bası ve erozyon ile ilişkili semptom-
lar çok geç dönemde ortaya çıktığı için, rüptür insidansı yüksektir ve bu
durum %60-70 operatif mortalite ile sonuçlanmaktadır.1-3 Eşlik eden kardi-
yovasküler hastalıklar, ileri yaş yanısıra, daha önce geçirilmiş abdominal

Dev İzole Ana İliyak Arter Anevrizması

ÖÖZZEETT  İzole iliyak arter anevrizması, aortik anevrizmal hastalıklara göre mortalitesi yüksek ve nadir
görülen bir durumdur. Asemptomatik progresyon ve geç tanı nedeniyle rüptür insidansı yüksektir.
Literatürde 3.5 cm ve üzerindeki anevrizmalara onarım önerilmektedir. Uygun anatomiye sahip
iliyak anevrizmalarda endovasküler onarım cerrahiye alternatif olmakla birlikte, hastaların uzun
dönemli takiplerini gerektirmektedir. Elektif koşullarda yapılacak olan cerrahi tedavinin mortalitesi
ve morbiditesi ise, iyi planlanmış operatif yaklaşım ve teknik ayrıntılarla düşük kalmaktadır. Pelvik
ağrı şikayeti ile başvuran 72 yaşındaki erkek hastada, digital subtraction angiography (DSA)
tetkikinde yaklaşık 18 cm çapında sol ana iliyak arter anevrizması tespit edildi. Hasta elektif
koşullarda opere edilerek anevrizma rezeksiyonu ve Dacron tüp greft interpozisyonu yapıldı.
Operasyon sonrası komplikasyon gelişmeyen hasta 5. günde taburcu edildi. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İliak anevrizma; periferik vasküler hastalıklar

AABBSS  TTRRAACCTT  Isolated iliac aneurysm is a rare condition associated with high mortality than the other
aortic aneurysmal disease. The risk for rupture is high due to asymptomatic progression and late di-
agnosis. Repair proposed for 3.5 cm or larger aneursymal diameter in literature review. Although
endovascular repair is the alternative treatment option according to surgical treatment at anatom-
ically suitable anuersym, patients should be followed up for long term at this procedure. Elective
surgical treatment’s mortality and morbidity is remaining low with carefully planned operative ap-
proach and technical detail.  72 years old male patient presented with pelvic pain. Evaluation of his
digital subtraction angiography (DSA) displayed left common iliac artery aneursym with approxi-
mately 18 cm aneursymal diameter. Patient operated in elective condition and Dacron tube graft
interposition was performed. After an uneventful ICU and ward stay he was discharged from the
hospital on the 5th postoperative day in good condition.

KKeeyy  WWoorrddss::  Iliac aneurysm; peripheral vascular diseases
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ve ya aor tik cer ra hi var sa, elek tif ko şul lar da ya pı la -
cak olan cer ra hi ona rı mın da mor ta li te si art mak ta -
dır. Bu yüz den en do vas kü ler stent yer leş ti ril me si,
co il em bo li zas yo nu gi bi al ter na tif te da vi yön tem -
le ri ge liş ti ril miş tir ve uzun dö nem li ta kip ler de iyi
so nuç lar bil di ren ça lış ma lar var dır.4,5

OLGU SUNUMU

Yet miş iki ya şın da er kek has ta,  pel vik ağ rı şika ye -
tiy le baş vur du ğu ge nel cer ra hi kli ni ğin den, ba tın ul -
tra so nog ra fi sin de yak la şık 18 cm ça pın da ili yak ar ter
anev riz ma sı tes pit edil me si üze ri ne kli ni ği mi ze kon-
sul te edil di. Has ta nın öz geç mi şin de 35-40 yıl gün de
1 pa ket si ga ra iç me ve hi per tan si yon öy kü sü mev-
cut tu. Fi zik mu a ye ne sin de kan ba sın cı 160/90
mmHg, kalp atım hı zı 85/dk idi. So lu num sis te mi
mu a ye ne sin de, ak ci ğer ses le rin de ka ba laş ma mev-
cut tu. Kar di yak mu a ye ne si nor mal di. Ba tın mu a ye -
ne sin de, sol alt kad ran da pul sa til kit le pal pe edil di.
Pe ri fe rik na bız mu a ye ne si nor mal di. Has ta hos pi ta -
li ze edi lip, san tral ve nöz ka te ter ve ra di al ar ter ka te-
te ri zas yo nu ya pı la rak mo ni tö ri ze edil di. İntra ve nöz
te da vi ile hi per tan si yon re gü las yo nu sağ lan dı. Elek-
tro kar di yog ra fi sin de is ke mik de ği şik lik ler ve ya ge-
çi ril miş mi yo kard in fark tü sü le hi ne bul gu yok tu.
Acil is te ni len DSA tet ki kin de, sol ana ili yak ar ter de
yak la şık 18 cm ça pın da anev riz ma tes pit edil me si
üze ri ne, has ta er te si gün ope re edil di (Re sim 1).
Ope ras yon da sol pa ra me di yan la pa ro to mi in siz yo -
nu ile ret ro pe ri to nel böl ge ye ula şı la rak, dis tal ab do -
mi nal aor ta, in ter nal ve eks ter nal ili yak ar ter ler
ha zır lan dı. Anev riz ma ke se si re ze ke edil dik ten son -
ra aor ta-sol eks ter nal ili yak ar ter Dac ron tüp greft
in ter po zis yo nu ya pıl dı (Re sim 2, Re sim 3). Kar şı ta -
raf in ter nal ili yak ar ter kan akı mı nın nor mal ol ma -
sı ne de niy le, sol in ter nal ili yak ar ter li ga tü re edil di. 

Anev riz ma ke se si için de an lam lı ate rosk le roz
ve ya trom büs ma ter ya li yok tu (Re sim 4). Işık mik-
ros ko bi siy le ya pı lan pa to lo jik in ce le me si, me di yal
fib ro zis le hi ne ra por edil di. Pos to pe ra tif komp li kas -
yon ge liş me yen has ta be şin ci gün de ta bur cu edil di.

TARTIŞMA

Son de re ce na dir gö rü len izo le ili yak ar ter anev riz -
ma la rı, 7/1 ora nın da er kek cin si yet te ve da ha çok

RESİM 1: Ana iliyak arterden kaynaklanan anevrizma.

RESİM 2: Anevrizmanın intraoperatif görüntüsü.

RESİM 3: Dacron greft interpozisyonu.
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ye din ci ve se kin ci de kad ara sın da kar şı mı za çık-
mak ta dır. Ge nel lik le ana ili yak ar te re lo ka li ze ol-
mak la bir lik te, %20 ora nın da in ter nal ili yak ar te re,
çok da ha na dir ola rak da eks ter nal ili yak ar te re lo-
ka li ze ola bil mek te dir.1

Eti yo lo ji de pro te o li tik de je ne ras yon, inf la mas -
yon, bi yo me ka nik sel du var stre si, da ha na dir ola-
rak da en fek si yon, vas kü ler kol lo jen do ku has ta lı ğı
ve ar te rit ler yer al mak ta dır. Li te ra tür de ho mo sis -
te i ne mi ve fib ro müs kü ler disp la zi ile iliş ki li ol gu lar
da bil di ril miş tir.6,7 Semp tom lar geç dö nem de be lir -
gin leş me ye baş la mak ta dır ve spe si fik de ğil dir; has-
ta lar pel vik ağ rı, üri ner en fek si yon, hid ro nef roz ve
böb rek yet mez li ği, lum bar ağ rı, gas tro in tes ti nal ya-
kın ma lar ile kar şı mı za çı ka bil mek te dir.8,9 Asemp-
to ma tik prog res yon ne de niy le rüp tür ris ki %70’le re
ulaş mak ta dır ve ay nı şekil de ope ra tif mor ta li te si de
yük sek tir.3

Ge nel gö rüş 3.5 cm ve üze ri çap ta ki ili yak
anev riz ma la rın ta nı ko nul du ğu za man te da vi edil-

me si dir. 3.5 cm al tın da ki anev riz ma lar için 6 ay lık
pe ri yot lar la bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ta ki bi öne-
ril mek te dir .10,11 Te da vi de cer ra hi ona rım stan dart
ol mak la bir lik te; mor bid obe si te, da ha ön ce ge çi -
ril miş la pa ro to mi, eş lik eden kar di yo pul mo ner has-
ta lık lar, ile ri yaş ve fiz yo lo jik ola rak düş kün
has ta la rın te da vi sin de en do vas kü ler stent ile ona-
rım al ter na tif ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Has ta -
ne ka lım sü re si nin kı sa ol ma sı, gi ri şi min da ha
mi ni mal ol ma sı ve en fek si yon ris ki nin azal ma sı en-
do vas kü ler stent ile ona rı mın di ğer avan taj la rı ol-
mak la bir lik te bu yön tem, has ta la rın uzun dö nem li
ta kip edil me si ni ge rek tir mek te dir ve en do le ak, geç
rüp tür, stent mig ras yo nu gi bi ne den ler le ikin ci bir
mü da he le yi ge rek ti re cek po tan si ye le sa hip tir.1,4,5

Has ta mız da, uy gun vas kü ler ana to mik ya pı ol-
ma dı ğı için en do vas kü ler stent dü şü nül me miş tir.
Pul mo ner ve gas tro in tes ti nal komp li kas yon lar dan
ka çın mak için ret ro pe ri to ne al yak la şım ter cih edil-
miş tir. Ret ro pe ri to ne al yak la şı mın gü ve ni lir li ği ve
tek nik açı dan sağ la dı ğı ko lay lık lar da ha ön ce bil di -
ril miş tir.12,13

Su nu da, na dir gö rül me si ve rup tu re ol mak sı -
zın ulaş mış ol du ğu anev riz ma ça pı ne de niy le il ginç
bul du ğu muz izo le ili yak ar ter anev riz ma sı ile il gi -
li cer ra hi tec rü be mi zi sun ma yı amaç la dık. Da ha
çok yaş lı ve ko mor bit po pu las yon da gö rül me si ne-
de niy le er ken ta nı ve te da vi, ka tas tro fik so nuç lar -
dan ka çın mak için önem ka zan mak ta dır. Cer ra hi
yak la şı mın da ay nı ne den ler le mor ta li te si yük sek
ol mak la bir lik te, pre o pe ra tif iyi plan lan mış cer ra -
hi nin, so nuç la rı olum lu yön de et ki le ye rek tam ba-
şa rı sağ la ya ca ğı nı ve ikin ci bir mü da he le nin
po tan si yel risk le ri ni or ta dan kal dı ra ca ğı nı dü şün -
mek te yiz.

RESİM 4: Anevrizma kesesinin açılmış görüntüsü.
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kut aortik diseksiyon ve rüptürler oldukça hayati önem taşıyan ve
cerrahi olarak acil müdahale gerektiren hastalıklardır, ani ölümler-
den uç organ yetmezliğine kadar ağır komplikasyoları olan bu has-

talıkta cerrahi tedavi yöntemleri yetersiz kalıp, başarı oranlarını
artırabilmek için başka yöntemler geliştirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

Tip B diseksiyonlarda operatif mortalite ve parapleji riskleri yüksek-
tir.1,2 Son yıllarda uygulaması giderek artan, perkütan transfemoral endo-
vasküler tedavi yöntemi; gerek operatif mortalite, gerekse komplikasyon
oranlarında anlamlı düşüşler sağlamaktadır.3 Komplike olmayan Tip B di-
seksiyonlarda cerrahi ve medikal tedavi arasındaki üstünlük tartışmasına,
yapılan endovasküler girişimler, gerekli olan ivmeyi kazandıracaktır.

Travmatik Tip B Diseksiyonunun
Perkütan Transfemoral Endovasküler

Tedavisi

ÖÖZZEETT  Travmatik akut Aortik diseksiyonların mortalitesi bulundukları lokalizasyona göre değişir.
Olguların çoğu tanı konamadan kaybedilmektedir. Bu olguların gerçek insidanslarını vermek
oldukça zordur. Tip B diseksiyonlarda operatif mortalite ve parapleji riskleri yüksektir. Son yıllarda,
aortik rüptür ve diseksiyon hastalarında uygulaması giderek artan, perkütan transfemoral
endovasküler tedavi yöntemi, gerek operatif mortalite, gerekse komplikasyon oranlarında anlamlı
düşüşler sağlayabilmiştir. Bu olgu sunumunda, trafik kazası sonrası desendan aorta diseksiyonu,
servikal dislokasyon ve sol kalça çıkık-kırığı gelişen bir hastada başarılı perkütan transfemoral
endovasküler tedavi uygulaması sunuldu.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Torasik aorta, diseksiyon

AABBSS  TTRRAACCTT  Mortality related to acute traumatic aortic dissections depends on the section of the
aorta involved. Most of the patients die before they are diagnosed. As a result it is hard to signify
the real incidence in aortic dissections. The risk of operative mortality and paraplegia in type B dis-
section is higher. However in recent years percutaneous transfemoral endovascular stenting of the
aorta has been an effective treatment method with lower mortality and complication rates in aor-
tic dissection. Here we report a case of aortic dissection who underwent successful percutaneous en-
dovasculary stenting of the descenting aorta.

KKeeyy  WWoorrddss::  Thoracic aorta, dissection
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Biz olgumuzda, araç içi trafik kazası geçiren,
kendini sınırlamış rüptürü düşündüren aort disek-
siyonuyla birlikte ciddi nörolojik ve ortopedik
problemleri olan komplike bir hastaya yaklaşımı-
mızı takdim ettik.

OLGU SUNUMU

35 yaşında bayan hasta, araç içi trafik kazası son-
rası oluşan künt göğüs travması, takipne ve he-
moptizi şikayeti nedeniyle acil servise getirildi.

FM bulguları: Hastanın bilinci açık, vital bul-
guları stabil, periferik arteriyel nabızları açık, dört
ekstremitesinde hareket ve güç kaybı vardı. Çekil-
miş olan tomografisinde vasküler patolojiye ek ola-
rak servikal fraktür (C6-7 dislokasyon)  mevcuttu.
Sol kalçada, çıkık ve asetebulum kırığı tespit edildi.

Direk grafilerinde plevral hemorajiyi destek-
ler bulgular vardı (Resim 1).

Hastanın ilk çekilen kontrastsız toraks tomo-
grafisinde, arkus aortanın 3.5 cm kaudalinde ve yak-
laşık 2.5 cm’lik segment boyunca inen aorta,
anterior ve posterior duvarında devamsızlık izlendi.

Hastaya, aortik rüptür ön tanısıyla 3mm kesitli
acil torakoabdominal bilgisayarlı tomografi (BT)
anjiyo çekildi. Arkus aortanın distalinde ve inen
aorta proksimalinde kraniokaudalde 27 mm’lik seg-

mentte diseksiyona bağlı 3 adet fleb izlenmiş, ancak
bu seviyelerde ekstravazasyon saptanmamıştır
(Resim 2a-2b). Tomografide diseksiyon ile ilgili ge-
rekli ölçümler alındı, mezenterik, renal ve iliyak
arterlerin yapısı gözden geçirildi.

Hasta bu bulgularla kliniğimize kabul edildi.
Hastanın multipl travma hastası ve buna bağlı im-
mobil olması gerektiğinden, genel durumunun da
stabil olmasından dolayı hastaya endovasküler gi-
rişim planlandı. Bu olguda, hastaya yapılacak iş-
lemler hakkında bilgi verilerek, bilgilendirilmiş

RESİM 1: Direk akciğer grafisinde, sol tarafta hemotoraksı destekler bulgu-
lar gözlenmekte.

RESİM 2a-2b: 3 mm kesitli bilgisayarlı tomografi(BT) anjiyo, arkus aortanın hemen distalinde diseksiyon flebi dikkati çekmektedir.

a b
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onam alındı.12 saat içinde anjiyografi laboratua-
rında müdahaleye başlandı.

Aortografi ile diseksiyonun lokalizasyonu tam
olarak tespit edildi.

CERRAHİ TEKNİK

Hastaya anestetik sedasyon eşliğinde lokal anestezi
uygulandı.  Radial arterden arteriyel basınç takibi
yapıldı. Her iki femoral bölge işlem için açık bıra-
kıldı. Sol inguinal bölgeden common, profunda ve
süperfisyal femoral arterler eksplore edildi. Hastaya
10000 İÜ Heparin yapıldı.

Sağ ana femoral arterden 9 F intraducer kate-
ter yerleştirildi. Buradan ilerletilen pigtail ile skopi
altında aortografi yapılarak diseksiyonun lokalizas-
yonu ve yayılımı değerlendirildi. Aortografide,
inen aortanın başlangıç bölümünde ve sol subkla-
viyan arterin çıkışından hemen sonra intimal flep-
lere bağlı geçiş güçlüğü izlendi. Distal bölümlerde
ise inkomplet ama tama yakın rüptürü düşündürür
nitelikte rölatif olarak geçiş izlendi (Resim 3a-3b).

Sol subklaviyan artere ulaşabilmek için sol ak-
siler arterden 7 F intraducer konuldu. Buradan
gönderilen klavuz tel aortadan gönderilen tel ile
kesiştirilerek stentin yerleştirileceği lokalizasyon
tespit edildi. Diseksiyonun başlangıç seviyesinin
üzerinden subklaviyan arterin orifisine gelmeye-

cek şekilde endovasküler stent (MEDTRONİC®)
yerleştirildi. Stent implante edildikten sonra tekrar
aortografi yapılarak diseksiyonun tamamen kapan-
dığı ve herhangi bir kaçak olmadığı izlendikten
sonra hasta yoğun bakıma alındı. Hastanın mevcut
servikal dislokasyon nedeniyle takip edildiği süre
içinde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanıldı.

Yoğun bakımda hemoglobin takipleri 6 saat
aralarla takip edildi. Günlük çekilen direk grafilerle
stentin lokalizasyonu takip edildi (Resim 4). Hasta
postoperatif 3. günde opere edilmek üzere Beyin
Cerrahisi ve Ortopedi kliniklerine devredildi.

RESİM 3a-3b: Aortografi; inen aortanın duvar bütünlüğü bozulmuş ve opak maddenin damar dışına sızdığı izlenmiştir.

a b

RESİM 4: Direk grafide stentin uygun lokalizasyonda olduğu tespit edilmekte..
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C6 diskektomi, C6-7 vida plak, peek cage füz-
yon,  sol total kalça protezi operasyonları geçiren
hastanın 13 ay sonraki kontrolünde greftte ve ya-
pılan diğer operasyonlar da problem gözlenmedi,
hasta yürüyebilir normal hayat fonksiyonlarına
geri dönmüştü (Resim 5a-5b).

TARTIŞMA

Travmatik akut aort disseksiyonlarında mortalite
yüksektir. Birçok hasta sağlık merkezine ulaşama-
dan kaybedilmektedir. Rüptüre olmamış Tip B aort
diseksiyonlarının cerrahi tedavisi yüksek mortalite
ve morbidite ile seyretmektedir.

Akut Tip B aort diseksiyonlarının klasik teda-
visi açık cerrahi yöntemlerdir. Ancak son yıllarda
cerrahi müdahalelere alternatif olarak endovaskü-
ler tedavi uygulaması, giderek daha sık uygulan-
maktadır.

Akut TipB disseksiyonlu hastalara uygulanan
endovasküler girişimlerle klasik cerrahi müdahale
uygulanan hastaların sonuçlarını karşılaştıran ça-
lışmalarda, uzun dönem sonuçlara ve yeterli hasta
sayısına tam ulaşılamamakla birlikte endovasküler
stent uygulamasının; cerrahinin getireceği kanama,
parapleji, enfeksiyon, postoperatif rehabilitasyon
zorluklarından mortaliteye kadar birçok durumda
daha başarılı bir tedavi yöntemi olduğu yönünde-
dir. Nadir olmakla birlikte bu uygulamalarda stent
etrafında kaçak (endoleak) veya migrasyon gibi
komplikasyonlar da gözlenebilmektedir.3-5

Akut TipB disseksiyonlarda endovasküler stent
uygulaması yalancı lümende dekompresyon yapa-
rak rüptür riskini düşüren ve optimal distal per-
füzyonu sağlayan etkili bir yöntemdir.

Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan
perkütan transfemoral endovasküler tedavi yön-
temi bu konudaki birçok sıkıntımızı karşılamış ve
tedavi stratejimizi değiştirmiştir. Birçok merkezde
yapılan çalışmaların kısa dönem sonuçları başarılı
olmakla birlikte uzun dönem sonuçları henüz net-
lik kazanmamıştır.

RESİM 5a-5b: 13 ay sonra çekilen kontol BT’de stentin uygun yerde ve
damar duvarının bütünlüğünü sağladığı  gözlenmekte.

a

b
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