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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.
�� ����� ��� ��� ���� ��������	 � ���� 	�� ��� ���� ���	����
� �	�� ����� ���� ������� �
��� ���	 �������	����� ��

- 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.

kimlik:Layout�1��17.08.2009��14:34��Sayfa�6



Dergimizin editörlük görevini devraldıktan sonraki Mayıs-Haziran 2008 tarihli ilk sayı-
mızda sizlere hedeflerimizi ve sizlerden olan beklentilerimizi vurgulamıştım. Bugüne
kadar geçen sürede üçüncü sayımızı yayınlayabiliyoruz. Dördüncü sayımızı da kongre
sayısı olarak planladık. 

Öncelikli olarak yaptıkları çalışmaları dergimize gönderen meslektaşlarımıza katkıların-
dan dolayı; ayrıca yardımcı editörlerime ve danışma kurulu üyelerine makalelerin de-
ğerlendirme süreçlerindeki özverili ve titiz değerlendirmeleri için teşekkür ederim. 

Derginin bir sayısının hazırlanma süresini kısaltmak ve kolaylaştırmak için elektronik
ortamda makale takip sistemine geçilmiştir. Buna rağmen makale danışmanlığı için seçi-
len meslektaşlarımızın iş tempoları veya sisteme yatkın olmamaları sebebiyle, zamanında
cevap vermedikleri veya mazeret bildirmedikleri için yayın değerlendirmeleri, olması ge-
reken ideal standartlardan daha uzun sürelerde gerçekleşmektedir. Danışma kurulundaki
tüm üyelerden bu konuda gerekli titizliği göstermelerini bir kez daha rica ediyorum. Ay-
rıca 2009 yılının son sayısında yıl içinde basılan üç sayıda görev alan danışma kurulu üye-
lerinin isimlerini bildirerek teşekkürlerimizi sunacağız.

Sizleri 15-19 Mayıs 2009 tarihinde Bodrum’da düzenlenecek XIV. Ulusal Damar Cerra-
hisi Kongresi’ne bekliyoruz. Kongre programımız tüm üyelerimizi bilimsel anlamda mutlu
edecektir. Özellikle genç meslektaşlarımız için makale yazımı tekniği ve incelikleri için
benim başkanlığımda; European Journal of Vascular and Endovascular Surgery dergisinin
yardımcı editörü Jean Baptiste Ricco ve Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Editörü
Prof.Dr. Sertaç Çiçek’in konuşmacı oldukları “Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanmalıdır?”
oturumu yapılacaktır. Konuya ilgi duyanlara katkımız olacağını umuyorum.

Saygılarımla.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEEMMİİRRKKIILLIIÇÇ
Editör
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Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalı
Hastalarda Endovasküler Stent ile

Onarım Uygulamalarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  En do vas kü ler aort anev riz ma ona rı mı (EVAR), to ra kal ve ab do mi nal aort anev riz -
ma la rı nın (AA A) açık cer ra hi ona rı mı na gö re da ha az in va ziv olan bir tek nik tir. Da ha az kan kay -
bı ve trans füz yon ih ti ya cı, da ha kı sa iş lem sü re si, da ha az yo ğun ba kım ve hos pi ta li zas yon sü re le ri,
da ha az ma jor komp li kas yon gö rül me oran la rı ve da ha kı sa iyi leş me sü re le ri gi bi avan taj la rı sa yı la -
bi lir. Kli ni ği miz de 24 ay bo yun ca EVAR uy gu la nan has ta la rın er ken dö nem so nuç la rı nı de ğer len -
dir dik. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Kli ni ği miz de Ocak 2006 ve Ocak 2008 yıl la rı ara sın da, to ra kal aort
anev riz ma lı 11 (or ta la ma yaş, 59 ± 2.5 yıl), ab do mi nal aort anev riz ma lı 8 (or ta la ma yaş, 63 ± 4.6 yıl)
has ta ya EVAR uy gu lan dı. Or ta la ma ta kip sü re si 6,0±1,6 ay ola rak be lir len di. (mak si mum, 23 ay).
BBuullgguullaarr::  Mor ta li te ve kan trans füz yo nu ih ti ya cı gö rül me di. Nö ro lo jik ve is ke mik komp li kas yon -
lar iz len me di. To ra kal aort anev riz ma lı 1 has ta da (5,26%) iş lem sı ra sın da Tip 1  ve yi ne to ra kal aort
anev riz ma lı 1 has ta da (5.26%) iş lem den 3 ay son ra Tip 2 ka çak gö rül dü. Stent mig ras yon komp li -
kas yo nu iz len me di. SSoonnuuçç:: Ça lış ma mı zın er ken dö nem so nuç la rı da ha ön ce den ya pıl mış ça lış ma -
la rın so nuç la rı ile uyum lu çık mış tır. Has ta sa yı la rı nın ve ta kip sü re le ri nin kı sıt lı ol ma sı ne de niy le
ça lış ma mız ye ter siz gö rün mek te dir. An cak el de edi len er ken dö nem so nuç la rı, EVAR tek ni ği nin ül -
ke miz de da ha yay gın kul la nı mı için da ha ge niş ka tı lım lı ve da ha uzun ça lış ma la ra ih ti yaç ol du ğu -
nu gös ter miş tir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: To ra kal aort anev riz ma sı; ab do mi nal aort anev riz ma sı; stent 

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  En do vas cu lar aor tic ane urysm re pa ir (EVAR), is a less-in va si ve al ter na ti -
ve to con ven ti o nal open sur gery for re pa ir of tho ra cic and ab do mi nal aor tic ane urysms (AA A).
Less blo od loss and trans fu si on re qu i re ment, shor ter pro ce du re ti mes, di mi nis hed ICU uti li za ti -
on, re du ced length of hos pi tal stay, mar kedly lo wer ra tes of ma jor ad ver se events, and dra ma ti -
cally qu ic ker re co very are nu me ro us early be ne fits of EVAR. We re vi e wed a 24-months
ex pe ri en ce with EVAR to do cu ment early out co mes. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en Ja nu ary
2006 and Ja nu ary 2008, 11 pa ti ents (me an age, 59±2,5 ye ars) with tho ra cic ane urysms and 8 pa ti -
ents (me an age, 63 ± 4.6 ye ars) with ab do mi nal ane urysms un der went en do vas cu lar re pa ir. The
me an fol low-up was 6.0 ± 1.6 months (ma xi mum, 23 months). RRee  ssuullttss:: No pa ti ents di ed and re-
qu i red blo od trans fu si on. The re we re no ne u ro lo gi cal or isc he a mic comp li ca ti ons. Type I en do -
le ak was ob ser ved at 1 pa ti ent (5.26%) with tho ra cic aor ta ane urysm du ring the pro ce du re and
type 2 en do le ak was ob ser ved at 1 pa ti ent with tho ra cic ane urysm af ter 3 months fol lo wing the
pro ce du re. No stent mig ra ti on comp li ca ti on was ob ser ved. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Early re sults of our study
are si mi lar to pre vi o us stu di es. Be ca u se of the fi ni te num ber of pa ti ents and  li mi ted fol low up pe-
ri od, the re sults of this study se ems to be ina de qu a te. Early re sults of our study stres sed the  ne-
ces sity of mo re stu di es with  lar ger sca les and lon ger fol low up pe ri od to ma ke EVAR a wi des pre ad
used pro ce du re in our co untry.

KKeeyy  WWoorrddss::  Thoracic aortic aneurysm, abdominal aortik aneurysm, stents

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22000099;;1188((11))::11--99

Dr. Mustafa ŞIRLAK,a

Dr. Mehmet ÇAKICI,a

Dr. Mustafa Bahadır İNAN,a

Dr. Sadık ERYILMAZ,a

Dr. Levent YAZICIOĞLU,a

Dr. Rüçhan AKAR,a

Dr. Atilla ARAL,a

Dr. Bülent KAYA,a

Dr. Ümit ÖZYURDAa

aKalp ve Damar Cerrahisi AD, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Mehmet ÇAKICI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Ankara, 
TÜRKİYE/TURKEY
mcakici21@gmail.com

Cop yright © 2009 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   

1-8069:Layout�1��17.08.2009��14:45��Sayfa�1



Mustafa ŞIRLAK ve ark. TORAKAL VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALI HASTALARDA ENDOVASKÜLER STENT...

Damar Cer Derg 2009;18(1)2

ort anev riz ma lı has ta lar da bir çok açık cer-
ra hi tek nik ta nım lan mış olup bu tek nik ler
özel lik le cid di ko mor bi di te si olan has ta lar -

da yük sek mor bi di te ve mor ta li te oran la rı ile bir lik-
te lik gös ter mek te dir.1

Pa ro di ve ark.nın 15 yıl ön ce en do vas kü ler aor-
tik anev riz ma ona rı mı ile il gi li ilk de ne yim le ri ni ya-
yın la ma la rı ile bu te da vi se çe ne ği yay gın ola rak
ka bul edil miş ve ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın
kon van si yo nel açık cer ra hi ona rı mı na oran la da ha
az in va ziv bir gi ri şim ol ma sı ne de niy le al ter na tif bir
te da vi se çe ne ği ola rak uy gu la ma ya gir miş tir.2

To ra sik aor ta ya en do vas kü ler stent imp lan tas -
yo nu ise ilk ola rak 1991’de Vo lo dos ve ark. ta ra fın -
dan uy gu lan mış tır.3

Stan dart cer ra hi ona rım ile en do vas kü ler
anev riz ma ona rı mı (EVAR) pro se dü rü nün kar şı -
laş tı rıl dı ğı bir çok ça lış ma da, EVAR uy gu la nan has-
ta lar da da ha az kan kay bı ve trans füz yon ge rek si ni-
mi ol ma sı, uy gu la ma, yo ğun ba kım ve has ta ne de
ka lım sü re le ri nin da ha kı sa ol ma sı, da ha dü şük
komp li kas yon oran la rı ve dra ma tik ola rak da ha kı -
sa iyi leş me sü re le le ri nin ol ma sı gi bi avan taj lar açık
ola rak vur gu lan mış tır. Bu ne den le, anev riz ma nın
te da vi si ni sağ la yan ye ni ve da ha az in va ziv bir iş -
lem ol ma sı ne de niy le EVAR öne ri len bir te da vi se-
çe ne ği ha li ne gel miş tir.4,5 An cak EVAR ile il gi li
or ta dö nem so nuç la rın ya yın lan dı ğı bir ta kım ça lış -
ma lar da, iş lem sı ra sın da ya pı lan ha ta la ra bağ lı ge-
li şen çe şit li prob lem ler ve komp li kas yon lardan da
(en do -le ak (içe sız ma), mig ras yon, anev riz ma nın
rüp tü rü, iş lem son ra sı ge li şen nö ro lo jik se kel ler, üst
eks tre mi te is ke mi si) bah se dil miş tir.6-8

To ra ko ab do mi nal aort anev riz ma lı has ta la rın
te da vi sin de en do vas kü ler stent-greft imp lan tas yo -
nu tek ni ği nin kul la nıl ma sı ile il gi li son yıl lar da bir-
çok ça lış ma ya pıl mış tır. Bu ça lış ma lar da ge nel
ola rak açık cer ra hi tek ni ğe gö re en do vas kü ler tek-
ni ğin uzun dö nem so nuç la rı ile il gi li ve ri ler ye ter -
siz ol mak la bir lik te kı sa ve or ta dö nem so nuç la rı nın
yüz gül dü rü cü ol du ğu gö rül mek te dir. 

Bu ça lış ma nın ama cı, kli ni ği miz de aort anev-
riz ma sı olan has ta la ra uy gu la nan en do vas kü ler
stent-greft imp lan tas yo nu nun er ken dö nem so nuç-
la rı nı bil dir mek, da ha ön ce den ya pıl mış olan ça lış -

ma lar ışı ğın da bu ye ni tek nik ile il gi li en son ge liş -
me le ri de ğer len dir mek ve bun dan son ra ya pı la bi -
le cek ça lış ma la ra ışık tut mak tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

HAS TA LAR

Kli ni ği miz de Ocak 2006 ile Ocak 2008 ara sın da 8
to ra kal ve 11 ab do mi nal aort anev riz ma sı olan top-
lam 19 has ta da (E/K= 12/7) en do vas kü ler stent im-
p lan tas yo nu uy gu lan dı. Has ta lar, ön ce den ya pıl mış
olan bil gi sa yar lı to mog ra fi ve se lek tif an ji og ra fi de
ta nım la nan ana to mik kri ter le re gö re se çil di ler.
Tüm has ta lar dan ya zı lı bil gi len di ril miş onam alın -
dı. Or ta la ma ta kip sü re si 6.0 ± 1.6 ay, mak si mum
ta kip sü re si 23 ay ola rak be lir len di. Has ta la rın de-
mog ra fik özel lik le ri Tab lo 1’de gö rül mek te dir. Has-
ta lar er ken dö nem so nuç la rı, iş lem son ra sı yo ğun
ba kım ve has ta ne de ka lım sü re le ri, mor ta li te oran-
la rı ve iş lem son ra sı komp li kas yon ge li şi mi açı sın -
dan de ğer len di ril di. 

PRE O PE RA TİF GÖ RÜN TÜ LE ME

Tüm has ta la ra iş lem ön ce sin de 3 mm ke sit li- 3 bo-
yut lu re kons trik si yon lu BT an ji og ra fi ya pı la rak;
anev riz ma tik böl ge nin ça pı, uzun lu ğu, ana to mik
lo ka li zas yo nu, prok si mal ve dis tal bo yun özel lik le -
ri, 3 bo yut lu kon fi gü ras yo nu ve açı lan ma özel lik -
le ri, subk lavi yan ya da ili yak ar ter ler le iliş ki si,
kal si fi kas yon ve trom büs olup ol ma dı ğı gi bi ana to -

Torakal Aort  Abdominal Aort 

Anevrizması Anevrizması 

(TAA) (n = 11) (AAA) (n = 8)

E/K (n) 8/3 4/4

Ortalama Yaş (yıl) 59±2,5 63±4,6

Diabet (n) 3 6

Hipertansiyon (n) 7 5

KOAH (n) 4 1

Kreatinin>1,5 mg/dl (n) 1 5

Koroner arter hastalığı (n) 5 2

Mitral kapak hastalığı (n) 2 0

CABG hikayesi (n) 2 0

TABLO 1: EVAR uygulanan hastaların 
demografik özellikleri.

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
CABG: Koroner arter bypas cerrahisi
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mik ve mor fo lo jik özel lik ler de ğer len di ril di (Re sim
1A-1B) (Tab lo 2).

STENT GREF TİN YER LEŞ Tİ RİL ME Sİ

Has ta la ra iş lem den 12 sa at ön ce in tra ve nöz hid-
ras yon uy gu lan dı ve re nal fonk si yon lar mo ni to -
ri ze edil di. İş lem ler, Kalp ve Da mar Cer ra hi si
Ame li yat ha ne si ile ay nı kat ta bu lu nan Kar di yo -
lo ji Kli ni ği ne ait an ji og ra fi la ba ra tu ar la rın da, Phi-
lips H3000 ti pi an ji og ra fi ci ha zı kul la nı la rak
uy gu lan dı. İş lem sı ra sın da 2 to ra kal ve 1 ab do mi -
nal aort anev riz ma lı has ta da ge nel anes te zi, 16
has ta da ise se das yon ve rej yo nel anes te zi uy gu -
lan dı. İlk ola rak fe mo ral ar ter ka te te ri zas yo nu

uy gu lan dı ve sko pi al tın da opak mad de ve ri le rek
aor ta da ki anev riz ma tik böl ge gö rül dü ve iş le me
uy gun luk tek rar de ğer len di ril di (Re sim 2). Ab do -
mi nal aort anev riz ma la rı için or ta la ma çap 56 ±

TORAKAL VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALI HASTALARDA ENDOVASKÜLER STENT... Mustafa ŞIRLAK ve ark.

Damar Cer Derg 2009;18(1) 3

Torakal Aort Abdominal Aort 

Anevrizması Anevrizması 

(TAA) (AAA)

Anevrizma Uzunluğu (mm) 67 ± 14.5 70 ± 22.2

Anevrizma Çapı (mm) 58 ± 8.75 56 ± 12.5 

Proksimal Boyun Çapı (mm) 33 ± 4.5 30 ± 3.7

Distal Boyun Çapı (mm) 31 ± 2.4 30 ± 2.8

Subklavian arter tutulumu 1 -

İliak arter tutulumu - 4

TABLO 2: Preoperatif aort anevrizma özellikleri.
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(A) (B)
RESİM 1A, B: (A) Preoperatif BT ile torakal aort anevrizmasının değerlendirilmesi. (B) Preoperatif BT ile ab-
dominal aort anevrizmasının değerlendirilmesi.
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RE SİM 3A: Ab do mi nal aort anev riz ma sın da en do vas kü ler sten tin imp lan -
tas yo nu.
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RE SİM 3B: To ra kal aort anev riz ma sın da en do vas kü ler sten tin imp lan tas yo nu.
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12.5 mm, to ra kal aort anev riz ma la rı için ise 58 ±
8.75 mm ola rak öl çül dü (Tab lo 2). Da ha son ra
kar şı ta raf fe mo ral ar te re cer ra hi di sek si yon ya-
pı la rak iş lem için ha zır lan dı. Trans vers ar te ri o to -
mi son ra sı, ka ta ter yar dı mı ile uy gun çap ve
uzun luk ta ki en do vas kü ler stent se çi le rek anev-
riz ma tik böl ge ye yer leş ti ril di ve ba lon ara cı lı ğı ile
stent da mar du va rı na tes pit edil di (Re sim 3A-3B).
İş lem son ra sı fe mo ral ar ter de ki dis tal ve prok si -
mal akım kon trol edi le rek ar te ri o to mi pri mer ola-
rak ka pa tıl dı. To ra kal aort anev riz ma lı
has ta lar dan 6 has ta da 15 cm, 2 has ta da ise 20
cm’lik greft kul la nıl dı (W.L. Go re&As so ci a tes
Go re TAG), ab do mi nal aort anev riz ma lı has ta lar -

da ise 3 has ta da 15 cm, 4 has ta da ise 10 cm’lik tü-
bü ler greft ler ter cih edil di (W.L. Go re&As so ci a -
tes Go re Exc lu der). Ab do mi nal anev riz ma sı olan
has ta lar için kul la nı lan greft ler den 4 ta ne si Y
greft di ğer 7’si ise tü bü ler greft ola rak se çil di. İş -
lem bit tik ten son ra greft pa ten si ni ve anev riz ma -
nın ta ma men ka pa tıl dı ğı nı gös ter mek ama cıy la
kon trol an ji og ra fi ya pıl dı.

İZLEM

Tüm has ta lar 4. haf ta, 6. ay ve 1. yıl da uy gu la nan
di rek ba tın gra fi si, ak ci ğer gra fi si, 3mm ke sit li BT
an ji og ra fi ve dopp ler ul tra so nog ra fi so nuç la rıy la
iz len di (Re sim 4). Ge rek li du rum lar da ar te ri og -
ra fi ve ek to mog ra fik in ce le me ler de uy gu lan dı.
Ay rı ca iş lem son ra sı re nal fonk si yon lar ve kan
ba sınç la rı ya kın ola rak iz len di. Mor ta li te oran la -
rı, yo ğun ba kım ve has ta ne de ka lım sü re le ri ile
en do le ak (ka çak), nö ro lo jik de fi sit, üst eks tre mi -
te is ke mi si, greft mig ras yo nu, kink ve alt eks tre -
mi te is ke mi si gi bi komp li kas yon lar açı sın dan
de ğer len di ri len has ta la rın er ken dö nem so nuç la -
rı top lan dı.

BULGU LAR
İş lem son ra sı yo ğun ba kım iz le mi or ta la ma 3 ± 0.6
sa at , has ta ne de ka lım sü re si ise 72 ± 8 sa at ola rak
be lir len di. İlk 30 gün de ki ve 1 yıl so nun da ki mor-
ta li te %0’dı. Has ta la rın hiç bi ri ne kan ürü nü rep-
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RESİM 4: Postoperatif BT ile anevrizmanın değerlendirilmesi.
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RESİM 2: Skopi altında anevrizma çaplarının ölçümü.
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las ma nı uy gu lan ma dı. İş lem sı ra sın da kul la nı lan
opak mad de ye bağ lı ab do mi nal aort anev riz ma lı 2
has ta nın re nal fonk si yon la rın da er ken dö nem de
bo zul ma göz len di, an cak hid ras yon la re nal fonk-
si yon lar da dü zel me sağ lan dı. Kon van si yo nel açık
cer ra hi ope ras yon la rı mız da ru tin ola rak uy gu la dı -
ğı mız BOS dre na jı iş le mi hiç bir has ta da uy gu lan -
ma dı ve pa re zi, pa ra li zi ya da in me gi bi nö ro lo jik
komp li kas yon lar ge liş me di. İş lem son ra sı, to ra kal
aort anev riz ma lı has ta lar da üst eks tre mi te is ke mi -
si, ab do mi nal aort anev riz ma lı has ta lar da ise alt
eks tre mi te is ke mi si göz len me di. To ra kal aort
anev riz ma sı olan 1 (%5.26) has ta da fe mo ral ar ter -
den 24 F she at iler le ti le me di ği için  hem di ag nos -
tik an ji og ra fi hem de iş lem kar şı ta raf fe mo ral
ar ter den uy gu lan dı. Hiç bir has ta da fe mo ral ar ter
dis sek si yo nu na bağ lı komp li kas yon gö rül me di.
An ti ag re gan te da vi si al tın da ta bur cu edi len has ta -
la rın pos to pe ra tif 1. ay ta kip le rin de hiç bir prob-
lem le kar şı la şıl ma dı. Kon trol BT An ji og ra fi siy le
stent lo ka li zas yo nu, mig ras yon ve ka çak olup ol-
ma dı ğı kon trol edil di. To ra kal aort anev riz ma sı
olan 1 (%5.26) er kek has ta da ar ku sun dis ta lin de ki
açı lan ma ya bağ lı iş lem sı ra sın da en do le ak göz len -
di ve ay nı se ans da kul la nı lan 2. uzat ma stent greft
ile bu prob lem çö zül dü. To ra kal aort anev riz ma sı
olan 1 (%5.26) er kek has ta ise pos to pe ra tif 3. ay da
gö ğüs ağ rı sı şika ye tiy le po lik li ni ğe baş vur du ve ya-
pı lan BT an ji og ra fi sin de Tip 2 en do le ak göz len di.
Ka çak ora nı çok dü şük ol du ğun dan ye ni bir gi ri şi -
me ge rek du yul ma dı ve po lik li nik iz le me alın dı.
En do vas kü ler sten tin, sol subk lav iyan ar ter ori fi si -
ne ya kın ola rak tes pit edil di ği 1 (%5.26) has ta da
iş lem son ra sın da her han gi bir kli nik bul gu göz len-
me di ği için subk lavi yan ar te re yö ne lik ek cer ra hi
gi ri şi me ge rek gö rül me di. Has ta la rın hiç bi rin de
iz lem ler sı ra sın da greft mig ras yo nu iz len me di. İlk
6 ay da ki komp li kas yon lar Tab lo 3’te özet len miş -
tir.

SONUÇ
En do vas kü ler tek nik ler le il gi li olum lu er ken dö -
nem so nuç la rı bu lun ma sı na kar şın uzun dö nem so-
nuç la rıy la il gi li ha la ye ter li bil gi bu lun ma mak ta dır.
Li te ra tür de Stan ford ’un 103 has ta da bi rin ci ku şak
stent greft le ri kul la na rak yap mış ol du ğu ça lış ma dı-

şın da, 2 yı lı aşan iz lem sü re le ri olan çok faz la ya yın
bu lun ma mak ta dır.9-11

Aort anev riz ma la rı nın te da vi sin de göz önün de
bu lun du ru lan en önem li kri ter mor ta li te dir. Açık
cer ra hi gi ri şim ler de ki mor ta li te oran la rı %3’le %26
ara sın da de ğiş mek te dir. Bu oran acil cer ra hi mü da -
ha le ler de %75’e ka dar çı ka bil mek te dir.12,13

Alı şıl mış cer ra hi tek nik ler le kar şı laş tı rıl dı ğın -
da aort anev riz ma la rı nın en do vas kü ler ona rı mı da -
ha dü şük mor bi di te ve mor ta li te oran la rı na
sa hip tir. Bu ne den le bir çok has ta yük sek cer ra hi
risk le ri ol ma sı ne de niy le en do vas kü ler gi ri şim le te-
da vi ye yön len di ril mek te dir.9

Pif fa ret ti ve ark.nın, en do vas kü ler ona rım uy-
gu la nan to ra sik aort anev riz ma lı 52 has ta da yap mış
ol du ğu ça lış ma da, 30 gün lük mor ta li te ora nı elek-
tif cer ra hi uy gu la nan lar da %3.1; acil cer ra hi uy gu -
la nan lar da ise %13.3 ola rak sap tan mış tır. Ça lış ma-
da er ken dö nem de ki en sık ölüm ne de ni nin ka na -
ma ya bağ lı he mo ra jik şok ol du ğu be lir til miş tir. Ay-
rı ca bu ça lış ma da, 1, 3 ve 5. yıl lar da ki sağ ka lım
oran la rı sı ra sıy la %89.3; %83.3 ve %79 ola rak bil-
di ril miş tir.14

Kul la nı lan mal ze me ler de ki ge liş me ve de ne yi -
min git tik çe art ma sıy la en do vas kü ler te da vi nin kli-
nik ve mor fo lo jik en di kas yon la rı da art mak ta dır.
Böy le ce en do vas kü ler te da vi acil du rum lar da da
açık cer ra hi ye al ter na tif ola rak kul la nıl ma ya baş-
lan mış tır.15-17

TORAKAL VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALI HASTALARDA ENDOVASKÜLER STENT... Mustafa ŞIRLAK ve ark.

Damar Cer Derg 2009;18(1) 5

Torakal Abdominal 

Aort Aort 

Anevrizması Anevrizması

Mortalite (n) 0 0

Kan Replasmanı İhtiyacı (n) 0 0

Tip 1 Kaçak (n) 1 0

Tip 2 Kaçak (n) 1 0

Migrasyon (n) 0 0

Renal fonksiyonlarda bozulma (n) 0 2

Üst ekstremite iskemisi (n) 0 -

Alt ekstremite iskemisi (n) - 0

Nörolojik Komplikasyon (n) 0 0

TABLO 3: İlk 6 ay komplikasyon oranları.
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To ra sik aort cer ra hi sin de, cer rah lar ge nel lik le
mor ta li te, ka na ma, pa rap le ji gi bi ma jor komp li kas -
yon lar üze rin de yo ğun laş mak ta dır.11,18 İnen aort
ope ras yon la rı nın or tak bir se ke li olan in me ye te ri
ka dar de ğer len di ril me mek te dir. Bir çok ya yın da öz -
gün bir ana liz ya pıl ma mak la bir lik te, bu komp li -
kas yo nun in si dan sı yük sek ola rak ve ril mek te-
dir.19,20

Açık cer ra hi son ra sı in me ge li şi mi ne ne den
olan bir ta kım risk fak tör le ri be lir len miş tir. Bun lar;
di a be tes mel li tus öy kü sü, acil cer ra hi gi ri şim, tek-
ni ğe bağ lı em bo lik olay lar ve ate rosk le ro tik aort ta
kı la vuz tel ve ka ta ter ler le ya pı lan ma ni pü las yon lar
ola rak sı ra la na bi lir.21

De je ne ra tif anev riz ma ve to ra ko ab do mi nal
anev riz ma la rın cer ra hi ona rı mı son ra sı gö rü len
spi nal kord is ke mi si ve pos to pe ra tif nö ro lo jik de-
fi sit le rin mul ti fak tör yel et yo lo ji li ol du ğu dü şü -
nül mekte dir. Bu komp li kas yon la rın ge li şi mi,
is ke mik ha sa rın sü re si ne ve cid di ye ti ne, is ke mik
sü reç bo yun ca nö ro nal me ta bo lik du ru ma, pos to -
pe ra tif hi po tan si yon ve re per füz yon ha sa rı na
bağ lı dır.13,21,22

Sa yed ve Thomp son ’un yap mış ol du ğu me ta-
ana liz so nuç la rı na gö re, pa ra pa re zi ora nı %0.7;
pa rap le ji ora nı ise %1.3 ola rak bil di ril miş tir. Bu
ça lış ma da, nö ro lo jik se kel ris ki ni; uzun seg ment
to ra sik aort has ta lı ğı nın bu lun ma sı, eş lik eden ya
da da ha ön ce den ya pıl mış olan ab do mi nal ya da
to ra sik aor ta rep las ma nı hi ka ye si nin bu lun ma sı
gi bi fak tör le rin art tır dı ğı üze rin de du rul muş -
tur.23

Eg geb recht ve ark.nın yap mış ol du ğu me ta
ana liz de ise aort dis sek si yon la rın da pa rap le ji ve in -
me oran la rı %0.8 ± 0.4 ve %1.9 ± 0.6 ola rak ve ril -
miş tir. Eu ros tar-UK ka yıt la rı na gö re de je ne ra tif
anev riz ma sı olan has ta lar da pa rap le ji ora nı %4, aort
dis sek si yo nu olan lar da %0.8 ve akut dis sek si yon -
lar da ise %2.2 ola rak be lir til mek te dir. Yi ne trav-
ma tik aort rüp tü rü olan has ta lar da nö ro lo jik
komp li kas yon ora nı %6 ola rak be lir til miş olup
bun la rın üç te bi ri nin in me ol du ğu tes pit edil miş -
tir.24

Bü yük mer kez le rin yap mış ol du ğu ça lış ma lar -
da, aort anev riz ma la rı nın elek tif açık cer ra hi ona-
rı mı son ra sı pa rap le ji ora nı nın %3-15 ol du ğu tes pit
edil miş tir.25,26

Açık cer ra hi tek nik uy gu la nan has ta lar da da -
ha sık gö rül mek le bir lik te, özel lik le uzun en do -
vas kü ler stent greft kul la nı lan has ta lar da çok
sa yı da in ter kos tal ar ter akut ola rak tı ka na ca ğın dan
pa ra li zi komp li kas yo nu bu has ta lar da da gö rü le -
bil mek te dir. Pif fa ret ti ve ark.nın yap mış ol duk la -
rı ça lış ma da, stent greft yer leş ti ri len to ra sik aor ta
seg men ti nin or ta la ma bo yu nun 195 mm’den da ha
uzun ol du ğu du rum lar da ya da stent greft yer leş ti -
ri len to ra sik aor ta seg men tin de ki tı ka nan in ter -
kos tal ar ter sa yı sı nın 4-5 çıft ten faz la ol du ğu
du rum lar da pa ra li zi komp li kas yo nu nun gö rül me
sık lı ğı nın art tı ğı be lir til miş tir.14 Bi zim se ri miz de ki
has ta lar da bu tip nö ro lo jik komp li kas yon lar iz len -
me miş tir.

EVAR uy gu la nan has ta lar da gö rü len bir di ğer
komp li kas yon ise en do le ak dir. Whi te sı nıf la ma sı na
gö re Tip 1 en do le ak gref tin prok si mal ya da dis tal
uç la rın dan olu şan ka çak lar, Tip 2 en do le ak anev-
riz ma ke se si içe ri si ni ret rog rad ola rak dol du ran dal-
lar dan kay nak lı ka çak lar, Tip 3 en do le ak greft
üze rin de ki yır tık ya da mo dü ler bir leş me yer le rin -
den olu şan ka çak lar ve Tip 4 en do le ak ise greft te ki
yük sek ge çir gen lik ten kay nak la nan ka çak lar ola-
rak ta nım lan mış tır.

En do le ak le rin  te da vi sin de, mev cut gref ti ge-
niş let me ya da ye ni greft kul lan ma gi bi açık cer ra -
hi ye oran la çok da ha gü ven li en do vas kü ler
yak la şım lar uy gu la na bil mek te dir.28

En sık gö rü len Tip 1 ka çak lar, ge nel lik le iş lem
sı ra sın da fark edi lir ler. Bu ka çak lar, sten tin ba lon
ile ge niş le til me si ve da mar du va rı na iyi ce otur ma -
sı nın sağ lan ma sı ile ya da 2. bir stent yer leş ti ril me -
siy le gi de ri le bi lir. Tip 2, 3 ve 4 ka çak lar ise
ge nel lik le kon trol ler sı ra sın da fark edi lir ler. Bu ka-
çak la rın ge nel lik le ilk 1 yıl içe ri sin de spon tan
trom boz ile dü ze le bil di ği be lir til mek te dir. Bu ne-
den le bu tip ka çak lar da ki ge nel yak la şım iz lem -
dir.
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Not ting ham gru bu nun lum bar ar ter kay nak -
lı Tip 2 en do le ak le ri ön le mek için yap mış ol duk -
la rı ça lış ma da, anev riz mog ram ile pa tent aor tik
yan dal la rın sap tan ma sın dan son ra emi le bi lir je-
la tin bir tam pon, she at ara cı lı ğıy la anev riz ma ke-
se si içe ri si ne yer leş ti ril miş ve 4 ay lık bir ta kip
son ra sı aor tik yan dal lar dan kay nak lı bir en do le -
ak tes pit edil me miş tir. Se lek tif ar te ri og ra fi ler ile
tip 2 en do le ak le rin in fe ri or me zen te rik ar ter de -
ki ret rog rat akı ma bağ lı ol du ğu gös te ril miş tir. Bu
ka çak lar, su pe ri or me zen te rik ar ter içe ri sin de ki
ka te te rin, sol ko lik ar ter ara cı lı ğı ile in fe ri or me-
zen te rik ar te re iler le til me si ve  ko il em bo li zas -
yon uy gu lan ma sı ile kon trol al tı na alı na bil mek -
te dir.29,30

Çe şit li ya yın lar da, in ter nal ili ak ar ter den sol
ko lik ar te re iler le ti len ka te ter ara cı lı ğı ile in fe ri or
me zen te rik ar te rin ok lu de edil di ği ben zer tek nik -
ler ta nım lan mış tır.31

Bi ebl ve ark.nın 167 EVAR uy gu lan mış has-
ta yı ya yın la dık la rı ret ros pek tif ça lış ma da, top lam
36 (%20.4) has ta da en do le ak tes pit edil miş olup
bun la rın 30’unun Tip 2, 6’sı nın ise Tip 1 en do le -
ak ol du ğu be lir til miş tir. Ay rı ca has ta la rın 21’in -
de (%12,5) bu ka çak la rın er ken dö nem de, 15
‘in de (%9) ise geç dö nem de or ta ya çık tı ğı vur gu -
lan mış tır.32

Bi zim ça lış ma mız da EVAR uy gu la nan 19 has-
ta dan 2’sin de (%10.52) en do le ak sap tan mış tır.
Bun lar dan 1’i iş lem sı ra sın da fark edil miş olup Tip
1 en do le ak ile uyum lu ol du ğun dan ay nı se ans ta
ikin ci bir stent gref tin imp lan tas yo nu ve ba lon di-
la tas yon uy gu la na rak gi de ril miş tir. Di ğer ol gu da
ise iş lem den 3 ay son ra Tip 2 en do le ak ile uyum -
lu bir ka çak sap tan mış ve ka çak ora nı nın dü şük
ol ma sın dan do la yı ek bir gi ri şim uy gu lan ma mış -

tır.

Stent gref tin aor ta ya doğ ru bir şekil de yer leş -
ti ril me si tek nik de ne yim is te yen en önem li nok ta -
dır. Pe ri o pe ra tif stent greft mig ras yo nu or ta la ma
%2-20 ora nın da gö rül mek te dir.33,34

La he ij ve ark.nın ya yın la mış ol du ğu, 1996 ile
2000 yıl la rı ara sın da  90 mer kez den ab do mi nal aort
anev riz ma sı bu lu nan ve EVAR uy gu la nan top lam
2862 has ta nın ka tıl dı ğı ça lış ma da, 39 (%1.4) has ta -
da mig ras yon gö rül dü ğü be lir til miş tir.35

Kwok ve ark.nın  to ra kal aort anev riz ma sı ve
di sek si yo nu olan 29 has ta da yap mış ol duk la rı ça lış-
ma da, 1 has ta da (%3.4) EVAR iş le mi sı ra sın da stent
mig ras yo nu ge liş miş ve sol ana ka ro tis ar te rin akut
ok lüz yo nu na bağ lı se reb ral is ke mi ne de niy le has ta
kay be dil miş tir.36

Kli ni ği miz de yap mış ol du ğu muz ol gu la rın so-
nuç la rı, da ha ön ce den ya pıl mış olan ça lış ma la rın
er ken dö nem so nuç la rı ile pa ra lel lik gös ter mek te -
dir. An cak has ta sa yı sı nın kı sıt lı ol ma sı ve yal nız -
ca er ken dö nem so nuç la rı nın de ğer len di ril me si
ça lış ma mı zı sı nır lan dır mak ta dır. Da ha faz la has ta
sa yı sı na sa hip, or ta ve geç dö nem so nuç la rın da de-
ğer len di ril di ği ça lış ma lar la ül ke miz de ki komp li -
kas yon oran la rı nın net ola rak be lir len me si,
uy gu la ma ile il gi li tek nik le rin ge liş ti ri le bil me si ve
da ha dü şük komp li kas yon oran la rı ile iş le min uy-
gu la na bil me si müm kün ola cak tır.

Ül ke miz de nis pe ten ye ni bir uy gu la ma olan
EVAR, da ha ön ce le ri ya şa nan sos yal gü ven lik ku-
rum la rı nın ge ri öde me le rin de ki zor luk la rın gü nü -
müz de mi ni mu ma in di ril me si ile gi de rek
yay gın la şan bir uy gu la ma ol muş tur. An cak gref tin
te mi ni için yak la şık 1 haf ta gi bi bir sü re nin ge rek -
me si ne de niy le acil ol gu lar da ki kul la nı mı bü yük
mer kez ler dı şın da ha la kı sıt lı dır.
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Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen
Yalancı Anevrizmalarda Cerrahi ve

Klinik Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu retrospektif çalışma kardiyak kateterizasyon sonrası yalancı anevrizma gelişen
hastaların oranlarının belirlenmesi ve bu konuda kliniğimizin deneyimlerini ortaya koymak
amacıyla planlandı. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ağustos 2005 - Nisan 2008 tarihleri arasında merkezimizde
kardiyoloji kliniğinde tanı ve tedavi amaçlı 18509 hastaya kardiyak kateterizasyon işlemi  uygulandı.
BBuullgguullaarr::  On dokuz hastada (%0.1) yalancı anevrizma gelişti. Dış merkezlerden yönlendirilen 5
hasta ile birlikte toplam 24 yalancı anevrizma hastası opere edildi. Bu 18 (%75) erkek ve 6 (%25)
kadın hastanın ortalalama yaşı 63.3 ± 9 idi (51 ila 76 arasında değişmekteydi). 5 (%20.8) hastaya
PTCA ve stent uygulanırken, 19 (%79.2) hastaya sadece koroner anjiyografi yapıldı. Bütün hastalara
tanı,  doppler ultrasonografi ile kondu. Ortalama anevrizma büyüklüğü 6.9 ± 1.9 cm idi. En sıklıkla
yüzeyel femoral arterin tutulduğu gözlendi.  Yirmi üç hasta lokal, 1 hasta ise genel anestezi altında
başarıyla opere edildi. Hastaların postoperatif dönemde yapılan kontrollerinde herhangi bir
komplikasyonla karşılaşılmadı. SSoonnuuçç:: Femoral arter bölgesi tanısal veya tedavisel girişimler sonrası
kanama ve yalancı anevrizma gelişimi gibi komplikasyonların en sık görüldüğü bölgelerden
biridir.Yalancı anevrizma tedavisi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Cerrahi yöntemle yalancı
anevrizma tedavisi hala geçerliliğini korumaktadır. Yalancı anevrizma olguları, müdahale
endikasyonu konduktan sonra lokal anestezi eşliğinde başarı ile opere edilebilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anevrizma, yalancı; kateterizasyon

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  This retrospective study was established to determine the incidence of
pseudoaneurysm subsequent to cardiac catheterization and to introduce our surgical experiences
about this subject. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Between August 2005 and April 2008 cardiac catheter-
ization was  performed to 18509  patients for diagnosis and treatment in cardiology unit of our in-
stitute. RReessuullttss::  Pseudoaneurysm has occured in 19 (0.1%) patients. Including 5 patients referred to
our hospital from other clinics, 24 patients with pseudoaneurysms were operated on. The mean age
of these 18 (75%) male and 6 (25%) female patients was  63.3 ± 9 (ranging from 51 to 76). PTCA and
stent application was performed to 5 (20.8%) patients and just coronary angiography was performed
to 19 (79.2%) patients. The diagnosis was established by doppler analysis for all patients. The mean
size of aneurysm was 6.9 ± 1.9 cm. The most common involvement was on superficial femoral ar-
tery. 23 patients with local anesthesia and 1 patient under general anesthesia were succesfully op-
erated. There were no postoperative complications or problems in follow up. CCoonncclluussiioonn:: The
femoral artery region is one of the most common sites that complications such as bleeding or
pseudoaneurysm formation subsequent to diagnostic or therapeutical  procedures are seen. Various
treatment modalities can be used for pseudoaneurysms. Surgical treatment of pseudoaneurysms is
still most appropriate. Pseudoaneurysm cases can be surgically treated succesfully with local anes-
thesia when surgical approach is indicated.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aneurysm, false; catheterization
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a lan cı anev riz ma (YA), ar te ri yel du var da
çe şit li ne den ler le olu şan de fekt ten ka nın
trom büs oluş tur duk tan son ra  et ra fı nın fib-

röz bir kap sül le sa rıl ma sı so nu cu  olu şur.   Kan ra-
hat ça ar ter de ki de fekt ten sü rek li ola rak gi rip
çı ka bi lir. Kay nak lan dı ğı he ma tom ile iliş ki si de vam
eder.1 Per kü tan ko ro ner gi ri şim son ra sı lo kal vas-
kü ler komp li kas yon, %5-7 ora nın da gö rü lür.2 Çe-
şit li se ri ler de cer ra hi gi ri şim ge rek ti ren
ka te te ri zas yon son ra sı vas kü ler komp li kas yon
oran la rı %0.2 ile %9 ara sın da de ğiş mek te dir.3-9 Bu
komp li kas yon lar ve komp li kas yon la rın te da vi si ne
bağ lı ola rak has ta la rın has ta ne de kal ma sü re le ri,
mor ta li te,  mor bi di te oran la rı ve has ta la rın te da vi
ma li yet le ri de art mak ta dır.2 YA; hız lı bü yü me,eks -
tre mi te ağ rı sı,cilt ve yu mu şak do ku nek ro zu gi bi
komp li kas yon lar ne de niy le mut lak mü da ha le yi ge-
rek ti rir. Bu amaç la çe şit li yön tem ler kul la nıl mak -
ta dır. Cer ra hi gi ri şim, bun lar dan bi ri dir.
Kli ni ği miz de YA’ la rın te da vi sin de be nim se nen bir
yön tem dir. İyi bir se das yon la lo kal anes te zi al tın da
cer ra hi iş lem ya pı la bil mek te dir. Bu ya zı mız da ope -
re et ti ği miz 24 has ta yı sun ma yı ve so nuç la rı nı tar-
tış ma yı uy gun bul duk. 

HAS TA LAR

Ağus tos 2005-Ni san 2008 ta rih le ri ara sın da mer ke -
zi miz de ki kar di yo lo ji kli ni ğin de ta nı ve te da vi
amaç lı 18509 has ta ya kar di yak ka te te ri zas yon iş le -
mi uy gu lan dı (Er kek: 12332, ka dın: 6177).  İş lem
son ra sı 19 has ta da (%0.1) YA ge liş ti. Ay rı ca dış mer-
kez ler de iş lem uy gu la nan 5 has ta kalp ve da mar cer-
ra hi si kli ni ği mi ze baş vur du. Top lam 24 has ta nın
18’i er kek (%75) ve 6’sı ka dın (%25) dı. Yaş la rı 51
ile 76 ara sın da ve or ta la ma sı 63.3 ± 9’du. Has ta lar -
dan 5’ine PTCA ve stent (%20.8) ve 19 has ta ya ise

yal nız ca ko ro ner an ji yog ra fi (%79.2) uy gu lan mış tı.
Has ta la ra ya pı lan iş lem ler Tab lo 1’de gös te ril miş tir.
Has ta la rın 5’in de (%20.8) di ya be tes mel li tus, 6’sın -
da (%25.0) hi per tan si yon, 13’ün de (%54.1) hi per li -
pi de mi, 11’in de (%45.8) de ği şen oran lar da ko ro ner
ar ter has ta lı ğı, 3’ün de (%12.5) obe si te, 18’in de
(%75.0) yal nız ase til sa li si lik asit (ASA) kul la nı mı,
3’ün de (%12.5) ASA ve klo pi dog rel kul la nı mı ve
3’ün de (%12.5) kro nik böb rek yet mez li ği ne de niy -
le di ya liz öy kü sü var dı. Has ta la rın ge nel de mog ra -
fik özel lik le ri Tab lo 2’de gös te ril miş tir. Has ta la rın
hep sin de ko ro ner an ji yog ra fi de 6 Fr ka te ter, PTCA
ve stent iş lem le rin de ise 7 Fr ka te ter kul la nıl mış tı.
Bü tün has ta la ra ta nı için dopp ler ul tra so nog ra fi (D-
USG) ya pıl dı. Anev riz ma çap la rı or ta la ma 6.5 ± 1.9
cm idi. Has ta lar, ka te te ri zas yon  iş le min den or ta la -
ma 6.3 ± 2.6 gün de baş vur du lar. Has ta lar dan 17’sin -
de (%70.8) ağ rı, 15’in de (%62.5) şiş lik, 2’sin de
(%8.3) ısı ar tı şı, 4’ün de (%16.6) yü rü me de zor luk,
7’sin de (%29.1) yay gın ve hız lı bü yü yen kit le, 9’un -
da (%37.5) eki moz baş lı ca ya kın ma lar dı. Bu be lir ti -
ler kom bi ne bir şekil de has ta lar da gö rül mek tey di
(Tab lo 3).  

KAG 14556 % 78.6

PTCA + Stent 3010 % 16.2

KAG + PTCA + Stent 943 % 5

Toplam 18509

TABLO 1: Yapılan işlemler ve işlemlerden sonra 
YA görülme oranları.

KAG= Koroner Anjiyografi,   PTCA= Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

Yaş ortalaması (yıl) 63.3 ± 9

Diabetes Mellitus 5 % 20.8

Hipertansiyon 6 % 25

Hiperlipidemi 13 % 54.1

Koroner arter hastalığı 11 % 45.8

Obesite 3 % 12.5

ASA kullanımı 18 % 75

ASA + Klopidogrel 3 % 12.5

TABLO 2: Hastaların demografik özellikleri.

Ağrı 17 % 70.8

Şişlik 15 % 62.5

Isı Artışı 2 % 8.3

Hareket kısıtlılığı 4 % 16.6

Yaygın ekimoz 9 % 37.5

Hızlı büyüyen kitle 7 % 29.1

TABLO 3: Hastaların belirti ve yakınmaları
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YÖN TEM

Has ta lar, ta nı kon duk tan or ta la ma ola rak 17.3 ±
1.9 gün son ra ope re edil di ler. Anev riz ma çap la rı
4.5 cm ile 13 cm ara sın da or ta la ma 6.5 ± 1.9 cm
ara sın day dı.  Bir has ta (%4.2) ge nel anes te zi, 23
has ta lo kal anes te zi (%95.8)  ile or ta dü zey de se-
das yon ile ope re edil di ler. Se das yon için mi da zo -
lam 0.05 mg/kg ve fen ta nil 1 mcg/kg in tra ve nöz
kul la nıl dı. Lo kal ola rak %2’lik pri lo ka in ya pıl dı.

Bü tün YA’ lar da fe mo ral in siz yon la ke se du va rı na
ula şıl dı. Ola sı abon dan ka na ma yı kon trol et mek
için prok si ma le ba sı uy gu lan dı. Ke se du va rı 21 no
bis tu ri ile açıl dı. İçin de ki he ma tom do ğur tu la rak
bo şal tıl dı. Çev re do ku lar da ki nek ro tik ya pı lar di-
se ke edil di ve bu şekil de da ha ge niş bir gö rüş ala -
nı sağ lan dı (Re sim 1 ve 2). He ma tom tam ola rak
bo şal tıl dık tan son ra, ana fe mo ral ar ter ve dis tal
böl ge de ki ar te ri yel ya pı göz den ge çi ri lip gi ri şim
yer le ri bu lu nup ka na ma odak la rı 6/0 pro len le di-

RESİM 1: Anevrizmanin görünümü.

RESİM 2: Kese içindeki trombüsün çikarilmasi.
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kil di. Yal nız ca 1 has ta ge nel anes te zi eş li ğin de
(%4.2) in gu i nal li ga ment trans sek te edi le rek ona-
rım ya pıl dı. Bu has ta da in fe ri or epi gas trik ar ter
ko run du. Al tı has ta da sü per fi si yal fe mo ral ar ter de
mul tipl gi ri şim (%25) ye ri var dı. Bir has ta da mul-
tipl trav ma ol du ğun dan sa fen ven gref ti ile ya ma
ya pıl dı. Da ha son ra olu şan boş luk ve et ra fın da ki
nek ro tik alan lar di se ke edil dik ten son ra cilt al tı
do ku ka pa tıl ma dan ön ce, ka vi te eğer bü yük se va-
kum lu dren yer leş ti ril di. Has ta la rın 22’sin de ya-
ra lan ma böl ge si sü per fi si yal fe mo ral ar ter (%91.6),
1’in de sü per fi si yal fe mo ral ar ter  ve pro fun dal fe-
mo ral ar ter de (%4.2) ve 1’in de bra ki yal ar ter
(%4.2) idi. 

SO NUÇ LAR

Yir mi iki has ta cer ra hi ta mir den son ra 1-3 gün de
(or ta la ma 1.1 ± 0.4) ta bur cu edil di ler. Bir has ta da
mev cut ko ro ner ar ter has ta lı ğı ne de niy le myo kar -
di yal is ke mi ge liş ti ve kar di yo lo ji kli ni ği ne dev re -
dil di. Has ta lar dan bi rin de ya ra ye rin de en fek si yon
ge liş ti (%4.2). Bu has ta ya kül tür an ti bi yog ram so-
nu cun da üre yen E.co li ne de niy le cip rof lo xa sin oral
tab let te da vi si baş lan dı. Bü tün has ta lar or ta la ma 7
gün ve 30 gün son ra kon tro le gel di ler. Bir prob le -
me rast lan ma dı. 

TAR TIŞ MA

Fe mo ral ar ter böl ge si, ta nı sal ve te da vi amaç lı 
iş lem ler son ra sı ka na ma ve YA olu şu mu gi bi
komp li kas yon la rın sık lık la gö rül dü ğü böl ge ler -
den bi ri dir. Gi ri şim ler so nu cun da olu şan YA’ lar
kan trans füz yo nu ve ya ra ye ri komp li kas yon la rı
ne de niy le ma jor trav ma ola rak ka bul edi lir ler.10

Ya pı lan bir ça lış ma da iyat ro je nik da mar ya ra lan -
ma la rı nın, tüm vas kü ler ya ra lan ma la rın %36’sı nı
oluş tur du ğu or ta ya kon muş tur. Ay rı ca yi ne bu
ça lış ma da, ya ra lan ma la rın ço ğu nun YA ile so nuç-
lan dı ğı be lir til miş tir.11 Uy gun olan ana fe mo ral
ar te rin ponksi yo ne edil me si dir.1 Bu böl ge de fe-
mo ral kı lıf çe pe çev re in takt tır. Ay rı ca fe mo ral ar -

ter fe mur ba şı pos te ri or kı sım ve su pe ri or pu bik
ra mus ile ya kın lık gös te rir. Ar te ri yel kom pres yon
sı ra sın da ar ka da ki bu des tek sa ye sin de iyi bir he-
mos taz sağ la na bi lir. An cak de rin ve yü ze yel fe-
mo ral ar ter ler bu des te ğe sa hip de ğil dir ler. Bu
ne den le de ka te te rin çe kil me si ile ponk si yon ye -
ri ana fe mo ral ar te rin dis ta lin de ka lır sa he mos taz
zor ola bi lir.12

Bi zim has ta la rı mı zın 22’sin de lez yon yü ze -
yel fe mo ral ar ter dey di.   Bir has ta mız da sü per fi -
si yal ve pro fun dal ar ter bir lik te ya ra lan mış tı. Al tı
has ta da bir den faz la gi ri şim de nen di ğin den da-
ma rın du var ya pı sı bo zul muş ve he mos ta tik özel-
li ği kay bol muş tu. Has ta lar da gi ri şi min faz la
sa yı da tek rar lan ma sı bu du ru ma yol aça bi lir. 
Kar di yak ka te te ri zas yon son ra sı YA olu şu mun da
et ki li olan fak tör ler; uza mış gi ri şim, bü yük 
bo yut ta ka te ter, ponk si yon sa yı sı nın faz la lı ğı,
obe si te, an ti ku a gü lan kul la nı mı, yaş lı lık, ka dın
cin si yet, trom bo li tik te da vi, ka te ter çe kil dik ten
son ra ye ter siz ve ya yan lış ba sı uy gu lan ma sı ve
he mo di ya liz has ta la rı ola rak sa yı la bi lir ler. Bi zim
3 ka dın has ta mı za haf ta da 2 kez di ya liz uy gu la -
nı yor du. Bu du rum, bo zul muş trom bo sit fonk si -
yon la rı ve an ti ku a gü lan alı mı na bağ lı ola bi lir.
He mo di ya liz sı ra sın da ka nın eks tra kor po re al 
sis tem de pıh tı laş ma sı nı ön le mek için an ti ku a gü -
lan la rın kul la nı mı da ka na ma la ra yol aça bi lir.13

Di a be tes mel li tus, hi per tan si yon gi bi du rum la rın
pe ri fe rik vas kü ler komp li kas yon la rı ar tır ma dı ğı
ba zı ça lış ma lar da be lir til miş tir.14 Bi zim has ta la rı -
mız dan 5’in de di a be tes mel li tus var dı. An cak 
bu 5 has ta mız dan 2’sin de da mar ya pı sı ate rosk le -
ro tik ti. Bu has ta la rı mız dan bi rin de ki de fek tin
mul tipl ol ma sı da pri mer ka pat ma ya en gel ol du -
ğun dan sa fen ven gref ti ile ya ma yap mak zo run -
da kal dık. Mul tipl trav ma lar, cer ra hi yak la şı mı
güç leş tir mek te dir.

Has ta lar da çe şit li ne den ler le 8 ve ya 9 Fr kı lıf
kul la nı mı nın da YA olu şu mun da et ken ol du ğu gös-
te ril miş tir. Bu kı lıf lar, en sık lık la in tra aor tik ba lon
pom pa sın da kul la nıl mak ta dır. Bir lik te he pa ri ni zas -
yo nun ol ma sı ris ki art tır mak ta dır.15 Bi zim has ta la -
rı mız da da ha kü çük kı lıf lar kul la nıl dı ğın dan bu
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du ru mun baş ka ba zı ne den le re bağ lı ol du ğu nu dü-
şün mek te yiz. Bun la rın ba şın da has ta la ra da ha ön -
ce uy gu la nan an ti ag re gan te da vi nin de et ken
ol du ğu nu dü şün mek te yiz. Bu nun la bir lik te Ka tır -
cı ba şı ve ar ka daş la rı nın yap tık la rı bir ça lış ma da
2b/3a in hi bi tör le ri nin kul la nı mı nın YA olu şu mun -
da kat kı sı nın ol ma dı ğı so nu cu na var mış lar dır.15

Has ta la rı mı zın hep si an ti ag re gan te da vi ola rak ase-
til sa li si lik asit (As pi rin®) alı yor lar dı. 

İyi bir he mos ta zın sağ la na bil me si nin yol la rın -
dan bi ri, ka te ter le rin çe kil me sin den son ra ya pı la -
cak tam po nun ka li te si dir. Bu amaç la uy gu la nan
tam pon la rın et kin li ği nin ana fe mo ral ar te re ya pı -
lan gi ri şim ler de da ha et ki li ola bi le ce ği ka nı sın da -
yız. Çün kü da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, ana
fe mo ral ar te rin pos te ri o run da ki des tek do ku nun
he mos ta za da ha iyi yar dım cı ola ca ğı unu tul ma ma -
lı dır.

YA’ da te da vi yön tem le ri de ğiş ken lik gös te re -
bil mek te dir. Ul tra son eş li ğin de kom pres yon, ul t-
ra son eş li ğin de trom bin en jek si yo nu, en do -
vas kü ler gi ri şim ler ve kli ni ği miz de uy gu la nan
açık cer ra hi gi ri şim ler te da vi yön tem le ri ola rak sı-
ra la na bi lir. 

DUSG ile kom pres yon uy gu lan ma sı ko nu sun -
da de ği şik ça lış ma lar da fark lı so nuç lar alın mış tır.

Ha ja ri za deh ve ar ka daş la rı bu yön te min ba şa rı ora-
nı nı %9516 ve Per kins ve ar ka daş la rı ise bu yön-
tem le %77’ye17 va ran kli nik ba şa rı bil dir miş ler dir.
USG eş li ğin de trom bin en jek si yo nu %93-100 ara-
sın da ba şa rı ora nı na18 sa hip ol mak la bir lik te anaf-
lak si ve ben zer re ak si yon lar19 ne de niy le kli nik
ola rak dü şün dü ğü müz bir yön tem de ğil dir ve bu
ko nu da kli nik de ne yi mi miz de yok tur. En do vas -
kü ler ona rım tek nik le ri nin genç has ta lar da öne ril -
me di ği ve bu ne den le de cer ra hi nin ter cih edil me si
ge rek ti ği ni bil di ren ya yın lar var dır.20 Biz mer ke -
zi mi ze baş vu ran ve kar di yo lo ji kli ni ği mi zin ka te -
ter la bo ra tu va rın da ger çek leş ti ri len iş lem ler
so nu cun da or ta ya çı kan YA’ la ra cer ra hi ola rak
mü da ha le et tik. Bü tün has ta lar da da tam ba şa rı
sağ la dık. 

So nuç ola rak YA’ la ra yak la şım da çe şit li yön-
tem ler ge liş ti ril mek le bir lik te, her ye ni yön tem için
bir tec rü be sü re ci ge rek mek te dir. Stan dart te da vi -
si ola rak cer ra hi yön tem, iyi bir se das yon ve lo kal
anes te zik uy gu la may la kli ni ği miz ce ba şa rıy la uy-
gu lan mak ta dır. Şim di ye ka dar bü tün has ta la rı mız -
da tam bir ba şa rı sağ la dık. Bu nun la bir lik te
kli nik le rin de ne yim le ri, bu ko nu da za man la de ği -
şik te da vi se çe nek le ri nin de ge le ce ği ni be lir le ye -
cek tir.
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ort koarktasyonu, aortanın genellikle ligamentum arteriyozum hi-
zasında daralması olarak tanımlanan bir konjenital anomalidir. İn-
sidansı %0.02-0.06 arasında değişmektedir.1 Sıklıkla çocukluk

çağında tanı konulur ve tedavi edilirse de erişkin yaş grubunda görülme
oranı da az değildir.2 Erişkin yaş grubunda görülen koarktasyon olguları,
genellikle çocukluk yaş grubuna göre daha yüksek mortalite ve morbidite
riski taşımaktadır.2 Günümüzde endovasküler tekniklerin yaygınlaşması ile
cerrahi tedavi oranları azalma gösterse de tedavide cerrahi yaklaşım hala
önemini korumaktadır.3 Cerrahi tedavi teknikleri temelde, anatomik tamir
(interpozisyon, yama aortoplasti vb.) ve ekstra-anatomik bypass olarak iki
kategoriye ayrılabilir.

Aort Koarktasyonu Operasyonu Sonrasında
Görülen Subklaviyan Steal Sendromu

ÖÖZZEETT  Subklaviyan-desendan aorta bypass tekniği, erişkin yaş grubunda görülen aort
koarktasyonlarında cerrahi tedavi yöntemlerinden birisidir. İstmus aorta bölgesinde yerleşimli aort
koarktasyonu tanısı ile başvuran hastaya, 12 mm dakron greft kullanılarak subklaviyan-desendan
aorta bypass operasyonu yapıldı. Postoperatif ikinci günde, hastanın mobilizasyonu sonrasında, baş
dönmesi ve hipotansif ataklar görülmeye başlandı. Ayrıca sol üst ekstremite nabızları da
alınamamaktaydı. Hastada subklaviyan steal sendromu saptandı ve önceki bypass greft çıkartılarak
koarkte segment bölgesine tüp greft interpozisyonu yapılmak suretiyle tekrar opere edildi. Bu olgu
sunumunda, sol subklaviyan arter-desendan aorta bypass yöntemi ile aort koarktasyonu tamirinden
sonra subklaviyan steal sendromu gelişen hasta anlatılacak ve bu komplikasyon üzerinde durulacaktır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort koarktasyonu; subklaviyan steal sendromu

AABBSS  TTRRAACCTT  Subclavian-aortic bypass technique is one of the surgical choices in adult patient with
aortic coarctation. A patient was presented with diagnosis of aortic coarctation located on isthmic
aortic region. He was operated using a 12 mm dacron graft from left subclavian artery to descend-
ing aorta. Dizziness and hypotensive attacks were observed after mobilization of the patient on the
second postoperative day. Left upper extremity pulses were not palpable as well. Subclavian steal
syndrome was diagnosed and reoperation was performed. Previous bypass graft was removed and
a tube graft was interposed to the coarcted segment. In this case report, the patient that has sub-
clavian steal syndrome after repairing aortic coarctation surgery with a graft from left subclavian
artery to descending aorta will be discussed and will be focused on that complication. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortic coarctation; subclavian steal syndrome
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Bu sunumda, aort koarktasyonu tanısı ile
opere edildikten sonra sol üst ekstremitede  hipo-
perfüzyon gelişen ve serebral hipoperfüzyon bul-
guları gözlenen olgu sunulacaktır.

OLGU SUNUMU

Yirmi bir yaşındaki erkek hasta, baş ağrısı ve burun
kanaması yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Ya-
pılan ilk muayenesinde üst ekstremite arteriyel kan
basıncı (AKB) 180/100 mmHg, alt ekstremite AKB
90/70 mmHg olarak saptanırken, her iki femoral
arter ve distal alt ekstremite nabızları alınmıyordu.
Oskültasyonda sol skapula üzerinde 3/6 sistolik
üfürüm saptandı. Hastanın elektrokardiyografi-
sinde (EKG) sol ventrikül hipertrofisi ve sol aks de-
viasyon bulguları mevcuttu. Yapılan transtorasik
ekokardiyografide, biküspit aorta ve aortik istmus
bölgesinde 80 mmHg gradiyente sahip aort koark-
tasyonu saptanırken, manyetik rezonans anjiyo-
grafi (MRA) görüntülemesinde istmik aort
bölgesindeki koarkte segment görüntülendi (Resim
1).

Bilgilendirilmiş oluru alınan hasta elektif şart-
larda ameliyata alındı. Sol posterolateral torako-
tomi yapıldı. Sol subklaviyan arterin, arkus aorta
kadar iyi gelişmiş olduğu gözlendi. Koarkte seg-
ment distalindeki aortanın da iyi gelişmiş olması
nedeniyle subklaviyan-aorta bypass uygulanmasına
karar verildi. 12 mm dakron tüp greft kullanılarak
sol subklaviyan arter ile desendan torasik aorta ara-
sına ekstra - anatomik bypass yapıldı. Postoperatif
erken dönemde her iki femoral ve radial arter na-
bızları palpabl olan hastanın AKB’ları arasında an-
lamlı fark tespit edilmedi.

Postoperatif ikinci gün servise alınan ancak
baş dönmesi şikayeti bulunan hastanın yapılan
muayenesinde sol üst ekstremite nabızlarının ol-
madığı saptandı. Yapılan bilgisayarlı tomografik
anjiografi (BTA) incelemesinde sol subklaviyan
arter ve aksiller arter görüntülenirken distali gö-
rüntülenemedi. Arteriyel doppler ultrasonografide
sol subklaviyan ve aksiller arterde trifazik, dista-
linde monofazik akım örnekleri alındı. Her ne
kadar görüntüleme yöntemleri ile greft trombozu
ekarte edilmiş olsa da mevcut patolojiyi açıklaya-
cak bir neden ortaya konulamamaktaydı. Preope-
ratif olarak yapılan MRA tekrar
değerlendirildiğinde, daha öncesinde gözden kaçı-
rılmış olan, sol subklaviyan arterin ostiumunda,
vertikal düzlemde yerleşmiş, akımı önlemeyen bir
raf yapısının olduğu görüldü (Resim 2). Bu rafın
subklaviyan artere giden kan akımını kısıtlayarak
özellikle alt ekstremite ihtiyacının arttığı dönem-
lerde steal semptomlarına neden olabileceği düşü-
nüldü. Bu bulgular sonucunda hastaya subklaviyan
steal sendromu tanısı konuldu ve tekrar ameliyat
edilmesine karar verildi.

İntraoperatif değerlendirmede greftte ve sol
subklaviyan arterde trombüs olmadığı ancak akı-
mın yavaşladığı tespit edildi. Koarkte segment lon-
gitudinal olarak açıldığında sol subklaviyan arter
ve greft lümeninin açık olduğu saptanırken, arkus
aorta-sol subklaviyan arter bileşkesindeki vertikal
uzanımlı raf da görüldü. Bu raf ile birlikte koarkte
segment ve önceki subklaviyan-aorta bypass grefti
rezeke edilerek, koarkte segment lokalizasyonuna
14 mm dakron tüp greft interpozisyonu yapıldı. Po-
stoperatif dönemde sol-sağ brakiyal AKB’ları ara-RESİM 1: Manyetik rezonans anjiyografide istmik aorta bölgesindeki darlık.
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sında anlamlı fark yoktu. Yakınmaları kaybolan
hastanın ikinci hafta ve altıncı ay takiplerinde
AKB’ları normal sınırlarda olarak tespit edildi ve
sol-sağ brakiyal AKB’ları arasında anlamlı fark sap-
tanmadı.  

TARTIŞMA

Aort koarktasyonu, ilk defa 1760 yılında Morgagni
tarafından otopsi serilerinde inen aortanın lokalize
daralması olarak tanımlanmıştır. Tüm konjenital
kardiyak anomaliler içerisinde % 6-8 lik bir oranda
görülür.4,5 Koarktasyon oluşum mekanizması “Flow
Teorisi” ve “Duktal Kayma Teorisi” ile açıklanmaya
çalışılmıştır.5,6 Koarktasyonda esas patolojiyi, dara-
lan segment ve o segmenti çevreleyen raf dokusu
oluşturmaktadır.3

Hastalar çocukluk çağında genellikle patent
duktus arteriozusun kapanmasına sekonder olarak
oluşan kardiyak kollaps ile başvurabilirken, erişkin
yaş grubunda genellikle kontrolsüz hipertansiyon
ve buna bağlı komplikasyonlar, ilerlemiş vakalarda

ise aortik anevrizma ve diseksiyon gibi tablolarla
başvurabilirler.3,4

Fizik muayenede genellikle alt ekstremite na-
bızları palpe edilemezken üst ve alt ekstremite na-
bızları arasında ciddi fark (>10 mmHg) tespit
edilebilir.5 Nadiren, bizim vakamızda olduğu gibi
sol skapula üzerinde sistolik üfürüm duyulabil-
mektedir. EKG’de sol ventrikül yüklenme bulgu-
ları, sol aks deviasyonu gözlenebilirken, özellikle
dört yaşından büyük hastaların toraks grafilerinde
interkostal kollateral vasküler yapılardan kaynak-
lanan kostalarda çentiklenme gözlenebilir.5,6

Cerrahi tedavi yaklaşımları temelde anatomik
tamir ve ekstra-anatomik bypass teknikleri olmak
üzere ikiye ayrılabilir.3,7 Bizim vakamız gibi erişkin
tip aort koarktasyonlarında sık tercih edilen tedavi
yöntemleri patchplasti ve subklaviyan arter–desen-
dan torasik aorta bypass yöntemleridir.7,8 Hastalar
cerrahi tedavi sonrasında gelişebilecek komplikas-
yonlar açısından yakın takip edilmelidir. Yıllık
MRA ya da BTA ile kontrol önerilebilir.9

Cerrahi tekniklerin seçiminde preoperatif de-
ğerlendirme ve özellikle görüntüleme yöntemleri
oldukça önemlidir.9 Bizim vakamızdaki raf doku-
sunda olduğu gibi, bazen preoperatif dönemde göz-
den kaçırılan bir ayrıntı, uygun cerrahi tekniğin
seçilmesini etkileyebildiği gibi, birtakım kompli-
kasyonlara da yol açabilmektedir. 

Biz, vakamızda meydana gelen yakınmaları alt
ekstremitenin artan kan ihtiyacını karşılamak için
sol subklaviyan arter akımından çaldığı şeklinde
yorumladık. Reoperasyonda tespit ettiğimiz sol
subklaviyan arter ostiumundaki rafın neden olduğu
tıkanıklığın da bu semptomların ortaya çıkmasına
katkıda bulunduğuna inanıyoruz. 

Sonuç olarak; erişkin tip aort koarktasyonu
cerrahi tedavisinde, uygulanacak olan cerrahi tek-
niğe karar verilmeden önce hastanın iyi değerlen-
dirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca
tedavi sonrasında meydana gelebilecek komplikas-
yonlar arasında subklaviyan steal sendromunun
olabileceği ve bu nedenle alt ekstremite nabızları-
nın takibine ek olarak her iki üst ekstremite AKB
takibinin yapılarak kayıt altına alınmasının  da
önemli olduğu kanaatindeyiz.

RESİM 2: Sol subklaviyan arter ostiumuna yakın yerleşimli, akımı sınırlayan ver-
tikal uzanımlı raf. (Ok ile gösterilmiştir).
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enfödem etiyolojisi biliniyorsa, sekonder lenfödem, etiyolojisi bilin-
miyorsa primer lenfödem olarak sınıflandırılabilir. Primer lenfödem
bir yaşından önce başlamışsa konjenital, 1-35 yaş arası başlamışsa pre-

koks ve 35 yaşından sonra başlamışsa tarda şeklinde alt gruplarda sınıflan-
dırılır. Konjentinal lenfödem sadece tek bir alt ekstremiteyi kapsayabilirse
de, vücudun herhangi bir bölgesini tamamen yada kısmi olarak etkileyebi-
lir. Lenfödem prekoks, primer lenfödemin en sık nedeni olup, olguların
%94’ünden sorumludur. Kadın-erkek oranı 10:1 olup, bunda östrojenin et-
kisi olabileceği düşünülmektedir. Lenfödem tarda, relatif olarak seyrektir
ve primer lenfödem olguların %10’dan azını oluşturmaktadır. Lenfatikle-
rin distal hipoplazisi tipik olarak alt ekstremitelerin bilateral periferik öde-

Çocukluk Çağında
Lenfatiko-Venöz Şant Uygulaması

ÖÖZZEETT  Patofizyolojik olarak lenfödem, ciltaltı lenfatik akım obstrüksiyonundan kaynaklanır.
Konjenital veya akkiz pekçok duruma bağlı olarak gelişebilir. Lenfödem kozmetik deformitelere ve
fonksiyonel kayıplara neden olabildiği gibi hastanın yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilir.
Lenfödemin önlenmesinde en önemli faktör hasta ve ailesinin eğitimidir. Lenfödem tedavisinde
etkili çeşitli tedavi modaliteleri olmakla birlikte standart bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.
Primer lenfödem genellikle çocukluk çağında tespit edilir ve çoğunlukla konservatif metodlarla
tedavi uygulanır. Bu olgu sunumunda pediatrik yaş grubunda mikrocerrahi yöntemi ile yapılan
lenfatikovenöz şant meydana getirilmesi bildirilmektedir. Bu kolay ve ucuz yöntem kronik
lenfödemli çocuklar için bir alternatif olabilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Lenfödem, mikrocerrahi, lenfatikovenöz şant, konjenital

AABBSS  TTRRAACCTT  Pathophysiologically lymphedema originates from the obstruction of the subcutaneous
lymphatic flow. Congenital or acquired, it may result from a number of cause. Besides functional
loss and cosmetic deformities lymphedema also affects quality of life. The most important factor in
the prevention of lymphedema is the education of the patients and their family. Although there are
many approaches a standart treatment of lymphedema does not exist.  Primary lymphedema is
mostly detected in childhood and commonly treated by conservative methods. This case report
presents our experience with microsurgical lymphaticovenous shunt creation for treatment of
chronic lymphedema. This easy and simple method could be used widely and could provide stable
improvement of chronic lymphedema in children.

KKeeyy  WWoorrddss::  Lymphedema, microsurgery, lymphaticovenous shunt, congenital
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mi ile iliş ki li dir. Ge nel lik le ben zer semp tom la rı
olan ai le hi ka ye si var dır, ka dın lar da da ha sık tır ve
ağ rı sız bir iler le me gös te rir.1 Ödem so lid dir ve cilt -
te ver rü köz hi per tro fi ile re kür ren en fek si yon lar
gö rü le bi lir. Pri mer olan len fö de min ge ne tik yat-
kın lı ğı ola bi lir ve len fa tik sis te min ge li şim sel ye-
ter siz li ği so nu cu olu şur.2 Ge nel lik le kon ser va tif
me tod lar uy gu lan sa da, bu yön tem ler ka lı cı ve tat-
min edi ci bir so nuç sağ la ma mak ta dır.

OLGU SUNUMU
Dört ya şın da er kek has ta, iki ya şın dan iti ba ren olu-
şan sağ ayak ve ba cak ta şiş lik şika ye ti ile has ta ne -
mi ze baş vur du. Ai le öy kü sü ola ma yan has ta nın,
fi zik mu a ye ne sin de sağ ayak ta, ba cak ta ve uy luk ta
kal ça ek le mi ne ya kın kıs ma ka dar öde ma töz şiş lik
mev cut tu (Resim 1). Has ta bü yük ve ağır olan sağ
alt eks tre mi te si ile gün lük ak ti vi te le ri ni ye ri ne ge-
ti re mi yor du. Ay nı eks tre mi te nin de ri si ger gin di,
bas mak la 4+ go de bı ra kan öde mi var dı ve ar te ri yel
na bız la rı nor mal di. Ya pı lan eko kar di yog ra fi ve bi-
la te ral alt eks tre mi te Dopp ler ul tra so nog ra fi nor-
mal ola rak de ğer len di ril di. Len fo sin tig ra fi
in ce le me sin de dre naj bo zuk lu ğu ol du ğu tes pit edil -
di. Kon ser va tif yön tem ler den ya rar gör me yen has-
ta ya fe mo ral dü zey de mik ro cer ra hi yön te mi
kul la nı la rak len fa ti ko-ve nöz şant ya pıl dı. Ope ras -
yon sı ra sın da cil tal tı na sül fan ma vi bo ya sı ve ri le -
rek len fa tik le rin gö rül me si sağ lan dı. Di sek si yon ile

izo le edi len üç adet lenf no du ile sa fen ven 8-0 mo-
nof la man sü tür kul la nı la rak yan ya na anas to mo ze
edil di ve dre na jın ve nöz sis te me yön len me si sağ-
lan dı. Bu me tod ile 1 haf ta için de ba cak ça pın da
%30 ge ri le me göz len di, ek ola rak 3 ay lık dö nem de
elas tik ço rap uy gu la ma sı na da de vam edil di (Resim
2).

TARTIŞMA
Len fö dem, len fa tik sis tem de ki ana to mik ve ya fonk-
si yo nel tı ka nık lık so nu cu, pro te in den zen gin sı vı -
nın in ters ti si yel boş luk ta bi rik me si so nu cu olu şur.
Pri mer len fö dem, len fa tik sis te min em bri yo lo jik
ge li şim bo zuk lu ğu (ap la zi, hi pop la zi ve ya hi perp -
la zi) so nu cu olu şur. Se kon der len fö dem, lenf akı-
mı nın son ra dan olu şan bir ne den den do la yı
azal ma sı so nu cu ge li şir. Se kon der len fö dem, kan-
ser ler, en fek si yon lar, rad yo te ra pi, trav ma ve len fa -
tik gi ri şim ler (in gu i nal böl ge cer ra hi si ve lenf no du
ek siz yo nu) son ra sın da olu şa bi lir.3

Tüm len fö dem li has ta la rın yal nız ca %5 ile
%10’una cer ra hi te da vi uy gu lan mak ta dır.4 Cer ra hi
gi ri şim en di kas yon la rı ara sın da len fö dem li eks tre -
mi te nin öl çü sü ve ağır lı ğın dan do la yı fonk si yon
kay bı ve ha re ket kı sıt lı lı ğı ol ma sı, tek rar la yan sel-
lü lit ve len fa tik atak la rı, inat çı ve geç me yen ağ rı,
len fan ji o sar kom ve koz me tik ne den ler sa yı la bi lir.4,5

Len fö dem ope ras yon la rı ek siz yo nel gi ri şim ve len-
fa tik re kons truk si yon şek lin de iki ye ay rı la bi lir. Re-
kons trik si yon gru bun da olan len fa ti ko ve nöz şant
ame li yat la rı 1960’lı yıl lar da ya pıl ma ya baş lan mış -RESİM 1: Hastanın preoperatif görünümü.

RESİM 2: Hastanın postoperatif görünümü.
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tır.6 Bu ope ras yon için en ide al aday lar, di la te ol -
muş in fra in gu i nal lenf da mar la rı olan, prok si mal
pel vik len fa tik obs trük si yon lu has ta lar dır. Pre o pe -
ra tif ola rak len fo sin tig ra fi ve se çil miş has ta lar da di-
rekt kon trast len fan ji og ra fi ya pı la bi lir. Ve nöz
hi per tan si yon böy le bir gi ri şim için kon tra en di -
kas yon oluş tu rur. 

Ge nel lik le her tür lü ag re sif te da vi ye zor ya nıt
ve ren bu has ta lık gru bun da cer ra hi te da vi nin ön-
ce lik li te da vi se çe ne ği ola rak pe di at rik ol gu lar da
da de ğer len di ril me si, olu şa bi le cek komp li kas yon -
la rı azalt ma da yar dım cı ola cak tır.7,8 O’ Bri en ve ar -
k. 90 has ta lık bir se ri de, %73 sub jek tif dü zel me ve
%42 uzun dö nem göz le nen dü zel me sağ lan dı ğı nı

bil dir mek te dir.9 Rus ya’ da 152 ve Çin’ de 98 has ta -
da ya pı lan len fa ti ko ve nöz şant ame li yat la rın da,
2/3 has ta da göz le gö rü lür bir iyi leş me ol du ğu bil-
di ril miş, bu nun ya nın da komp li kas yon lar ve uzun
dö nem so nuç lar hak kın da ye ter li bil gi ve ril me -
miş tir.10,11

Len fö dem te da vi sin de her şey den ön ce cer ra -
hi ve ya me di kal yön tem le rin tam bir te da vi sağ la -
ma ya ca ğı göz önün de tu tul ma lı ve has ta ya da
bil di ril me li dir.12 Bu tip ame li yat la rın bu has ta lık
gru bun da ve uy gun va ka lar da ter cih edil me si nin
doğ ru ola ca ğı, et ki li, ucuz ve ko lay bir me tod ol-
ma sı ne de ni ile de uy gu la na bi lir li ği nin ol du ğu dü-
şün ce sin de yiz.
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Juxtarenal Leriche Sendromunun
Tedavisinde Torakofemoral Bypas

ÖÖZZEETT  Leriche sendromunda infrarenal abdominal aort segmentinin (inflow) akım kaynağı olarak
kullanılması standartdır. Abdominal aortun renal arterlere kadar tıkalı olduğu juxtarenal Leriche
sendromunda ise tromboendarektomi ile istenilen kaynak sağlanabilir. Ancak infrarenal aortaya
tromboendarterektomi yapılırken renal arterlere emboli olasılığı ciddi bir komplikasyon olduğu
için alternatif ekstraanatomik cerrahi yöntemler düşünülebilir. Aksiller arterin akım kaynağı olarak
kullanılması bir yöntemdir, ancak uzun dönem açık kalım oranları oldukça düşüktür. Bunun yerine
son yıllarda torasik aortun akım kaynağı olarak kullanılması giderek artmaktadır. Bizde juxtarenal
Leriche sendromu nedeniyle takip ettiğimiz hastaya renal emboli riskinden korunmak amacıyla
torakobifemoral bypas uyguladık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Leriche sendromu, damar cerrahisi prosedürü

AABBSS  TTRRAACCTT  Using the infrarenal segment of abdominal aorta as a source of inflow is the choice of
therapy in surgical management of Leriche syndrome. This intended source, however, can only be
provided by thromboendarterectomy in juxtarenal Lerich syndrome in which abdominal aorta is oc-
cluded through renal arteries. On the other hand, because renal artery embolism during throm-
boendarterectomy of infrarenal aorta is a serious complication, alternative extraanatomic surgical
procedures may be considered. Axillary artery may be considered as a source of inflow but reported
rates of long term patency are fairly low. Instead, thoracic aorta is increasingly used as a source of
inflow in recent years. We performed an extraanatomic thoraco-bifemoral bypass in a patient with
juxtrarenal Leriche syndrome in order to avoid risk of renal arterial embolization. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Leriche syndrome, vascular surgical procedures

DDaammaarr  CCeerr  DDeerrgg  22000099;;1188((11))::2233--66

OLGU SUNUMU   

or to i li ak tı kan ma la rın yak la şık %10’un da tı kan ma se vi ye si re nal ar-
ter le rin se vi ye si ne ka dar çık mak ta dır. Bu du rum da sık lık la se çi len
cer ra hi re vas kü la ri zas yon yön te min de in fra re nal aor ta akım kay-

na ğı ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu iş lem de ate rosk le ro tik tu tu lum ris ki yük-
sek olan böl ge anos to moz sa ha sı ola rak kul la nıl mak ta; bu du rum hem
anas to moz hat tın da komp li kas yon ris ki ni art tır mak ta hem de re nal ar ter -
ler de em bo li ris ki ya rat mak ta dır. To ra sik aort ise ab do mi nal aor ta gö re ate-
rosk le roz dan da ha az et ki le nir, bu ne den le anas to mo za da ha el ve riş li dir.1
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ya ca ğı için re nal em bo li ris ki azal mak ta dır. Bu ya-
zı mız da jux ta re nal Le ric he ta nı sı ile to ra ko bi fe -
mo ral bypas ya pı lan ol gu yu li te ra tür le rin ışı ğın da
sun ma yı amaç la dık.

OL GU SU NU MU
54 ya şın da er kek has ta 50-100 met re de her iki kal-
ça dan baş la yan in ter mi tant kla di kas yo su şika yet -
le ri ile mer ke zi mi ze baş vur du. Has ta nın ya pı lan
sor gu sun da 1 yıl ön ce uns ta bil an ji na pek to ris ne-
de niy le has ta ya PTCA uy gu lan dı ğı öğ re nil di. Yak-
la şık 30 yıl/pa ket si ga ra kul la nı cı sı olan has ta nın
ya pı lan fi zik mu a ye ne sin de bi la te ral fe mo ral ar-
ter de na bız alı na ma dı. Fi zik mu a ye ne sin de baş ka
bir özel lik sap tan ma yan has ta nın ya pı lan la bo ra -
tu ar ça lış ma la rın da hi per kol les te ro le mi ve te da vi
edil me miş di a be tus mel li tus tes bit edil di. Ya pı lan
pe ri fe rik an ji og ra fi de re nal ar ter çı kı şı nın he men
dis ta lin den baş la ya rak bi la te ral ili ak ar ter le ri de
içi ne alan tı ka nık lık sap ta nan has ta ya elek tif şart-
lar da cer ra hi re vas kü la ri zas yon plan lan dı (Re sim
1).

Has ta su pin po zis yon da ya tı rıl dık tan son ra çift
lü men li en dot ra ke al tüp ile ge nel anes te zi ye ge çil -
di. Sol he mi to raks 45-60 de re ce kal dı rı la rak sağ la-
te ral de kü bit po zis yo nu ve ril di ve to ra ko to mi
sı ra sın da ame li yat ma sa sı sağ ya na dön dü rül dü.
Pos te ro la te ral sol to ra ko to mi ile 8. ara lık tan to raks

boş lu ğu na gi ri le rek di yaf ra mın he men üze rin den
de sen den aort anas to moz için ha zır lan dı. Ay rı bir
in siz yon ile sol ba tın ön du var kas la rı ge çi le rek sol
ret ro pe ri to ne al böl ge ye ula şıl dı. Ret ro pe ri to ne al
böl ge de dis sek si yon ya par ken ili ak ar ter, ven ve
üre ter ya ra lan ma la rı açı sın dan dik kat edil di. Bu ra -
dan her iki fe mo ral böl ge ye ve aor tun ar ka sın dan
ge çi le rek to raks boş lu ğu na doğ ru Y gref tin ge çe ce -
ği tü nel ha zır lan dı. Ön ce de sen den aor ta par si yel
klam pe edi le rek 14/7 dac ron gref te uç-yan anas to -
mo ze edil di. Gref tin dis tal uç la rı ret ro pe ri to ne al
böl ge ye ora dan her iki fe mo ral böl ge le re uza tıl dı.
Sağ da ve sol da ana fe mo ral ar te re dis tal anas ta moz
ya pıl dı.

Has ta ope ras yon son ra sı sta bil ola rak yo ğun
ba kım üni te si ne alın dı, ya pı lan mu a ye ne de bi la te -
ral fe mo ral ve ve sağ da dis tal na bız lar el le alı nı yor
idi. Has ta da ba tın da her han gi bir pa to lo ji ge liş me -
di. So run suz sey re den has ta ame li yat son ra sı 6. gün
ta bur cu edil di. Has ta nın 1 ay son ra çe ki len an ji og -
ra fi sin de greft açık ola rak iz len di (Re sim 2).

TAR TIŞ MA
İnfra re nal ab do mi nal aor ta ve ili ak ar ter ler, sık lık -
la ate rosk le ro tik ze min de dar lık ve ya tı ka nık lık la -RESİM 1: Preoperatif konvensiyonel anjiografik inceleme.

RESİM 2: Postoperatif kontrol BT anjiografik inceleme.
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ra ma ruz ka lır. Bu pa to lo ji ge nel lik le aor tik bi fur -
kas yon se vi ye sin de olur ve za man la, tı ka nık lık pro-
xi ma lin de ki in fra re nal aor ta da trom büs ge ri ye
doğ ru iler le ye rek re nal ar ter ler se vi ye si ne ka dar çı-
ka bi lir.2 Aor to i li ak tı kan ma la rın yak la şık %10-
12’sin de tı kan ma se vi ye si re nal ar ter le rin
se vi ye si ne ka dar çık mak ta dır.3 Re nal ya tak ta ki dü -
şük ba sınç bu se vi ye de ki aor tun tı kan ma sın da ko-
ru yu cu rol oy nar.4 Aor to i li ak tı kan ma lar da re nal
ar ter le rin al tın da ab do mi nal aor ta nın akım kay na -
ğı ola rak kul la nıl ma sı stan dart tır. Ab do mi nal aor-
tun re nal ar ter le re ka dar tı ka lı ol du ğu du rum lar da
trom bo en da rek to mi ile is te ni len kay nak sağ la na bi -
lir. An cak re nal ar ter le re em bo li ola sı lı ğı3 cid di bir
komp li kas yon ol du ğu için al ter na tif eks tra a na to -
mik yön tem ler dü şü nü le bi lir. Eks tra a na to mik bir
al ter na tif olan axil lo bi fe mo ral bypas dü şük açık ka -
lım ora nıy la özel du rum lar dı şın da ter cih edil me -
yen bir yön tem dir. Bo wes ’in ça lış ma sın da in fra-
re nal aor ta dan ya pı lan aor to bi fe mo ral bypas
(ABFB) ve to ra ko bi fe mo ral bypas ’ın (TBFB) beş yıl-
lık açık ka lım oran la rı sı ra sıy la %92 ve %89 bu lu -
nur ken, axil lo bi fe mo ral bypas’ da bu oran %15’e
düş mek te olup çe şit li ya yın lar da bu oran %10-75
ara sın da de ğiş mek te dir.5

Aor to i li ak tı kan ma lar da to ra sik aor tun akım
kay na ğı ola rak kul la nıl ma sı ilk ola rak Ste ven son ve
Bla is dell ta ra fın dan bil di ril miş tir.6 Ön ce le ri sa de ce
greft tı kan ma la rın da, greft in fek si yon la rın da ve di -
ğer ba tın içi prob lem li has ta lar da kul la nıl mış tır. Se-
kon der re vas kü la ri zas yon da dü şük mor bi di te ve
mor ta li te si ile uzun dö nem iyi açık ka lım de ğer le -
ri ile önem li bir kul la nım ala nı bul muş tur.5,7 TBFB
bu gün pri mer re vas kü la ri zas yon da da kul la nı lır ha -
le gel miş olup4,5,8,9 ABFB ile mor ta li te ve mor bi di te
de ğer le ri bir bi ri ne ya kın dır. Çe şit li ya yın lar da beş
yıl lık açık ka lım oran  de ğer le ri de iki grup ara sın -
da fark lı lık gös ter me mek te dir. Bo wes ’in 26 has ta lık

se ri sin de 42 ay lık açık ka lım ora nı %86 bu lu nur -
ken ope ra tif mor ta li te %3.8 ola rak bu lun muş tur.7

Li gush ABFB için %79, TABFB için %71 beş yıl lık
açık ka lım de ğer le ri bil dir miş tir.4 Pass man TBFB’da
%81 beş yıl lık açık ka lım bil di rir ken %4 mor ta li te
ve %16 ma jor komp li kas yon ora nı bil dir miş tir.5 Bu
ra kam lar ABFB açık ka lım, mor ta li te ve ma jor
komp li kas yon oran la rı ile kı yas la na bi lir oran lar -
dır.

TBFB zo run lu bir al ter na tif cer ra hi re vas kü la -
ri zas yon yön te mi ola rak dü şü nü le bi le ce ği gi bi,
ABFB ile kar şı laş tı rıl dı ğın da ba zı avan taj la rı da var-
dır. To ra sik aort ab do mi nal aor ta gö re ate rosk le -
roz dan da ha az et ki le nir, bu ne den le anas to mo za
da ha el ve riş li dir.1 Anas to moz par si yel klem paj ile
ra hat lık la ya pı la bi lir ve bu sı ra da dis tal de ki vi se ral
or gan lar ile spi nal kord kan lan ma sı ke sin ti ye uğ ra -
maz. Greft ret ro pe ri to ne al böl ge de sey re der, ba tın
içi prob lem le re ne den ol maz. Prok si mal anas to mo -
zun to raks boş lu ğu için de yer al ma sı aor to en te rik
fis tül ih ti ma li ni or ta dan kal dı rır.5

Jux ta re nal Le ric he sen dro mu ol gu la rın da stan-
dart re vas kü la ri zas yon yön te mi olan ABFB re nal
em bo li ris ki ta şı mak ta dır. Al ter na tif te da vi ler den
olan axil lo bi fe mo ral bypa sın ise geç dö nem açık ka -
lım ora nı ol duk ça dü şük tür. Bu nun ya nın da TBFB
re nal em bo li ris ki ta şı ma mak ta olup ate rosk le roz -
dan da ha az et ki le nen bir böl ge ye anas ta mo zun ya-
pıl ma sı cer ra hi ye bağ lı komp li kas yon ris ki ni de
azalt mak ta ve has ta ya ek bir mor ta li te ve mor bi di -
te yük le me mek te dir.

So nuç ola rak jux ta re nal Le ric he sen dro mu ol-
gu la rın da re nal ar ter em bo li ris kin den ko run mak
ama cıy la to ra ko bi fe mo ral bypas yön te mi nin iyi
bir al ter na tif cer ra hi tek nik ol du ğu nu dü şün mek -
te yiz.

JUXTARENAL LERICHE SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE TORAKOFEMORAL BYPAS Cengiz KÖKSAL ve ark.
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ubklaviyan arter tıkanıklığı, subklaviyan çalma sendromu veya koro-
ner bypass yapılmış hastada koroner çalma sendromuna bağlı belirti-
ler ile karşımıza çıkabilir. Klinik olarak ciddi sorunlar yaratan bu

patolojinin tedavisi cerrahidir. Günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemler
ise ekstratorasik yaklaşımlar olup en sık kullanılan teknik ise karotiko-
subklavian bypastır. Aterosklerotik zeminde veya arterit zemininde değişik
bölgelerde arteriyel darlıkların eş zamanlı bulunması beklenen bir süreçtir

Damar Cer Derg 2009;18(1) 27

Subklaviyan Arter Tıkanıklığı ve
Karotis Arter Darlığının Eş Zamanlı

Cerrahi Tedavisi

ÖÖZZEETT  Subklaviyan arter tıkanıklığına bağlı gelişen subklaviyan çalma sendromunun tedavisi
cerrahidir. Subklaviyan arter tıkanıklığına eşlik eden aynı tarafta kritik karotis arter darlığının
bulunması planlanan cerrahi işlemi güçleştirebilir. Sol subklaviyan arter tıkanıklığı nedeniyle
ameliyat planladığımız bir hastamızda aynı tarafta kritik karotis arter darlığı tespit ettik. Bu hastada
karotiko-subklaviyan bypasta kullanacağımız greftin karotis üzerindeki anastomozunu;
endarterektomi için yapılan arteriotomi üzerine end-to-side yaparak bypas işlemini gerçekleştirdik.
Bu şekilde uyguladığımız cerrahi işlem ile iki ayrı patolojinin tedavisi aynı seansta eş zamanlı
yapılmış oldu. Aynı tarafta subklaviyan arter tıkanıklığı ile beraber kritik internal karotis arter
darlığı saptanan olgularda planlanan karotiko-subklaviyan bypasın karotis anastomozunun, karotis
endarterektomi sonrası arteriotomiye yapılması iki patolojinin eşzamanlı tedavisi için iyi bir
alternatif olabilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis arter hastalığı; subklaviyan çalma sendromu; karotis darlığı

AABBSS  TTRRAACCTT  Management of subclavian steal syndrome due to subclavian artery occlusion is
surgical. Ipsilateral critical carotid occlusion accompanied by subclavian artery occlusion may
complicate the planned surgical procedure. We detected ipsilateral critical carotid stenosis in a
patient for whom operation was planned for left subclavian artery occlusion. In this patient, we
performed the carotid anastomosis of the bypass graft in end to side fashion on the arteriotomy
incision that was made for the endarterectomy instead of performing primary closure. By this way
treatment of two distinct vascular pathologies was achieved concurrently by a single surgical
operation. It is concluded that performing the carotid anastomosis of the carotid-subclavian bypass
graft on the arteriotomy after carotid endarterectomy may be a favorable alternative for concurrent
treatment of both pathologies in patients with subclavian artery occlusion accompanied by
ipsilateral critical internal carotid stenosis.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery diseases; subclavian steal syndrome; carotid stenosis
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ve bu du rum plan la nan cer ra hi iş le mi güç leş ti re bi -
lir. Her iki pa to lo ji nin eş za man lı te da vi sin de ön ce
ka ro tis en dar te rek to mi ve son ra sın da kla sik yak la -
şım la ka ro ti ko-subk lavi yan bypas yap mak, ar te ri -
o to mi sa yı sı nın art ma sı ile do ğal da mar ya pı la rı
üze ri ne da ha faz la mü da ha le yi ge rek li kı la rak
komp li kas yon ris ki ni art tı ra cak; do la yı sıy la ame li -
yat sü re si ni uza ta cak tır.

Bu ya zı mız da, sol ta raf ta in ter nal ka ro tis ar ter
lez yo nu ve subk lav iyan ar ter tı ka nık lı ğı olan bir
has ta mız da ka ro tis en dar te rek to mi son ra sı ka ro tis
ar ter de ki ar te ri o to mi nin ta mi rin de ay rı bir ya ma
kul lan mak ye ri ne, ka ro ti ko-subk lavi yan bypas için
kul la nı lan gref tin anas to moz ucu nu kul lan dı ğı mız
ve iki pa to lo ji nin de eş za man lı ay nı se ans ta te da vi -
si ni yap tı ğı mız va ka mı zı sun ma yı amaç la dık.

OL GU SU NU MU
Yet miş beş ya şın da ki er kek has ta kli ni ği mi ze baş
ağ rı sı, boy nu nu ha re ket et tir di ğin de baş dön me si,
sol kol da yük ta şı dı ğı ve ha re ket et tir di ğin de olu-
şan ağ rı ve baş dön me si şika yet le ri ile baş vur du.
Ya pı lan sor gu la ma da iki de fa ge çi ril miş ve her-
han gi bir ha sar bı rak ma mış se reb ro vas kü ler olay

ta rif eden has ta ya sağ ko ro ner ar te re ba şa rı lı stent
uy gu la ma sı ya pıl dı ğı öğ re nil di. Has ta nın ya pı lan
fi zik mu a ye ne sin de sol ka ro tis tra se sin de ağır lık lı
ol mak üze re iki ta raf ta da üfü rüm sap tan dı. Has ta-
nın sol kol da ra di al, un lar, bra ki al ve ak sil ler na-
bız la rı pal pe edi le me di. Sol kol dan ya pı lan ar te ri al
tan si yon öl çü mü za yıf vu ru lar ile yak la şık 80/30
mmHg öl çül dü. Sağ kol öl çü mü ise 140/80 mmHg
sap tan dı. 

Has ta ya mev cut bul gu lar ışı ğın da subk lavi yan
çal ma sen dro mu ta nı sı ko na rak ka ro tis üfü rü mü
ne de niy le ka ro tis ar ter dopp ler ul tra so nog ra fi
plan lan dı. Dopp ler ul tra so nog ra fi sağ AKA (ana
ka ro tis ar ter) ve İKA (in ter nal ka ro tis ar ter) kal si -
fik de po zit ler içe ren non kri tik dar lık lar, sol bul-
bus İKA gi ri min de 13x3.5 mm bo yut lu kal si fik
plak sol AKA’ da %60, İKA’ da %75 da rı lı ğa ne den
olan hi po e ko ik plak lar iz len di. Akım hız la rı sol
AKA’ da 138/31 cm/sn, sol İKA’ da 90/34 cm/sn ola-
rak sap tan dı. Her iki ver teb ral ar ter in ce le me sin de
sol ver teb ral ar ter ça pı nın sa ğa gö re 1 mm azal mış
ol du ğu ve sol da ret rog rad akım pa ter ni iz len me si
üze ri ne subk lavi yan çal ma sen dro mu dü şü nül dü.
Man ye tik re zo nans (MR) an ji yo plan lan dı. MR an-
ji yo so nu cu sol subk lav iyan ar ter de ver teb ral ar ter
çı kış ye ri nin prok si ma lin de yak la şık 2.5 cm’lik
seg ment te tı ka nık lık iz len di (Re sim 1). Has ta ya ay -

RESİM 1: Lezyonun saptandığı ameliyat öncesi MR anjiografi görüntüsü.
Subklavyen arter proksimali kesintiye uğramıştır.

ŞEKİL 1: Karotiko-subklaviyan bypas.
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nı se ans ta sol ka ro tis en dar te rek to mi ve sol ka ro ti -
ko-subk lav iyan bypas plan la na rak ame li ya ta ha-
zır lan dı.

Ge nel anes te zi al tın da sol mas to id çı kın tı dan
ster nok la vi ku lar bi leş ke ye ka dar cilt in siz yo nu
son ra sı kat lar usu le uy gun ge çi le rek sol ka ro tis ar -
ter eks plo re edil di ve teyp ler le dö nül dü. Ar dın -
dan sol kla vi ku la nın 1 cm üze rin den yak la şık 8
cm. uzun lu ğun da bir in siz yon la subk lavi yan ar ter
eks plo re edil di ve teyp ler le dö nül dü. Da ha son ra
sol ka ro tis ar ter de bi fur kas yo nu da içi ne ala cak şe-
kil de ar te ri to mi ya pı la rak ar te ri o to mi son ra sı out-
li ning ka ro tis şant yer leş ti ril di ve en dar te rek to mi
uy gu lan dı. Ha zır la nan 8 mm po li tet raf lo re ti len
greft kul la nı la rak ön ce ka ro ti se ya pı lan ar te ri o to -
mi üze ri ne 6/0 pro len di kiş ile uç uca anas to moz
ya pıl dı. Da ha son ra subk lavi yan ar ter üze ri ne ar-
te ri o to mi ya pı la rak gref tin di ğer ucu end-to-si de
şek lin de anas to moz ya pıl dı (Şekil 1). Ame li yat
son ra sı er ken dö nem de her han gi bir nö ro lo jik de-
fi sit ge liş me yen has ta nın sol ko lun da ra di al, ul nar,
bra ki al ve ak sil ler na bız lar pal pabl ola rak sap tan -
dı. Has ta nın an tip la te let ve an ti li pid te da vi si ne
de vam edil di. Ame li yat son ra sı 5. gün so run suz ta-
bur cu edil di. Has ta nın 1. ay daki kon tro lün de sol

kol na bız la rı pal pabl idi ve has ta kli nik ola rak so-
run suz de ğer len di ril di. Ya pı lan kon trol an ji og ra -
fi de gref tin ta ma men açık ol du ğu sap tan dı (Re sim
2).

TAR TIŞ MA
Subk lavi yan ar ter dar lık ve tı ka nık lık la rı na bağ lı
subk lavi yan çal ma sen dro mu kli nik so nuç la rı iti-
ba rı ile te da vi si ge re ken bir pa to lo ji dir ve te da vi si
cer ra hi dir. Li te ra tür de ilk ola rak 1960’da Con tro ni
ta ra fın dan subk lavi yan çal ma sen dro mu ola rak ver-
teb ral ar ter akı mın da ki pa to lo ji ta nım lan mış;1 iler-
le yen gün ler de ise ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın
cer ra hi te da vi sin de ar tış la pa ra lel in ter nal ma ma -
ri yan ar ter kul la nı mı nın so nu cu ko ro ner çal ma
sen dro mu nu ta nım la yan ya yın sa yı sın da ar tış gö-
rül müş tür. 

Subk lavi yan ar te rin ve ya in no mi na te ar te rin
dar lı ğı ve ya tam tı ka nık lık la rı sık lık la ate ro ma töz
plak ge li şi mi ile iliş ki li bu lun ma sı na rağ men az sa-
yı da kon je ni tal ne den ler ve em bo lik tı kan ma lar -
da ra por edil miş tir.2,3 Sol subk lavi yan ar ter
tu tu lu mu ra por edi len ol gu la rın %72 gi bi bü yük
bir oran da ol ma sı na rağ men sağ subk lav iyan tu tu -
lu mu %16 gi bi bir oran da dır. İnno mi na te ar ter pa-
to lo ji le ri ile bir lik te li ği %10-12 ora nın da dır.4

Dar lık oluş tu ran lez yon sık lık la ver teb ral ar ter da-
lı nın çı kı şın dan ön ce sap ta nır, ver teb ro-ba zil ler
ge çi ci is ke mik atak lar ve  üst eks tre mi te is ke mik
bul gu la rı ile or ta ya çık mak ta dır. Olu şan se reb ral
lez yon lar ge nel lik le baş ağ rı sı, baş dön me si gör me
bo zuk luk la rı ve özel lik le bu semp tom lar üst eks-
tre mi te ha re ket le ri ile iliş ki li ola rak or ta ya çı kar.
Üst eks tre mi te de ise ken di si ni in ter mi tant kla di -
kas yo, güç süz lük, his siz lik ve pa res te zi ile ken di -
ni gös te re bi lir.

Ar kus aor ta dal la rı nın pa to lo ji le rin de cer ra hi
dü zel me te da vi le ri da ha ön ce trans to ra sik yak la -
şım la ya pı lır ken, eks tra-ana to mik bypass ko nu -
sun da bil gi le rin art ma sı ile eks tra to ra sik
yak la şım lar önem ka zan mış tır. Subk lavi yan ar ter
dar lık la rın da en sık kul la nı lan yön tem ler ka ro ti -
ko-subk lav iyan bypas, ka ro ti ko-subk lavi yan trans-
po zis yon, ak sil lo ak sil ler bypas ve subk lav iyan-
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RESİM 2: Ameliyat sonrası çekilen kontrol BT anjiyografi görüntüsü.
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subk lav iyan bypas tır. Özel lik le li te ra tür de ka ro ti -
ko-subk lav iyan bypas la il gi li ra por la rın sık lı ğı gö -
ze çar par.5 Bu nun ne de ni ola rak ta
ka ro ti ko-subk lav iyan bypas tek ni ği nin di ğer tek-
nik ler le kar şı laş tı rıl dı ğı uzun dö nem açık lık oran-
la rı nın yük sek ol ma sı ve dü şük mor ta li te ve
mor bi di te oran la rı sa yı la bi lir.6,7 Bu tek nik te kla vi -
ku lar hat tın yak la şık 1 cm üze rin den pa ra lel ola rak
yak la şık 8-10 cm’lik bir in siz yon la bypas ya pı la cak
her iki ar ter de tek in siz yon ile eks plo re edi le bi lir.
Di ğer yön tem ler de iki ta raf lı ay rı in siz yon ve eks -
plo ras yon ge rek li dir. Ka ro tis ar ter has ta lık la rın da
te da vi yak la şı mı lü me nin dar lık de re ce le ri ile cer-
ra hi te da vi so nuç la rı ko le ras yon gös ter miş ve
semp to ma tik has ta lar da %70 al tın da me di kal te da-
vi ye üs tün lü ğü ol maz ken; %70 üze ri lez yon da cer-
ra hi üs tün lü ğü var dır. Sık lık la uy gu la nan yön tem
KE A (ka ro tis en dar te rek to mi) ve ar te ri o to mi nin
ya may la ka pa tıl ma sı dır.8

Ate rosk le roz ze min de ge li şen subk lavi yan ar -
ter tı ka nık lı ğı ve ya dar lı ğın da, ate rosk le ro zun
yer le şim pa ter ni ne uy gun ola rak be ra be rin de ek
vas kü ler pa to lo ji ler bu lu na bi lir. Li te ra tür de ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı ile bir lik te li ği ne sık rast lan sa da
ka ro tis ar ter has ta lı ğı ile bir lik te li ği de bek le nen
bir du rum dur. Bu iki pa to lo ji nin ay nı has ta da bu-
lun ma sı du ru mun da; cer ra hi te da vi si ile il gi li sı-
nır lı sa yı da ya yın mev cut tur. Bi la te ral ka ro tis
lez yo nu bu lu nan subk lavi yan dar lık lı bir has ta da
Ogi no ve ark. ak sil lo ak sil ler bypass ile te da vi yi ra -
por et miş ler dir. Bu şekil de ka ro tis ar te rin ma ni -
pü las yo nun dan ka çın dık la rı be lirt mek le bir lik te
mev cut ka ro tis dar lık la rı nın kri tik olup ol ma dı ğı
be lir til me miş tir.9 Subk lav iyan dar lık ile ay nı ta-
raf ta kri tik ka ro tis lez yo nu bu lu nan has ta da plan-

la nan kla sik yak la şım ön ce ka ro tis ar ter de ki pa to -
lo ji için en dar te rek to mi ya pıl ma sı ve ya ma ile ar-
te ri to mi yi ta mir ede rek da ha son ra
ka ro ti ko-subk lav iyan bypa sı yap mak tır. Fa kat bu
du rum da ay nı se ans ta ya pı lan bu iş lem ler le ka ro -
tis te iki ay rı ar te ri o to mi ya pı la cak, iki ay rı anas to-
moz ge re ke cek ve bu du rum da ka ro tis ar te re olan
mü da ha le ile se reb ral is ke mi sü re si nin uza ma sı ve
cer ra hi iş le min komp li kas yon ris kin de ki ar tış ka-
çı nıl maz ola cak tır. Bu ne den ler den do la yı, her iki
pa to lo ji nin de bu lun du ğu has ta mız da, her iki ar te -
ri ay rı ay rı in siz yon lar la eks plo re et tik, ön ce sol
ka ro tis ar ter de bi fur kas yon dan İKA’ ya uza nan ar-
te ri o to mi ile en dar te rek to mi yi ger çek leş tir dik.
Da ha son ra bypass için ha zır la dı ğı mız gref tin ka-
ro tis üze rin de nor mal de yap ma mız ge re ken se vi -
ye ye ri ne en dar te rek to mi için yap tı ğı mız
ar te ri o to mi böl ge si ne uç-yan anas to moz ya pa rak
ar te ri to mi yi lü me ni da ralt ma dan ta mir et miş ve
bypa sın bir aya ğı nı da yap mış ol duk. Da ha son ra
di ğer aya ğın anas to mo zu nu ya pa rak iş le mi son-
lan dır dık. Böy le ce do ğal da mar ya pı la rı üze rin de -
ki ar te ri o to mi sa yı sı nı azalt mış, anas to moz
sa yı sı nı da azal ta rak se reb ral is ke mi sü re si ni de
azalt mış ol duk. Ay rı ca cer ra hi ye ait ka na ma
komp li kas yo nu da ya pı lan anas to moz sa yı sı na
bağ lı ola rak azal mış ol du.

Eş za man lı ka ro tis ve subk lavi yan ar ter pa to lo -
ji le ri nin cer ra hi te da vi sin de ka ro tis en dar te rek to mi
son ra sı ka ro tis ar ter de ki ar te ri o to mi nin ta mi rin de
ay rı bir ya ma kul lan mak ye ri ne, ka ro ti ko-subk -
laviyan bypas için kul lan dı ğı mız gref tin anas to moz
ucu nun kul la nıl ma sı iş lem sü re si ni ve komp li kas -
yon ris ki ni azal ta ca ğın dan, al ter na tif cer ra hi yön-
tem ola rak dü şü nü le bi lir.
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bdominal aort anevrizması ve at nalı böbrek birlikteliği teknik
zorluklara sahip ve 1:600-800 oranlarında ve erkeklerde iki kat
daha fazla olmak üzere son derece nadir görülen bir anomalidir.1,2

Cerrahi teknik zorluklarının yanı sıra tanı koymada da bazı sıkıntılar ola-
bilmektedir. İntraoperatif tanısı konulan vakalar bazı yayınlarda %20’le-
re kadar çıkmaktadır. Cerrahi olarak yaşanan sorunlar ise yaklaşım tarzı
ve renal parankimin bütünlüğünün korunması ile ilgilidir. Cerrahi yakla-

At Nalı Böbreğe Sahip Bir Hastada
Abdominal Aort Anevrizması:

ÖÖZZEETT  At na lı böb rek, böb re ğin ana to mik var yas yon la rı ara sın da en sık gö rü len ti pi ol ma sı nın ya -
nı sı ra re nal ar ter ve ven ler de çap, ori jin ve sa yı ola rak eş lik eden ano ma li ler gö rül mek te dir. Bu
ano ma li ye eş lik eden ab do mi nal aort anev riz ma sı cer ra hi açı dan tek nik dü zey de dik kat et mek ge -
re ken bir ko nu ha li ne dön mek te dir. 58 ya şın da ki has ta mız pros tat hi perp la zi si ne bağ lı şika yet ler ne -
de niy le ya pı lan ba tın ul tra so nog ra fi de rast ge le tes pit edi len ab do mi nal aort anev riz ma sı ve at na lı
böb rek ta nı sı spi ral li bil gi sa yar lı to mog ra fi ile te yit edil miş tir. Eş lik eden at na lı böb rek ta nı sın dan
emin olu nan has ta trans pe ri to ne al yol la ope re edil miş olup re nal ist mu sa hiç do ku nul ma dan anev -
riz ma ke se si açı la rak ru tin bir şekil de aor ta-bi i li ak Y greft kon muş tur. Has ta nın pos to pe ra tif iz le -
mi so run suz sey ret miş olup ayak tan ya pı lan ta kip ler de bir komp li kas yon la kar şı la şıl ma mış tır. Has ta
yak la şık 3 yıl son ra, kar di yak bir ame li yat ge çir miş olup aort ve mit ral ka pak lar me ka nik kalp ka -
pa ğı ile ay nı cer ra hi ekip ta ra fın dan rep la se edil miş tir. Bu ame li ya tın pos to pe ra tif ta ki bi de so run -
suz sey ret miş ve has ta ha len po lik li nik iz le mi miz de dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ab do mi nal aort anev riz ma sı; böb rek ano ma li le ri

AABBSS  TTRRAACCTT  Be si des hor ses ho e kid ney is the com mo nest ana to mi cal va ri a ti on of the kid ney, va ri -
a ti ons of re nal ar te ri es and ve ins as ori gin, num ber and si ze can be se en. In ad di ti on, ac com pan ying
ab do mi nal aor tic ane urysm ma kes it a sur gi cal tech ni cal chal len ge. Di ag no sis of hor ses ho e and ab-
do mi nal aor tic ane urysm di ag no sed  ran domly with ab do mi nal ul tra so nog raphy re la ted to symp-
toms of pros tat hyperp la si a of 58 ye ar-old pa ti ent was do ne with spi ral com pu te ri zed to mog raphy.
Af ter be ing su re of the di ag no sis of hor ses ho e, pa ti ent was ope ra ted trans pe ri to ne ally and aor ta-bi -
i li ac Y graft was set ro u ti nely by ope ning of the sac of  ab do mi nal aor tic ane urysm and sa ving re -
nal ist hmus. Pos to pe ra ti ve co ur se and out pa ti ent fol low-up was une vent ful and the re was no
comp li ca ti on. Abo ut 3 ye ars la ter, he was un der went a car di ac ope ra ti on with the sa me sur gi cal te -
am and aor tic and mit ral val ves we re rep la ced wih mec ha ni cal he art val ves. Pos to pe ra ti ve co ur se
was si lent and out pa ti ent fol low-up is still do ne re gu larly.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ab do mi nal aor tic ane urysm; renal ab nor ma li ti es
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şım da ter cih has ta nın du ru mu na ve cer ra ha bağ lı
olup trans pe ri to ne al yak la şım da ha çok ter cih
edil mek te dir. İntra o pe ra tif ola rak iki lem de ka lı -
nan bir ko nu da ru tin ame li yat şema sı nı boz ma -
dan re nal pa ran ki min ko run ma sı dır. Ab do mi nal
aort anev riz ma sı gi bi ha ya tı teh dit eden bir has ta-
lı ğın cer ra hi te da vi si sı ra sın da re nal pa ran ki mi ko-
ru mak her ne ka dar faz la dan bir iş lem gi bi
gö zük se de vas kü ler ame li yat tan son ra tıb bi açı-
dan dü şü nül dü ğün de has ta ve cer rah için tam bir
kon for dur.

Bu ol gu da, ab do mi nal aort anev riz ma sın da
pre o pe ra tif ta nı da spi ral li bil gi sa yar lı to mog ra fi nin,
ope ras yon da ter cih edi len trans pe ri to ne al yak la şı -
mın ve re nal ist mu sun cer ra hi ola rak di vi ze edil-
me me si nin öne mi vur gu lan mak ta dır. Ya pı lan ba tın
ul tra so nog ra fi ile ta nı sı ko nan ab do mi nal aort
anev riz ma sı nın spi ral li bil gi sa yar lı to mog ra fi ile te -
yit edil me si, hem ili ak ar ter le rin du ru mu nun de-
ğer len di ril me si açı sın dan hem de at na lı böb re ğin
ta nı sı nın ke sin ola rak ko na rak plan lı bir cer ra hi ile
ame li ya ta gir me açı sın dan önem li dir. Ame li yat ta
en uy gun yak la şı mın se çil me si ise hem has ta hem
de cer rah açı sın dan önem li bir fak tör ola rak gö zük-
mek te dir. Trans pe ri to ne al yak la şım ile spi ral li bil-
gi sa yar lı to mog ra fi den el de edi len bil gi ler göz le
gö rül müş ve ame li yat pla nı nın da ha ko lay ya pıl -
ma sı nı sağ la mış tır. Bir di ğer ko nu olan re nal ist mu-
sun sağ lam bı ra kıl ma sı ise has ta yı hem üro lo jik
hem de ha ya tı teh dit ede bi le cek ola sı komp li kas -
yon lar dan ko ru muş tur. 

OL GU SU NU MU
58 ya şın da ki er kek has ta da be nign pros tat hi perp -
la zi ne de niy le ame li yat ön ce si ha zır lık ama cıy la ya-
pı lan ba tın ul tra so nog ra fi de ab do mi nal aort
anev riz ma sı tes pit edil miş tir. Ya pı lan ul tra so nog -
ra fi de ab do mi nal aort anev riz ma sı su pe ri or me sen -
ter ar ter dis ta lin den ili ak bi fur kas yo ya ka dar
uzan mak ta olup yak la şık 76 mm öl çül müş ol mak la
be ra ber has ta nın ab do mi nal aort anev riz ma sı na ait
şika yet le ri mev cut de ğil dir. Bu tet kik ya pı lır ken at
na lı böb rek ten şüp he le nil miş ve ra po ra da bu göz-
lem so ru işa re ti ola rak ifa de edil miş tir. 

Has ta ya ame li yat dü şü nü le rek spi ral li bil gi sa -
yar lı to mog ra fi çe kil miş ve so nu cun da in fra re nal

dü zey de yak la şık 9 cm’lik seg ment te en ge niş ye ri
6 cm’e ula şan çap ta ve içi mu ral trom büs ile do lu
ili ak bi fur ka si yo ya ka dar uza nan anev riz ma tes pit
edil miş tir, at na lı böb rek bu tet kik te de göz lem -
len miş tir.

Fi zik mu a ye ne de kar di yak os kül tas yon da aort
oda ğın da 2/6 sis to lik üfü rüm du yul du ğu için trans-
to ra sik eko kar di yog ra fi ya pıl mış tır. Eko kar di yog -
ra fi de mak si mal gra di en ti 50 mmHg olan aort
dar lı ğı, 1-2° aort yet mez li ği, 2° mit ral yet mez li ği ta-
nı sı kon muş tur. Sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu
%55 öl çül müş ve sol ven tri kül seg men ter du var ha-
re ket ku su ru tes pit edil miş tir. Ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı yö nün den de ğer len di ri len has ta ya ya pı lan
ko ro ner an gi og ra fi de LAD ve Cx’da plak lar tes pit
edil miş tir. 

Has ta ya ait la bo ra tu ar de ğer le rin de hiç bir so -
run göz lem len me miş tir.

Ge nel anes te zi al tın da me di an la pa ro to mi ya-
pı la rak trans pe ri to ne al ola rak ka rı na gi ril di. İnfra -
re nal dü zey de ili ak ay rım ye ri ne ka dar anev riz ma
ke se si göz len di, ili ak ar ter ler anev riz ma tik de ğil di,
her iki böb rek alt uç tan ist mus do ku suy la anev riz -
ma ke se si nin ön du va rın da bir leş mek tey di. Re nal
vas kü ler ano ma li yok tu. İst mus do ku su anev riz ma
ke se si nin ön du va rın dan ay rı la rak mo bi li ze edil di.
Prok si mal de anev riz ma boy nu dis tal de ise her iki
ili ak ar ter ser best leş ti ril di. Re nal ar ter le rin al tın da
ab do mi nal aor ta ya kros klemp ko nul du.  Anev riz -
ma ke se si açıl dı, Dac ron 18 x 9 cm Y gref tin prok-
si mal ucu ab do mi nal aor ta ya uç uca anos to moz
edil di. Kros klemp açıl dık tan son ra prok si mal anas-
to moz hat tın dan ka na ma olup ol ma dı ğı kon trol
edil di. Her iki greft ba ca ğın dan akım ol duk ça iyiy -
di. Gref tin dis tal ba cak la rı her iki ili ak ar te re uç-
yan ola cak şekil de anos to moz ya pıl dı. Has ta ru tin
bir şekil de ka pa tıl dı.

Has ta nın pos to pe ra tif iz le mi so run suz sey ret ti
ve komp li kas yon suz bir şekil de ta bur cu edil di.

Yak la şık 3 se ne son ra has ta nın aort ve mit ral
ka pak la rı me ka nik kalp ka pa ğıy la rep la se edil di.
Has ta nın bu ame li ya tı da komp li kas yon suz sey ret -
miş olup po lik li nik ta kip le ri ha len so run suz ola rak
ya pıl mak ta dır.
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TAR TIŞ MA
At na lı böb rek, re nal pa ran ki min füz yo nu so nu cu
olu şan komp leks kon je ni tal bir ano ma li ol ma sı nın
ya nı sı ra vas kü ler ano ma li le rin var lı ğı %60-80 gi bi
yük sek de ğer ler le re ulaş mak ta dır.2-7 At na lı böb rek
ile ab do mi nal aort anev riz ma sı bir lik te li ği ise çok
na dir olup in tra o pe ra tif ola rak re nal ar ter le re ve
ist mu sa bağ lı tek nik zor luk la rı aş mak adı na  pre o -
pe ra tif ola rak ta nın ma sı ol duk ça önem li dir.5-10 Bu -
na rağ men az bir kı sım has ta da da ol sa at na lı
böb re ğin ta nı sı in tra o pe ra tif ola rak da kon mak ta -
dır. Stro os ma ve ar k.nın yap tı ğı bir ça lış ma da,
asemp to ma tik anev riz ma gru bun da, 108 va ka da
(%81) ta nı ame li yat ön ce sin de, 26 va ka da ise in tra -
o pe ra tif ola rak kon muş tur.10

Va ka la rın %90’ın da11 bil gi sa yar lı to mog ra fi at
na lı böb rek ve bu böb re ğin esas böb rek, da mar lar
ve anev riz ma ile ana to mik bağ lan tı la rı hak kın da
de tay lı bil gi ver mek te dir. Ta nı da ürog ra fi nin du-
yarlılığı %8812,13 gi bi de ğer le re ula şır ken, an ji og ra -
fi nin ise at na lı böb rek ile ab do mi nal aort
anev riz ma sı iliş ki si hak kın da va ka la rın sa de ce
%67’sin de ta nı sal de ğe ri var dır, bu na ek ola rak an-
ji og ra fi de böb re ğin vas kü ler ano ma li le ri ye te rin ce
gö zük me mek te dir. Bir di ğer rad yo lo jik tet kik ara -
cı olan ul tra son her ne ka dar ba sit ve gü ve ni lir bir
ta nı yön te mi ol sa da ba şa rı ora nı %38’dir.9

Bu bir lik te li ğin ol du ğu va ka lar da cer ra hi yak-
la şım se çi mi önem li dir. Ret ro pe ri to ne al yak la şı mı
tav si ye eden hat ta trans pe ri to ne al yak la şı ma gö re
da ha üs tün ol du ğu nu söy le yen ya zar lar mev cut tur.
Çün kü ret ro pe ri to ne al yak la şım da re nal ist mus,
üre ter ler ve re nal ar ter ve ven le re za rar ver mek ten
ka çı nıl mış olu nur. An cak kar şı ba cak ili ak ar te re
mü da ha le açı sın dan de za van ta jı var dır. Trans pe ri -
to ne al yak la şım ise hem ret ro pe ri to nun hem de ili -
ak ar ter le rin tam ex po ju ru nu sağ la mak için
önem li dir.9 Biz bu va ka da trans pe ri to ne al yak la şı -
mı kul lan dık, hem at na lı böb rek, üri ner trakt ve
anev riz ma ex po ju ru ra hat ol du hem de ili ak ar ter -

ler da ha net de ğer len di ri le rek gref tin dis tal uç la rı
bu ar ter le re anos to moz edil di.

At na lı böb rek le be ra ber bu lu nan ab do mi nal
aort anev riz ma sı ol gu la rın da her iki böb rek pa ran -
ki mi iş lev gör dü ğü için ist mus se vi ye sin de iki böb-
re ği bir bi rin den cer ra hi ola rak ayır mak ha len
tar tış ma lı dır. Çün kü bu has ta lar da üri ner sis tem
en fek si yo nu yük sek oran da gö rül mek te ve bu açı-
dan ba kıl dı ğın da po tan si yel greft en fek si yo nu göz
kor kut mak ta dır.14 Böy le bir iş lem ek ola rak üri ner
fis tül, ma sif ka na ma, re nal taş, hid ro nef roz ve re nal
nek roz gi bi di ğer cid di risk ler ta şı mak ta dır.14 Ola sı
komp li kas yon lar dü şü nül dü ğün de re nal ist mu su
di vi ze et me mek da ha ide al ola rak gö zük mek te dir.
Biz ise va ka da ist mu sa hiç do kun ma dan, anev riz -
ma  ön du va rın dan ayı ra rak mo bi li ze et tik.

Al ter na tif bir di ğer te da vi yön te mi dü şü nü le -
cek olur sa ab do mi nal aort anev riz ma sı nın cer ra hi
te da vi si ka dar en do vas kü ler greft pro se dü rü de çe-
şit li de ney sel ve kli nik ça lış ma lar da ka nıt lan mış bir
te da vi yön te mi dir.15,16 Cer ra hi te da vi ye gö re has ta -
ne de ka lış ve ru tin ya şa ma dö nüş sü re le ri an lam lı
dü zey de kı sa ol ma sı ve ko mor bid fak tör le ri faz la
olan has ta lar da ter cih edi le bi lir ol ma sı bu te da vi -
nin avan taj la rı ara sın da sa yı la bi lir. Di ğer ta raf tan
uy gun ol ma yan ana to mik ko şul lar, yük sek ma li yet,
en do le ak17-19 ve cer ra hın ye te rin ce de ne yi mi ol ma -
ma sı gi bi ne den ler den do la yı en do vas kü ler greft
pro se dü rü her has ta da uy gu la na bi lir bir yön tem
de ğil dir.

Her ne ka dar ab do mi nal aort anev riz ma sı ve
at na lı bir lik te li ği çok na dir bir ta nı da ol sa pre op -
ra tif ta nı koy ma ve in tra o pe ra tif mü da ha le ler açı-
sın dan ha len cer rah la rın çe kin di ği bir ko nu ola rak
öne mi ni ko ru mak ta dır. Bu has ta lı ğın te da vi sin de
cer ra hi te da vi yön te mi stan dart bir te da vi şek li ol -
sa da al ter na tif bir te da vi ola rak en do vas kü ler greft
pro se dü rü cer ra hi te da vi ye uy gun ol ma yan ve se-
çil miş has ta gru bun da iyi bir se çe nek ola rak akıl da
tu tu la bi lir.20
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ronik böbrek yetmezlikli bir hastanın hayatını devam ettirebilmesi
için hemodiyaliz, periton diyalizi ya da renal transplantasyon seçe-
neklerinden birinin kullanılması zorunludur.1 Hemodiyaliz halen

tüm dünyada kronik böbrek yetmezliği (KBY) için en çok kullanılan teda-
vi yöntemidir.2,3 Kronik hemodiyaliz programına alınan olgularda devamlı

Bilateral Radiyal Arter Grefti Kullanılarak
Koroner Bypass Cerrahisi Geçiren
Bir Hastada Başarılı Bir Snuff-Box
Arteriovenöz Fistül Oluşturulması

ÖÖZZEETT  Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda en sık kullanılan tedavi şekli hemodiyalizdir.
Hemodiyaliz yapılabilmesi için altın standart bir arteriyovenöz fistül oluşturulmasıdır. İdeal bir
arteriyovenöz fistül el bileği seviyesinde olmalıdır. Ancak bu bölgedeki venöz yapı bazen yetersiz
olabilmektedir. Bazen de bizim olgumuzdaki gibi bu bölgede arteriyel yapıda problem
olabilmektedir. Biz bu makalede koroner arter bypass cerrahisi sebebiyle her iki radiyal arteri de
kullanılan bir hastaya snuff-box bölgesinden açtığımız fistül olgusunu sunduk. Böylece hem palmar
arktan beslenen proksimali ligatüre süperfisyal palmar arterden etkin fistül akımının
oluşturulabileceğini, hem de radiyal arter kullanımının önemli olduğu koroner arter cerrahisi ve
fistül cerrahisinde nasıl bir paylaşıma gidilebileceğini tartışmak istedik. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Son dönem böbrek hastalığı; arteriyovenöz fistül; radiyal arter; 
koroner arter bypass cerrahisi

AABBSS  TTRRAACCTT  Hemodialysis is the most frequently used treatment methods for patient with end stage
renal disease. Gold standard for hemodialysis is the creation of arteriovenous fistula. Ideally a fis-
tula should be at the level of a wrist. However, the venous structure of this region can sometimes
be inadequate. Sometimes arterial structure may be the problem such as our case. In this report, we
presented a patient whose radial arteries had been used because of coronary artery bypass surgery
and created snuff-box fistula.  Thus, we wanted to discuss both to prove formation of efficient fis-
tula flow from the superficial palmar artery which is supplied by proximally ligatured palmar canal
and how to share the radial artery which is important in coronary bypass and arteriovenous fistula
surgery.

KKeeyy  WWoorrddss::  End stage renal disease; arteriovenous fistula; radial artery; 
coronary artery bypass surgery
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da mar yo lu gi ri şi mi ne ih ti yaç var dır. Kro nik böb-
rek yet mez lik li has ta lar da fis tül ame li ya tı plan lar -
ken ön ce lik le do mi nant ol ma yan kol ve en dis tal
kı sım ter cih edi lir.4 Snuff-box ti pi arteriyovenöz
fistül (AVF) ’ün  en dis tal de ol ma sı, ar ter ve ve nin
ana to mik ya kın lı ğı ön ce lik li ola rak ter cih edil me -
si ne ne den ol mak ta dır.5 Bu ma ka le miz de ko ro ner
bypass ope ras yo nu sı ra sın da her iki ra di yal ar te ri
greft ola rak kul la nı lan, da ha son ra kro nik re nal
yet mez lik ta nı sıy la AVF açıl ma sı ta lep edi len has-
ta ya uy gu la dı ğı mız snuff box ti pi AVF ’ü sun mak is-
te dik.

OLGU SUNUMU
Alt mış ya şın da er kek has ta 4 yıl ön ce ko ro ner
bypass ope ras yo nu ge çir miş. Her iki ra di yal ar te -
rin greft ola rak kul la nıl dı ğı has ta ya has ta ne miz

Nef ro lo ji kli ni ğin de KBY ta nı sı kon muş. Ar te ri -
yo ve nöz fis tül ta le biy le po lik li ni ği mi ze baş vu ran
has ta ilk mu a ye ne sin de her iki ko lun bi lek dir sek
ara sı ra di yal ar te rin greft ola rak kul la nıl mış ol du -
ğu, sol sü per fi si yal pal mar ar ter nab zı nın ra hat
alın dı ğı nı ve ar te re yan daş sey re den se fa lik ven
ka lib ras yo nu nun iyi ol du ğu nu sap ta dık. Doğ ru dan
an te kü bi tal böl ge ye geç me mek için snuff-box
ti pi AVF aç ma yı uy gun gör dük.  Lo kal anes te zi ile
non do mi nant sol el snuff-box böl ge sin de kli ni ği -
miz de stan dart uy gu la dı ğı mız şek liy le trans vers
ola rak ve 2 cm uzun lu ğun da  ke si ya pıl dı. Se fa lik
ven ve sü per fi si yal pal mar ar ter yak la şık 2 cm
uzun lu ğun da et raf do ku lar dan ser best leş ti ril di ve
yan dal lar bağ lan dı. He pa ri ni zas yo nu (80 IU/kg)
ta ki ben ar ter ve ven ipek as kı lar la ok lü de edil di.
Ar te ri yo to mi ve ve no to mi ver ti kal ola rak yak la -
şık 1 cm ge niş li ğin de açı la rak 7/0 pro len le yan-

RESİM 1: Postoperatif 7. günde çekilmiş BT anjiyografi görüntüsü. (a,b).
a) Sefalik venin radyoopak madde ile doluşu okla gösterilmektedir. Radiyal arter proksimal ve distalden kliplenmiş.
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yan anas to moz uy gu lan dı ve as kı lar gev şe til di.
Prok si mal ven de trill al dık tan son ra dis tal ven li-
ga tü re edil di. An ti bi yo te ra pi dı şın da pos to pe ra tif
me di kas yon uy gu lan ma dı. Pos to pe ra tif 7. gün de
ya pı lan bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) an ji yog ra fi ile
de rin pal mar ark tan se fa lik ve nin dol du ğu göz len -
di (Re sim 1 a, b). Pos to pe ra tif 25. gün de ya pı lan
dopp ler ul tra so nog ra fi de fis tül de bi si 500 ml/dak
ola rak öl çül dü (Re sim 2). Al tın cı haf ta dan iti ba -
ren  kol dan he mo di ya li ze alı nan has ta mız  2 haf-
ta lık he mo di ya liz ta kip le rin de her han gi bir
so run la kar şı la şıl ma dı.

TARTIŞMA
Son dö nem böb rek yet mez lik li has ta lar için he mo -
di ya liz amaç lı AVF açıl ma sı ge rek mek te dir. Non

do mi nant ko lun en dis tal böl ge sin den fis tül açıl ma -
sı ge rek ti ği cer rah la rın or tak ka ra rı ol sa da bu 
fis tü lün Bres ci o-Ci mi no rad yo se fa lik AVF ya da
snuff-box AVF ol ma sı ge rek ti ği ko nu sun da fark lı
ter cih ler söz ko nu su dur.6

Snuff-box AVF ilk kez 1969 yı lın da Ras sat ve
ar ka daş la rı ta ra fın dan uy gu lan mış tır.7 Snuff-box
AVF ’ün avan taj la rı şu şekil de sı ra la na bi lir:

Eks tre mi te nin en dis ta lin de bu lun mak ta dır.
Bu ne den le iğ ne gi ri şi için uzun bir seg men tin kul-
la nıl ma sı na izin ver mek te dir.

Ar ter ve ven çok ya kın se yir li ol du ğu için
anas to moz  ko lay ya pı la bil mek te dir. Ar ter ve ve -
nin mo bi li zas yo nu na ve trans po zis yo nu na ge rek
du yul ma mak ta dır.

RESİM 1: Postoperatif 7. günde çekilmiş BT anjiyografi görüntüsü. (a,b).
b) Derin palmar arktan süperfisiyal palmar arterin doluşu ve fistül traktı gösteriliyor. Derin ve yüzeyel palmar arktaki görüntü atlamalarının oklüzyondan değil BT
anjiyografinin ince damarlarda vizüalize olamamasından kaynaklanmaktadır.
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Er ken fis tül tı kan ma la rın da da ha prok si mal de
ye ni fis tül açıl ma sı na ola nak ve rir. Geç fis tül tı kan-
ma la rın da ise ge liş miş ar te ri ya li ze ven üze rin de fis-
tül oluş tur mak da ha ko lay ola cak tır.

Ar te rin dü şük çap ta ol ma sı ne de niy le çal ma
fe no me ni ya da kalp yet mez li ği gi bi komp li kas yon
ge liş me ola sı lı ğı ol duk ca dü şük ola cak tır.8

Ko ro ner bypass cer ra hi sin de ra di yal ar te rin
greft ola rak kul la nıl ma sı ilk kez 1970 yı lın da Car-
pen ti er ta ra fın dan uy gu lan mış tır.9 Fa kat er ken tı-
kan ma lar ne de niy le kı sa sü re de terk edil miş tir. On
beş yıl son ra ya pı lan kon trol an ji yog ra fi le rin de ba -
zı ra di yal ar ter greft le ri nin  açık gö rül me si üze ri ne
tek rar kul la nıl ma ya baş lan mış tır.10 Ra di yal ar te rin
er ken ve or ta dö nem açık lık oran la rı sa fen ven

greft ler den da ha iyi ve in ter nal mam mar yan ar te -
re ise ya kın bu lun muş tur.11

Her iki ra di yal ar te rin de kul la nıl dı ğı 
has ta mız da dis tal ven le rin çok iyi ol du ğu hal de
bra ki yal AVF aç mak is te me dik. Ra di yal ar te rin
to tal ola rak çı ka rıl dı ğı hal de snuff-box böl ge sin -
de ki sü per fi si yal pal mar ar ter nab zı nın ra hat
alı nı yor ol ma sı de rin pal mar ar kın iyi ça lış tı ğı
ka na a ti ne var ma mı za ne den ol du. Ope ras yon
son ra sın da 7. gün de ya pı lan BT an ji yog ra fi de
AVF ’ün açık ol du ğu nu gö rün tü le dik. Yir mi be-
şin ci gü nün de ise ul tra so nog ra fik akım ora nı nın
500 ml/sn gi bi iyi bir ora na ulaş mış ol ma sı biz le -
ri AVF ’ün uzun sü re kul la nı la bi le cek ol ma sı 
yö nün de ümit len dir di. Ni te kim iki haf ta lık he-
mo di ya liz ta kip le rin de çe kim so ru nuy la kar şı la -
şıl ma dı ğı nı öğ ren dik. 

Biz bu ma ka le miz de her ra di yal ar te ri 
alın mış kol da snuff-box AVF açıl ma sı ge rek ti ği
id di a sın da de ği liz. Ama uy gun va ka lar da kul la nı -
la bi le cek bir se çe nek ol du ğu nu dis tal de de rin pal-
mar ark akı mıy la da fis tü lün ol gun la şa bi le ce ği ni
gös ter mek is te dik. Ko ro ner ar ter has ta lık la rı için
risk fak tö rü ola rak ka bul edi len di ya be tes mel li tus
ve hi per tan si yo nun ay nı za man da kro nik böb rek
yet mez li ği için de risk fak tö rü ol du ğu nu, bu has ta
grup la rın da ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si ge rek -
ti ğin de her iki ra di yal ar te rin çı ka rıl ma sın dan ka-
çı nıl ma sı ge rek ti ği ni ve iler de ola bi le cek KBY ve
AVF ge rek si ni mi için ko run ma sı ge rek ti ği ni vur-
gu la mak is ti yo ruz.

RESİM 2: Fistül hattında sefalik venin doluşu ultrasonografik olarak gözleniyor
(postoperatif 25. gün).
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A Method for Computer-Assisted 3D
Reconstruction of Coronary Arteries Using

Angiography Images (Scientific Report)

AABBSS  TTRRAACCTT  In this paper, we present a simple method for the 3D reconstruction and visualization
of coronary arteries in angiography. We developed an algorithm to manually select vessel borders
around the stenotic region. We select twenty cross sections around problematic region. Cross sec-
tion points are used for 3D reconstruction. In 3D, each cross section defines a circle with a diame-
ter of the length of the cross section and origin at the midpoint of two cross section corners. Relative
information about a vessel diameter can be known from circle diameters around corresponding re-
gion. Therefore, obtained circles are used for visualizing the change in vessel diameter along the se-
lected part of the vessel. Creating tubular structure by joining these circles in 3D was realized by a
Matlab program. Created tubular structure represents the final 3D reconstruction of blood vessel.
We applied selection and 3D visualization procedure for two images which belong before and after
percutaneous coronary intervention. As shown in the result, the coronary artery was successfully
reconstructed in 3D from angiography images.

KKeeyy  WWoorrddss::  Coronary stenosis; coronary vessels

ÖÖZZEETT  Bu çalışmada, anjiyografi görüntülerini kullanarak koroner arterlerin üç boyutlu biçime
dönüştürülmesi ve görüntülenmesine yönelik basit bir metod sunmaktayız. Stenoz bölgesindeki
damar çeperlerini manuel olarak seçmek için bir algoritma geliştirdik. Problemli bölge etrafında
yirmi adet kesit seçtik. Kesitleri oluşturan noktalar üç boyutlu görüntü meydana getirilmesi için
kullanıldılar. Oluşturulan her kesit üç boyutta çapı kesit boyu kadar olan, merkezi de kesitin iki köşe
noktasının orta kısmına denk gelen bir çembere karşılık gelecektir. Bir damar çapı hakkındaki bilgi
göreceli olarak karşı gelen bölge civarındaki çember çaplarından bilinebilir. Böylece elde edilen
çemberler kullanılarak seçilen damar kısmı boyunca çap değişiklikleri görsel olarak elde edilebilir.
Üç boyutta bu çemberlerin birleşimi ile tüp yapısının oluşturulması bir Matlab yazılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan tüp yapısı kan damarının, sonuç olarak elde edilen, üç boyutlu
temsilidir. Damar çeperi seçilmesi ve damarın üç boyutta görüntülenmesi işlemlerini perkütan
koroner girişim öncesi ve sonrasına ait iki görüntü için uyguladık. Sonuçlarda görüldüğü gibi,
anjiyografi görüntülerinden yararlanılarak üç boyutlu koroner arter rekonstrüksiyonu başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmiştir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Koroner arter stenozu; koroner damarlar
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c cu ra te as sess ment of co ro nary ar tery ana tomy is the most im por-
tant for co ro nary ar tery di se a se. An gi og raphy, so me ul tra so und,
com pu ted to mog raphy (CT) and mag ne tic re so nan ce ima ging

(MRI) tech ni qu es are used car di o logy prac ti ce for as ses sing ar te ri al mor-
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FIGURE 1A: Right coronary artery angiographic image of pre-percutaneous
coronary intervention (pre-PCI)

FIGURE 1B: Right coronary artery angiographic image of post-percutaneous
coronary intervention (post-PCI).

p ho logy.1-6 Co ro nary an gi og raphy is an X-ray ex-
a mi na ti on of the blo od ves sels. It shows the co ro -
nary ar tery in a two di men si o nal (2D) way.
Alt ho ugh 2D co ro nary ima ges co uldn’t gi ve com-
p le te in for ma ti on of ar te ri es and le si ons, 3D re-
cons truc ti on sho uld be used. He re in, we re port
the ca se of a 65-ye ar-old man who pre sen ted with
chest pa in and who was tre a ted at co ro nary ca re
unit with the fi nal di ag no sis of right co ro nary ar-
tery ste no sis de tec ted by con ven ti o nal co ro nary
an gi og raphy. Then we pre sent a simply met hod
for the 3D re cons truc ti on and vi su a li za ti on of co -
ro nary ar te ri es in an gi og raphy.

MATERIAL AND METHODS
A 65-ye ar-old man with a past his tory of myo car -
di al in farc ti on (7 days be fo re), hyper li pi de mi a and
hyper ten si on was ad mit ted for eva lu a ti on of his
chest pa in. His ini ti al blo od pres su re and he art ra -
te we re 130/80 mmHg and 78/min, res pec ti vely.
Res pi ra tory ra te was 16/min. Fo urth he art so und
was cle arly au dib le. An elec tro car di og ram (ECG)
on ad mis si on was po or R-wa ve prog res si on and T
wa ve ne ga ti ve in the in fe ri or le ads (DI I, DI I I, aVF).
The pa ti ent was trans fer red to the co ro nary ca re
unit and he was tre a ted with nit rogl yce rin, dil ti a -
zem, as pi rin, and he pa rin. The symptoms comp le -
tely re sol ved wit hin 45 mi nu te. Trans tho ra cic
ec ho car di og raphy per for med mild hypo ki ne sis of

the in fe ri or wall, with a cal cu la ted ejec ti on frac ti -
on of 0.50. Chest X-ray sho wed no ab nor ma lity.
Co ro nary an gi og raphy per for med on the 2nd day
of hos pi ta li za ti on. At the pro jec ti on of left an te ri -
or ob li qu e (LA O) a sig ni fi cant ste no sis (80%) in the
se cond seg ment of the right co ro nary ar tery (RCA)
was cle arly iden ti fi ed (Fi gu re 1a). In the me an ti -
me, a ba re stent was imp lan ted suc cess fully (Fi gu -
re 1b). TI MI 3 flow was ac hi e ved fi nally wit ho ut
pro ce du ral comp li ca ti ons. The pa ti ent was disc -
har ged 3 days af ter ad mis si on on pres cri bed as pi -
rin and clo pi deg rel was sug ges ted for at le ast 6
months. One month la ter, he per for med an exer ci -
se stress test suc cess fully, with no evi den ce of isc -
he mi a.

3D RE CONS TRUC TION PRO CE DU RE

Writ ten in for med con sent was ob ta i ned from the
sub ject. This study des cri bes a simp le met hod for
the 3D re cons truc ti on of co ro nary ar te ri es. Two
an gi og raph ima ges [be fo re and af ter per cu ta ne o us
co ro nary in ter ven ti on (PCI)] which be long to sa me
pa ti ent we re used in this re port (Fi gu re 1a, 1b). We
de ve lo ped an al go rithm to ma nu ally se lect ves sel
bor ders aro und the ste no tic re gi on. Ma nu al bor der
de ter mi na ti on was do ne un der the con trol of a car-
di o logy ex pert. We se lect forty po ints to de ter mi -
ne twenty cross sec ti ons (two po ints for one cross

42 Damar Cer Derg 2009;18(1)
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sec ti on) aro und prob le ma tic re gi on. This part of the
pro cess is shown in Fi gu res 2a, 2b.

Se lec ted cross sec ti on po ints gi ve us thre e
types of in for ma ti on: (i) re la ti ve po si ti on ac cor ding
to first se lec ted cross sec ti on, (ii) di a me ter in for -
ma ti on of ves sel, (ii i) di rec ti on in for ma ti on of ves-
sel. Midd le po ints of cross sec ti ons gi ve us the
in for ma ti on for re la ti ve po si ti on. They are cal cu la -
ted by the for mu la:

Each di a me ter (rn) is cal cu la ted from lengths
of cross po ints by Euc li di an dis tan ce in two di men-
si o nal spa ce,

Di rec ti on is slo pe of the li ne bet we en two con-
se cu ti ve midd le po ints. It is de fi ned by the for mu -
la:

Cross sec ti on po ints are used for 3D re cons -
truc ti on. In thre e di men si ons, each cross sec ti on
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FIGURE 2A: Selected cross sections of angiographic image of pre-percuta-
neous coronary intervention (pre-PCI). For each cross section, two points
were used. (Zoomed and cropped for better view)

FIGURE 2B: Selected cross sections of angiographic image of post-percu-
taneous coronary intervention (post-PCI). For each cross section, two points
were used. (Zoomed and cropped for better view).
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FIGURE 3A: Selected points (xmn and ymn) and their corresponding cross
sections. Arrows between middle points of two consecutive cross sections
state direction of vessel. 

FIGURE 3B: 3b. 3D Tubular plotting of (a), the tube is created by circular
cross-sections which were created by using the points in (a).
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de fi nes a circ le whom cen ter po int is midd le po int
of cross sec ti on and ra di us is half of cross sec ti ons
length. Jo i ning 3D circ les cre a tes a tu be. A simp le

IM=imread('vessel.png');

IM=double(IM);

[H W]=size(IM);

imagesc(IM);colormap(gray(256));

q=0;

inp=input('will you select points?=');

if(inp)   % manual point selection

for i=1:q

plot(x1(i),y1(i),'r+');

plot(x2(i),y2(i),'r+');

line([x1(i) x2(i)],[y1(i) y2(i)]);

end

while 1

hold on;

[n1X n1Y b]=ginput(1)

if(b==27)

break;

end

n1X=fix(n1X);

n1Y=fix(n1Y);

plot(n1X,n1Y,'r+');

[n2X n2Y]=ginput(1);

n2X=fix(n2X);

n2Y=fix(n2Y);

plot(n2X,n2Y,'r+');

line([n1X n2X],[n1Y n2Y]);

q=q+1

x1(q)=n1X;

x2(q)=n2X;

y1(q)=n1Y;

y2(q)=n2Y;

r(q)=sqrt((n2X-n1X)^2+(n2Y-n1Y)^2)/2;

end

save crs x1,y1,x2,y2,r,q

end

load crs x1,y1,x2,y2,r,q;

close all;

%% 3D reconstruction

figure; 

x=((x1+x2)/2-(x1(1)+x2(1))/2)/10;

y=((y1+y2)/2-(y1(1)+y2(1))/2)/10;

z=linspace(0,0,q);

[X,Y,Z]=tubeplot(x,y,z,r,linspace(0,0,q),20,[0 0 1]);

cmap=[zeros(256,1)+1  zeros(256,1)+0.5 zeros(256,1)+0.3];

surf(X,Y,Z,'FaceColor','flat','FaceLighting','phong'); colormap(cmap);

shading flat; axis equal.

TABLE 1: Proposed 3D reconstruction algorithm in 
Matlab code. 
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FIGURE 4: Block diagram of the proposed algorithm. Algorithm allows the
user to select the points by the “mouse clicks” and asks questions to the user
at some points, interactively.  
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3D plot for this pro ce du re is gi ven in Fi gu re 3a, 3b.
This tu bu lar struc tu re rep re sents fi nal 3D re cons -
truc ti on of blo od ves sel. Jo i ning circ les and cre a -
ting 3D tu be mesh po ints was do ne by a fre ely
ava i lab le Mat lab® co de.  

Our al go rithm is gi ven be low (Tab le 1). This
al go rithm is a com pu ter prog ram me that be long
us. It is writ ten and run in Mat lab 7.0 ®. It first
asks user whet her (s)he will se lect cross sec ti on po -
ints or use po ints sa ved be fo re. In ma nu al se lec ti -
on ope ra ti on, user can cre a te any num ber of cross

sec ti ons till ‘esc’ key pres sed from key bo ard. Po -
int po si ti ons (‘x1’ ‘y1’ ‘x2’ ‘y2’ in co de) and di a me -
ters (‘r’ in co de) are sa ved to use la ter. The
pro po sed al go rithm was shown as a block di ag ram
in Figure 4.  

RESULTS
Fi gu res 1a and 1b are an gi og raphs of a pa ti ent be-
fo re and af ter PCI. Nar ro wing of the ar tery is sta -
ted in Fi gu re 1a un der the ar row. Ma nu ally
se lec ted po ints and cor res pon ding cross sec ti ons for
pre-PCI and post-PCI are se en on Fi gu res 2a and
2b. In or der to show the re sult of PCI ope ra ti on in
a two di men si o nal plot, di a me ters of se lec ted cross
sec ti ons we re cal cu la ted and plot ted in the sa me
graph (Fi gu re 5). Di a me ter in for ma ti on is re la ti ve
ac cor ding to ma xi mum di a me ter va lu e and gi ves
in for ma ti on of length in per cen ta ge. So, the va lu es
can chan ge bet we en ze ro and a hun dred. Fi gu res
6a and 6b gi ve a lo ok thro ugh proxi mal lu mens in
or der to show the length from in si de of ves sels. Fi -
nal re sult of 3D re cons truc ti on is gi ven in Fi gu res
7a and 7b. 3D ob ject is ro ta ted in or der to gi ve a lo -
ok from dis tal or prok si mal re gi on.

DISCUSSION

In this study, an al go rithm for 3D re cons truc ti on
of blo od ves sels is pre sen ted. We de ci ded to de ter -
mi ne ves sel bor der ma nu ally. Au to ma tic seg men -
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FIGURE 5: Relative diameter of pre-PCI (dashed line) and post-PCI (solid
line).  Here, maximum diameter value of vessel was selected 100 % and other
relative diameter values were found by determining the ratios between any di-
ameter and maximum diameter value.
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FIGURE 6A: View from lumen of right coronary artery before PCI. FIGURE 6B: View from lumen of right coronary artery after PCI.
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FIGURE 7A: 3D reconstruction of pre-percutaneous coronary intervention
(pre-PCI) 
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FIGURE 7B: 3D reconstruction of  post-percutaneous coronary intervention
(post-PCI).

ta ti on of ves sel is a chal len ging prob lem and can
gi ve un re li ab le re sults du e to er rors in ori en ta ti on
(ang le, trans la ti on, etc.) which re sults in sig ni fi cant
ar te facts such as stre a king and blur ring. The re fo re,
we only want to show the eli mi na ti on of ste no sis
vi su ally, it is not a must for us to de ve lop an au to -
ma tic seg men ta ti on al go rithm.7 Al so be ca u se of be -
ing ma nu al, this work may be used as a gro und
truth for au to ma tic ves sel re cons truc ti on al go -
rithm. In this work we as su med that third di men -
si on (depth) is not con si de rably chan ging for this
part of ar tery so we used an gi og rap hic ima ges
which be long to only one pers pec ti ve (RCA for
LA O po si ti on). This as sump ti on gi ves us qu i te com-
fort be ca u se ma nu al se lec ti on of cross sec ti ons wo -
uldn’t be so con ve ni ent if the re we re mo re
an gi og rap hic ima ges. Al so using only one pers pec -

ti ve ma de us to as su me that ves sels cross sec ti on is
al ways cir cu lar. Whi le the se as sump ti ons ga ve us
prac ti ca lity, re sult 3D ima ges emp ha si zed the ef-
fect of PCI suc cess fully. 

In conc lu si ons, the pro po sed met hod ma kes
easy to un ders tand tech ni cal ba ses of MRI or mul -
ti sli ce CT analy sis as well as enab le us to eva lu a te
two di men si o nal ima ges as thre e di men si o nal im-
a ges. The user can be ne fit from the met hod fre ely
and prac ti cally.  Met hod in cre a ses vi su al qu a lity
es pe ci ally for edu ca ti o nal pur po ses. Al so, the met -
hod is im por tant for car di o lo gists and sur ge ons be-
ca u se of supp lying thre e-di men si o nal ima ge of the
ves sel and the le si on. In or der to dis tri bu te, it re-
qu i res a simp le ins tal la ti on and short edu ca ti on
pro ce du re.
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