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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 bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir for-
munda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; 

� Makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda  imzası bulunan yazar-
lar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

� Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, konuyla
ilgili tüm yazarların, açıklamalı, yazılı izinleri alınmalı ve yayınevine bildirilmelidir.

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/en/30publications/10policies/b3/
index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin
GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yap-
tıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bil-
gilendirilmiş olur” (informed consent) 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



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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

kaynağına başvurulabilir.
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda 
belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.
�������� ��������������� ��	 �����	 ������������	����
� � 	������ ������ ������ �
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- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik  açıklamasında belirtilmelidir.
- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir
dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuru-
luşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce
yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı
belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları,
akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belir-
tilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni
içerisine yerleştirilmelidir.
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal
(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,
metnin sonunda sunulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce
anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin
aynen çevirisi olmalıdır.
KAYNAKLAR: İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynakların başlığı
[ ] içinde ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre
yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge”
olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar be-
lirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için
kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org).
Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet ad-
resleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi
ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. Örnek:

Kerem E, Reisman J, Corey M, Canny GJ, Levison H. Prediction of mortality in pa-
tients with cystic fibrosis. N Engl J Med 1992;326(18):1187-91.

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th
ed. New York: Cambridge University Press, 1994.
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Derin Ven Trombozunda Ayaktan Günlük
Tek Doz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin

Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  De rin Ven Trom bo zu (DVT) bu lu nan ve kli ni ği miz de te da vi si ya pı lan has ta la ra ayak -
tan tek doz Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He pa rin (DMAH) te da vi si nin et kin li ği nin ve gü ve nir li li ği nin
be lir len me si, kı sa ve or ta dö nem so nuç la rı nın li te ra tür ile kar şı laş tı rı la rak de ğer len di ril me si amaç -
lan mış tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ara lık 2004 ve Ni san 2008 Ta rih le ri ara sın da kli ni ği miz de DVT’li
30 has ta ya ayak tan tek doz DMAH te da vi si uy gu lan dı. Has ta la rın 17 (%56)’si er kek 13 (%44)’ü ba -
yan dı. Or ta la ma yaş 46.2 ± 27 (19-74) idi. Bü tün has ta la ra kg ba şı na 1.5 kg/mg he sa bıy la tek doz
DMAH uy gu lan dı. Has ta lar ilk gö rül dük le ri gün, 10.gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 18. ay da tu be -
ro si tas ti bi a (TT) ve uy luk or ta sı (UO) çap fark la rı ile bi la te ral alt ex tre mi te ve nöz dopp ler ve bi yo -
kim ya mo ni ta ri zas yo nu ile ta kip edil di. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta la rın hiç bi rin de pul mo ner em bo li bul gu su
ve şika ye ti ol ma dı. Va ka la rın iki si bi la te ral, 19’u sol alt eks tre mi te de ve 9’u sağ alt eks tre mi te de
göz len di. Tek bir has ta da de rin ven trom bo zu nük sü ger çek leş ti. Bir has ta mız da DMAH ’a bağ lı ol -
du ğu dü şü nü len yay gın cilt dö kün tü le ri ger çek leş ti ve  ilaç ke sil dik ten son ra has ta nın şika yet le ri
dü zel di. İlaç la il gi li baş ka bir yan et ki ra por edil me di. Ça lış ma sü re si so nun da has ta la rın 11’in de do -
op ler USG so nu cu tam iyi leş me sağ lan dı ğı is pat lan dı. Has ta la rın 10’un da sa de ce ve nöz ref lü ve 9 has -
ta da par si yel trom boz mev cut tu. Te da vi nin 1. ayı nın so nun da ex tre mi te de diz al tı ve diz üs tü
se vi ye de an lam lı çap azal ma sı na rast lan mış tır. SSoo  nnuuçç:: DVT’de ayak tan tek doz DMAH te da vi si et -
ki li bir yön tem dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve nöz trom boz; he pa rin, dü şük mo le kü ler ağır lık lı; pul mo ner em bo li       

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  The aim of this study is to eva lu a te  the ef fi ci ency and the con fi den ce of the
sing le do se out pa ti ent Low Mo le cu lar We ight He pa rin (LWMH)  tre at ment of de ep ve in throm bo-
sis in our cli nic, with short and long term re sults com pa ri son  with li te ra tu re. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::
Bet we en de cem ber 2004 and Ap ril 2008; 30 pa ti ents with DVT tre a ted with sing le do se LMWH in
our cli nic. 17 (56%) of the pa ti ents we re ma le, whi le re ma i ning 13 (44%) of the pa ti ents we re fe-
ma le. The mean age of the patients was 46.2 ± 27 (19-74). All pa ti ents we re tre a ted sing le do se
LMWH 1.5 mg per ki log ram. All pa ti ents we re fol lo wed ini ti ally, 10th day, 1st month, 3th month,
6th month, 12th month and 18th months la ter with the re sults of tu be ro si tas ti bi a and midd le thigh
di a me ter dif fe ren ce, bi la te ral low ex tre mity ve no us dopp ler and bi oc he mistry re sults. RRee  ssuullttss::  The -
re we re no pul mo nary em bo lism comp li ca ti on and fin dings. The re we re two pa ti ents with bi la te -
rally in vol ve ment, 19 pa ti ents with left leg, 9 with right leg in vol ve ment. The re was only one
re cur ren ce. The re was only one pa ti ent who had wi des pre ad skin erup ti ons re la ted to LMWH
which aba ted with the ces sa ti on of the the rapy. The re we re no ot her such si de ef fects. At the end
of the study comp le te re so lu ti on pro ved with dopp ler USG was en co un te red with LMWH in 11
patients. The re was ve no us ref lux in 10 pa ti ents and par ti al obs truc ti on in 9 pa ti ents. 1 month af -
ter tre at ment sig ni fi cant di a me ter re duc ti on was de tec ted in the af fec ted limb at the be low and
abo ve kne e le vel. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Sing le do se out pa ti ent LWMH tra et ment is ef fi ci ent for the tre at ment
of de ep ve in throm bo sis.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve no us throm bo sis; he pa rin, low-mo le cu lar-we ight; pul mo nary em bo lism
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erin ven trombozu (DVT); pul mo ner em bo -
li, post trom bof le bi tik sen drom ve pul mo ner
hi per tan si yon (PHT) gi bi komp li kas yon la ra

yol aç ma sın dan do la yı önem li bir sağ lık so runu dur.
DVT’de ta nı, kli nik şüp hey le baş lar ama % 100 ta nı
için yar dım cı mu a ye ne yön tem le ri ne mü ra ca at et -
mek ge re kir. Bun lar dan en çok kul la nı la nı Dopp ler
Ul tra so nog ra fi dir.1,2 DVT ta nı sı kon duk tan son ra
do ğal gi di şi ne bı ra kı lır sa, ölüm cül komp li kas yo nu
olan PE ve uzun dö nem de sa kat lık ora nı son de re ce
yük sek olan post trom bof le bi tik sen drom ve Pul mo -
ner Hi per tan si yon (PHT) gi bi komp li kas yon la rı ne-
de ni ile he men te da vi ye baş lan ma lı dır.3 Te da vi nin
ama cı bu üç komp li kas yo nu ön le mek ol du ğu gi bi di -
ğer bir ama cı da tam te da vi ya pıl dık tan son ra nüks-
le rin ön len me si ve fiz yo lo jik trom bo zun da
bas kı lan ma sı na bağ lı ola rak or ta ya çı ka bi le cek ka-
na ma komp li kas yo nu nun müm kün ol du ğu ka dar
aza in dir gen me si dir. Ya kın za ma na ka dar yak la şık
50 yıl dır kul la nı lan an frak si yo ne he pa rin tek te da -
vi se çe ne ği idi.4-7 Bu nun la bir lik te he pa ri nin par ça -
lan ma sı ile Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He pa rin le rin
(DMAH) el de edil me si ve he pa ri ne na za ran bü yük
avan taj la rı nın ol ma sı te da vi de kla sik he pa ri ne ye ni
bir al ter na tif oluş tur muş tur.8 Bu ça lış ma nın ama cı
DVT te da vi sin de ayak tan gün lük tek doz DMAH te-
da vi si nin et kin li ği ve gü ve ni lir li ği ni or ta ya koy mak-
tır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ara lık 2004 ve Ni san 2008 Ta rih le ri ara sın da kli ni -
ği miz de DVT ta nı sı kon muş 18 yaş ve üze ri ka dın ve
er kek 30 has ta ya ayak tan 1.5 mg/kg  he sa bıy la tek
doz enok sa pa rin te da vi si baş lan dı 1 gün son ra has ta -
ya oral an ti ko a gu lan ola rak War fa rin Sod yum da ek
ola rak baş lan dı, has ta nın In ter na ti o nal Nor ma li zed
Ra ti o (INR)’si 2-3 Ara sın da olun ca ya ka dar kom bi -
ne te da vi de vam et ti ril di ve INR ’si 2-3 ol duk tan son -
ra Enok sa pa rin ke si lip 6 ay INR ta ki bi ile bir lik te
War fa rin Sod yum te da vi si de vam et ti ril di. 6 ayın so-
nun da War fa rin Sod yum te da vi si re ka na li zas yon
ger çek leş tik ten son ra ke sil di. Ça lış ma mız için has-
ta ne miz den etik ku rul ona yı ve tüm has ta la rı mız -
dan has ta onam for mu alın dı. Ça lış ma ya da hil
edil me me kri ter le ri; 24 sa at ten uzun sü re li  he pa rin
ya da war fa rin ile te da vi hi ka ye si olan has ta lar, trom-

bo li tik te da vi ih ti ya cı olan has ta lar,   trom bo fi li ta-
nı sı al mış olan lar, da ha ön ce den DVT ve ya PE ata ğı
ge çi ren has ta lar,  ai le sel ka na ma has ta lı ğı olan lar, ak -
tif ka na ma, ak tif ül se ra tif bar sak has ta lı ğı, an ji o disp -
la zi ve son 1 ay içe ri sin de göz,   spi nal ya da mer ke zi
si nir sis te mi cer ra hi si ge çir miş ol mak gi bi bi li nen bir
ka na ma ris ki ta şı yan has ta lar, re nal yet mez li ği olan
has ta lar (se rum kre a ti nin kon san tras yo nu >180
µmol/L ya  da >2.03 mg/dL) ,şidet li ka ra ci ğer yet mez-
li ği olan has ta lar, he pa rin ve pro ta mi ne kar şı aler ji
hi ka ye si ola na has ta lar, he pa rin kul la nı mı ile trom-
bo si to pe ni ya da he pa rin ve ya war fa rin son ra sı de ri
nek ro zu hi ka ye si olan has ta lar, ge be olan ka dın has-
ta lar. Has ta la rın 17 (%56)’si er kek 13 (%44)’ü ba yan -
dı. Or ta la ma yaş 46.2 ± 27 (19-74) idi. Has ta lar ilk
gö rül dük le ri ve 10. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay ve
18. ay da tu be ro si tas ti bi a ve uy luk or ta sı çap fark la -
rı ile bi la te ral alt ex tre mi te ve nöz dopp ler ve bi yo -
kim ya mo ni tö ri zas yo nu ile ta kip edil di. Tüm
has ta la ra or ta ba sınç lı va ris ço ra bı ve ri le rek 18 ay
bo yun ca kom pres yon te da vi si sağ lan dı. Ça lış ma so-
nuç la rı Win dows uyum lu SPSS 13 prog ra mı kul la -
nı la rak de ğiş ken sü reç li var yans ana liz ve ko re las yon
tes ti kullanılarak değerlendirildi. P< 0.01 is ta tis tik
ola rak ola rak an lam lı ka bul edil miş tir (Tablo 1).

BULGULAR
Has ta la rın or ta la ma ya şı 46 ± 27 (19-74) idi. Er -
kek/ka dın ora nı 1.3 idi. Va ka la rın iki si bi la te ral,
19’u sol alt eks tre mi te de ve 9’u sağ alt eks tre mi te -
de göz len di. 11 va ka da pop li te al ven, 8 va ka da fe-
mo ral ve pop li te al ven, 3 va ka da fe mo ral ve ili yak
ven, 8 va ka da pop li te al-fem oral ve ili yak ven le rin
bir lik te tu tu lu mu mev cut idi (Tablo 2, Şekil 1).
Has ta la rın hiç bi rin de pul mo ner em bo li bul gu su ve
şika ye ti ol ma dı. Tek bir has ta da de rin ven trom bo -
zu nük sü ger çek leş ti. Bir has ta mız da enok sa pa ri ne
bağ lı ol du ğu dü şü nü len yay gın cilt dö kün tü le ri
ger çek leş ti ve ilaç ke sil dik ten son ra has ta nın şika -
yet le ri dü zel di. Bu yan et ki ra por edil di. İlaç la il gi -
li baş ka bir yan et ki ra por edil me di. Ça lış ma sü re si
so nun da has ta la rın 11’inde dopp ler so nu cu tam iyi-
leş me sağ lan dı. Has ta la rın 10’un da sa de ce ve nöz
ref lü ve 9 has ta da par si yel  trom boz mev cut tu. İl-
ginç ola rak iki va ka da bi la te ral alt eks tre mi te tu tu -
lu mu mev cut tu ve bu has ta lar kli nik ve do op ler
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USG bul gu la rı ola rak ta ma men iyi leş me sağ lan dı.
Po li te al ven tu tu lu mu izo le olan has ta la rın hiç bi -
rin de par si yel trom boz kal ma dı ve ya rı sın da ve nöz
yet mez lik göz len di. Fe mo ral ven tu tu lu mu göz le -
nen has ta la rın 4’ün de tam iyi leş me sağ la nır ken,
4’ün de de par si yel trom boz göz len di. Özel lik le de -
rin ve nöz sis tem tu tu lu mu to tal olan has ta la rın bi-
la te ral ol gu lar ha riç hiç bi rin de tam iyi leş me
sağ lan ma dı. Bir has ta da sa de ce ve nöz yet mez lik ge-

li şir ken di ğer 8 has ta da par si yel ve nöz  trom boz
mev cut tu. Nüks ger çek le şen has ta da bu gru ba da hil
idi. Ça lış ma mız da TT çap far kı, 3. ay da UO’ sı çap
far kı, 2. ay da mi ni ma le in mek te dir bu nun ne de ni
de ve nöz ya pı lar da ge li şen re ka ni la zas yon dur. TT
ve UO’ sı çap far kı 1.vi zit ile 3.vi zit ara sın da an lam -
lı dü şüş gös ter mek te dir (Şekil 2).

Has ta la r is ta tis tik sel ola rak de ğer len di ril di -
ğin de D-di mer, TT çap far kı ve UO çap far kı nı
enok sa pa ri nin et kin li ği nin de ğer len di ril me sin de
pa ra met re ola rak kul la nı la bi lir. Ay nı za man da
ALT, AST ve ALP de ğer le ri ila cın gü ve nir li ği açı-
sın dan önem li pa ra met re ler ola rak ka bul edi lir. D-
dimer de ğer le ri nin ya pı lan is ta tis tik de ğer le ri
açı sın dan vi zit 1’den iti ba ren de ğiş ken li ği nin vi zit
3’de ar tık sa bit len di ği göz len mek te dir. Vi zit 3’den
iti ba ren ar tık de ğiş ken li ği nin ol ma ma sı D-di mer
de ğer le ri nin nor ma le gel miş ol du ğu an la mın da dır.
Bu da bi ze D-di mer de ğer le ri nin vi zit1 ve vi zit
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�ŞEKİL 1: İlk teşhislerde DVT lokalizasyonları.
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�ŞEKİL 2: Vizitlere göre D- Dimer, Tuberositas Tibia (TT) ve Uyluk Ortası (UO)
çap farklarında azalma. Hastalara 1.5 mg/kg dozunda DMAH başlandı, 1 gün
sonra Sodyum Warfirin tedaviye eklendi. INR 2-3 arasında oluncaya kadar
kombine devam ettirildi. INR 2-3 olduktan sonra DMAH tedavisi kesilip 6 ay
boyunca INR kontrolleri ile Sodyum Warfarin tedavisi devam ettirildi.

1. vizit:Hastanın ilk görüldüğü gün, 2. vizit:10. gün, 3. vizit: 1.ay, 4. vizit: 3. ay, 5. vizit:
12. ay, 6. vizit: 18.ay.

D-dimer T-T Çap Farkı U-O Çap Farkı ALT AST ALP

Vizit 1 3,30a 5,48a 5,38a 26,31a 25,76a 160,45a

Vizit 2 2,00b 4,17b 4,00b 27,14a 24,69a 146,66a,b

Vizit 3 0,82c 2.52c 2,72c 24,00a 22,69a 111,28b

Vizit 4 0,55c 1,72d 1,66d 27,66a 21,38a 107,52b

Vizit 5 0,41c 1,28d,e 1,59d 26,31a 25,76a 160,45a

Vizit 6 0,54c 0,93e 1,10d

Vizit 7 0,42c 0,86e 0,90d

TABLO 1: D-Dimer (eq/ml), T-T (Tuberositas Tibia) ve U-O (Uyluk Ortası) Çap Farkı (cm), ALT (0-41 UI/L), AST (0-38 UI/L),
ALP (30-260 UI/L) değerlerinin farklı harfi alan (a, b, c, d, e) ortalamalar arasındaki fark, istatistik olarak anlamlıdır (p< 0.01).

Erkek/Kadın Oranı 1.3

Ortalama Yaş 46± 27 (19-74)

DVT Lokalizasyonları Bilateral 2

Sol Alt Ekstremite 19

Sağ Alt Ekstremite 9

DVT Tutulum Popliteal Ven 11

Femoral ve Popliteal Ven 8

İliyak ve Femoral Ven  3

İliyak, Femoral ve Popliteal Ven 8

6 Aylık Tedavi Sonrası Doppler Bulgusu Tam İyileşme 11

Venöz Reflü 10

Parsiyel Tromboz 9

TABLO 2: Hastalara ait demografik veriler.

a,b,c,d,e harfleri istatistiksel olarak biribirlerinden farklı istatistiki değer alan veri kümelerini aldığını açıklar.



2’de an lam lı bir dü şü şü nü gös ter mek te dir. Bu et-
kin lik kri te ri is ta tis tik sel ola rak da de ğer len di ril -
di ğin de gö rü lü yor ki; vi zit 4’den iti ba ren nor ma le
ge len D-dimer de ğer le ri ile TT ve UO çap fark la -
rı nın ka bul edi le bi lir dü ze ye gel di ği ni, do la yı sı ile
D-di mer ’in dü şü şü nün ay nı za man da has ta nın kli-
nik ola rak ba cak çap fark la rı nın be lir gin azal ma -
sı nın an lam lı bir is ta tis tik sel ifa de si ol du ğu nu ve
et kin lik açı sın dan be ra ber li ği ni gös te rir. TT ve UO
çap fark la rı  is ta tis tik sel ola rak de ğer len di ril di ğin -
de vi zit 1-2-3’e ka dar de ğiş ken lik için de ol du ğu ve
da ha son ra sa bit len di ği göz len mek te. Bu bi ze has-
ta la rın vi zit 3’e ka dar çap fark la rı nın düş tü ğü nü ve
da ha son ra ka bul edi le bi lir bir se vi ye de ol du ğu nu
gös ter mek te dir. Bu is ta tis tik sel bul gu ça lış ma mı -
zın et kin li ği nin da ha ilk vi zit ten iti ba ren an lam lı
ol du ğu nu gös ter mek te dir. TT ve UO çap fark la rı -
nın vi zit ler bo yun ca ko re las yo nu an lam lı dır. Ay rı -
ca vi zit 1-2’de AST ile vi zit 4 de is ta tis tik sel ola rak
fark gö rül me miş tir. Gü ve nir lik pa ra met re le ri ola-
rak kul la nı lan ALT, AST ve ALP de ğer len di ril di -
ğin de ça lış ma mı zın ka ra ci ğer fonk si yon la rı açı sın-
dan kul lan dı ğı mız ila cın gü ven li ol du ğu nu gös ter -
mek te dir (Tab lo 1).

TARTIŞMA
DVT te da vi si nin ilk ba sa ma ğı olan an ti ko a gü las yo -
na ola bil di ğin ce ça buk baş lan ma lı dır.3 Ça lış ma -
mız da has ta la rı mız da DVT teş hi si kon du ğu gün 1.5
mg/kg doz he sa bı na gö re tek doz Enok so pa rin te da-
vi si ne he men baş lan dı, er te si gün de Enok so pa rin
te da vi si ne ek ola rak War fa rin Sod yum 5mg/gün te-
da vi si de te da vi ye ek len di, gün lük INR ta kip le ri ile
INR 2-3 ara sı na ula şıl dı ğın da Enok sa pa rin te da vi si
ke si le rek te da vi ye War fa rin Sod yum te da vi si ile
de vam edil di, INR ta kip le ri ile de ye ter li an ti ko a -
gu las yon sağ lan dı ğı te yit edil di. War fa rin Sod yum
te da vi si 6 ay de vam edil di ve tüm has ta la rı mız da
re ka na li zas yon oluş tu ğu Dopp ler USG ile te yit edi-
le rek 6. ayın so nun da ke sil di. Ya kın za ma na ka dar
yak la şık 50 yıl dır kul la nı lan an frak si yo ne he pa rin
tek te da vi se çe ne ği idi.4-7 Bu nun la bir lik te he pa ri -
nin par ça lan ma sı ile Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He-
pa rin le rin (DMAH) el de edil me si ve he pa ri ne
na za ran bü yük avan taj la rı nın ol ma sı te da vi de kla-
sik he pa ri ne ye ni bir al ter na tif oluş tur muş tur.8 An-

tit rom bo tik ak ti vi te le ri da ha çok an ti fak tör Xa ile
sı nır lı olup trom bin üze ri ne et ki le ri son de re ce kı-
sıt lı dır. DMAH’ le rin he pa ri ne gö re ka na ma açı sın -
dan da ha gü ven li bir ilaç ol ma sı nı sağ la yan bu
özel li ği dir. Ay rı ca DMAH en do te le ya da plaz ma
pro te in le ri ne bağ lan ma dı ğı için kan do zu, ve ri len
doz la pa ra lel olup bi yo ya rar la nı mın da da ha iyi ol-
ma sı nı sağ lar. Tüm bu özel lik ler ne de ni ile
DMAH’ ler sub ku tan uy gu lan dık la rın da kan da is te -
ni len dü ze ye eri şi le bi lir ve bu sı ra da ka na ma za-
man la rı nın ta ki bi ge rek me mek te dir. Ay rı ca os te o -
po roz ve he pa rin le in dük le nen trom bo si to pe ni gi -
bi komp li kas yon lar DMAH de an lam lı de re ce de az -
dır. Bu ne den le kla sik he pa rin ile DMAH’ ler bir çok
ça lış ma da kı yas lan mış lar ve ya pı lan me ta-ana liz ler
gös ter miş tir ki DMAH’ ler en az he pa rin ka dar hat -
ta ba zı ça lış ma lar da da ha et ki li bu lun muş ve ka na -
ma ile uzun dö nem ölüm ve sa kat lık oran la rı
açı sın dan üs tün lük le ri ola rak gös te ril miş tir.9-11 Son
yıl lar da ise gün de iki ke re sub ku tan uy gu la nan
DMAH’ le rin, gün de bir kez ev şart la rın da uy gu -
lan ma sı tar tı şıl mak ta dır.12-14 D-di mer de ğer le ri bi-
lin di ği gi bi VTE’ li ol gu lar da ta nı kri te ri ol ma sı na
rağ men her za man ya lan cı ne ga tif li ği ni de he sa ba
kat ma lı yız. D-di me rin nor mal de ğer ler de ol ma sı
bi ze has ta nın DVT ol ma dı ğı nı gös ter mez. An cak
D-di mer de ğer le ri nin ani yük sel me le rin de PE ve
nüks DVT ola bi le ce ği dü şü nül me li dir. Bi zim ça lış -
ma mız da tek bir nüks va ka sı ol muş olup bu da kar -
şı eks tre mi te de ger çek leş miş tir. Ge nel bil gi le re ve
li ta re tü re uy gun ola rak D-di mer de ğer le ri art mış tır.
Si ra gu sa ve ark. yap tı ğı ça lış ma lar da gör müş tür ler
ki 3 ay dan son ra ki D-di mer de ğer yük sek lik le ri
tek rar la yan de rin ven trom bo zu ile iliş ki li dir.15

Cos mi ve ark. yap tı ğı ça lış ma da da ve nöz trom bo -
em bo li ol gu la rın da D-di mer ve fak tör 8’in risk fak-
tö rü ola rak ka bul et miş ler dir.16 Has ta la rın ço ğu nun
ölüm ne de ni ni pul mo ner em bo li ol du ğu nu dü şü -
nür sek bu is ta tis tik üze rin de dü şü nül me li dir. DVT
te da vi si ni uy gu lar ken he kim lerin en çok çe kin dik -
le ri komp li kas yon lar dan bi ri de has ta nın stan dart
he pa rin te da vi si sı ra sın da ma jor ve mi nör ka na ma -
lar dır. Mi nör ka na ma lar bir öl çü de has ta ve he kim
ta ra fın dan to le re edi le bil se de, ma jor ka na ma lar
has ta ve he kim için sı kın tı ya rat mak ta dır. Ka na ma
risk fak tö rü açı sın dan de ğer len di ril di ğin de stan dart
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he pa rin ve DMAH’ ler ge niş me ta-ana liz ler de kar-
şı laş tı rıl dı ğın da, DMAH’ le rin an lam lı bir is ta tis tik -
sel fark ya rat tı ğı göz len mek te dir. De den ve ark. bu
bul gu la rı des tek le yen ve ri ler el de et miş ler dir ve
gü nü müz de DMAH’ le rin ma jor ka na ma açı sın dan,
stan dart he pa rin le re gö re üs tün lü ğü ke sin leş miş 
gi bi dir.17,18 Gü nü müz de stan dart he pa rin le rin bir
et ki si de has ta da trom bo si to pe ni yap ma sı dır. The -
o dor ve ark. yap tık la rı ça lış ma da stan dart he pa rin -
de gö rü len trom bo si to pe nin DMAH’ ler le çok da ha
az göz le miş ler dir.19 Da ha ön ce uy gu la nan te da vi -
ler de has ta lar mo bi li ze edil me yip ge nel de ya tak is-
ti ra ha tı uy gu la nır dı. Uzun sü re dir de vam ede ge len
has ta la rı mo bi li ze edi lip edil me me si tar tış ma sın da
gö rül dü ki has ta la rın er ken dö nem de kom pres yon
te da vi si ile mo bi li zas yo nu edil me yen le re gö re kli-
nik ola rak şikâyet le ri nin azal ma sı yö nün den da ha
üs tün ol du ğu göz len miş tir. Has ta la ra er ken dö nem -
de ya pı lan mo bi li zas yon ve kom pres yon te da vi si
kli nik ola rak er ken dö nem de da ha iyi so nuç lan dı -
ğı gös te ril miş tir.20-23 Ça lış ma mız dan el de et ti ği miz
ve ri le re gö re DVT te da vi si ni sa de ce me di kal ola rak
plan la mak ye ter li de ğil dir. Asc hwan den ve ark.nın
yap tı ğı ça lış ma da21 ol du ğu gi bi er ken dö nem de ya-
pı lan mo bi li zas yon hem DVT iyi leş me sü re ci ne
olum lu kat kı sı ol du ğu gi bi ay nı za man da ve nöz

trom bo em bo li le rin in si dan sı nı azal ta cak tır. Bu
yüz den has ta la ra kom pres yon ve mo bi li zas yon te-
da vi si nin öne ril me si ka na a tin de yiz. Ça lış ma nın
amaç la rın dan bi ri nin te da vi nin ayak ta ya pıl ma sı
yö nün de ol ma sı dü şü nü lür se, bu bi zim için da ha
an lam lı dır. Ça lış ma mı zın gü ve nir li ği açı sın dan is -
ta tis tik sel de ğer len di ril me de, enok sa pa rin kul lan -
dı ğı mız has ta la rın ta ma mın da da Ka ra ci ğer fonk si-
yon pa ra met re le ri olan AST, ALT ve ALP de ğiş -
ken le rin vi zit ler de sa bit ol du ğu ve gü ven li ara lık ta
sey ret ti ği göz len mek te dir. Bu da bi ze enok sa pa ri -
nin te da vi de gü ven li ol du ğu nu gös ter mek te dir. An -
cak li ta re tür de cid di he pa to tok si te yap tı ğı nı bil di-
ren ol gu la rın ol du ğu da bi lin me li dir.24,25 An cak bu
du rum na dir dir. Enok sa pa ri nin ka ra ci ğer fonk si -
yon la rı üze ri ne gü ve nir li ği ko nu sun da Chris ten sen
ve ark.nın yap tı ğı ça lış ma da26 he pa rin pre pat la rı -
nın DVT te da vi ve pro fi lak si sin de gü ve ni lir li ği ni
or ta ya koy muş tur. 

SONUÇ
So nuç ola rak, kom pres yon için va ris ço ra bı kul la -
nı la rak er ken dö nem mo bi li zas yon ve ki lo ya gö re
ayar la nan gün de tek doz enok sa pa rin te da vi si
komp li ke ol ma yan de rin ven trom bo zun da et kin
ve gü ve ni lir dir. 
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ort koarktasyonu (AK); arkus aortanın, sıklıkla sol subklaviyan ar-
ter sonrasında diskret veya difüz daralması ve buna bağlı üst eks-
tremitede hipertansiyon ile karakterize bir anomalidir. Erkek

cinsiyette daha sık olup diğer kardiyak anomaliler, özelliklede biküspit aort
kapak ile birlikte görülebilir. Tedavi edilmeyen hastaların çoğu yaşamları-
nın dördüncü dekatında inme, koroner arter hastalığı veya ani ölüm sebe-
bi ile kaybedilirler.1 Cerrahi tedavi 50 yıldır uygulanmakta olup standart
tedavi yöntemidir, ülkemizde Aort koarktasyonunda endovasküler tedavi
yöntemleri ile ilgili sınırlı sayıda vaka serileri olsa da literatürde 1990 ve
2000’li yıllarda koarktasyonlara ait geniş seriler dikkat çekmektedir. Aort
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Aort Koarktasyonunda Endovasküler ve
Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin

Karşılaştırılması: Olgu Sunumu ve
Literatürün Gözden Geçirilmesi

ÖÖZZEETT  Aort ko ark tas yo nu en sık kar şı la şı lan kon je ni tal kalp has ta lık la rın dan bi ri olup, tek ba şı na ve -
ya di ğer kar di yak de fek ler ile bir lik te ço cuk lar da ve eriş kin ler de gö rü le bil mek te dir. Aort ko ark tas yo -
nun da uy gu la nan stan dart te da vi yön te mi cer ra hi ta mir dir. Bu na kar şın son iki de kat ta en do vas kü ler
te da vi yön tem le ri (ba lon an ji yop las ti ve pri mer stent imp lan tas yo nu) uy gu la ma ya gir miş ve hız la yay -
gın laş mış tır. Bu nun la be ra ber sey rek göz le nen fa kat çok cid di sey re de bi len ma jor komp li kas yon lar se -
be biy le has ta se çi min de son de re ce dik kat li olun ma sı ge rek li dir. En do vas kü ler te da vi nin kı sa dö nem
so nuç la rı mü kem mel ol sa da da ha uzun sü re li so nuç la rı ile iliş ki li çok az bil gi var dır. Ay rı ca, eriş kin
has ta gru bun da en do vas kü ler uy gu la ma lar ve ya cer ra hi te da vi ara sın da ya pıl mış ran do mi ze kon trol -
lü ça lış ma lar mev cut de ğil dir. Bu ya zı da, cer ra hi ta mir son ra sın da re kü ren ko ark tas yon ge li şen ol gu -
nun li te ra tür esas alı na rak pri mer stent le me ile te da vi si ni ve bu nun la bir lik te eriş kin aort
ko ark tas yo nun da te da vi mo da li te le ri ve has ta se çi mi nin in ce len di ği bir der le me yi sun mak is ti yo ruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort ko ark tas yo nu; an ji yop las ti, ba lon; hi per tan si yon      

AABBSS  TTRRAACCTT  Aor tic co arc ta ti on is one of the most com monly en co un te red con ge ni tal he art di se a se,
pre sen ting in chil dren, or adult po pu la ti on eit her solely or in as so ci a ti on with ot her car di ac de fects.
The ma in tre at ment stra tegy of co arc ta ti on of the aor ta is sur gi cal re pa ir. In the last two de ca des, ho -
we ver, en do vas cu lar re pa ir by bal lo on an gi op lasty or sten ting has be co me mo re wi des pre ad. Alt ho -
ugh ra re, ma jor comp li ca ti ons may be de vas ta ting du ring sten ting which ne ces si ta tes ca re ful pa ti ent
se lec ti on. Short-term re sults of en do vas cu lar the a rapy are ex cel lent but the re are few da ta on long-
term out co me. Un for tu na tely, pros pec ti ve ran do mi zed con trol tri als of en do vas cu lar ver sus sur gi cal
the rapy are una va i lab le in the adult po pu la ti on. We re port a ca se of re cur rent co arc ta ti on of the aor -
ta af ter sur gi cal re pa ir that was tre a ted by pri mary sten ting un der the light of li te ra tu re and re vi e -
wed the tre at ment mo da lity and pa ti ent se lec ti on for aor tic co arc ta ti on in the adult.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aor tic co arc ta ti on; an gi op lasty, bal lo on; hyper ten si on   
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ko ark tas yo nun da kul la nış lı ol ma yan çe şit li sı nıf la -
ma lar var dır an cak uy gu la na cak te da vi nin be lir -
len me sin de; has ta nın ya şı ve vü cut bü yük lü ğü,
ko ark tas yo nun mor fo lo ji si, do ğal ve ya tek rar la yı cı
olu şu bi rin ci de re ce de önem li dir. 

OL GU SU NU MU
Aort ko ark tas yo nu se be bi ile 8 yıl ön ce cer ra hi te-
da vi uy gu la nan ve di renç li hi per tan si yon öy kü sü
mev cut olan 63 ya şın da ki ka dın has ta baş ağ rı sı ve
efor an gi na sı şika yet le ri ile kli ni ği mi ze baş vur du.
Ko ro ner an ji yog ra fi sin de özel lik ol ma yan has ta nın
ya pı lan aort gö rün tü len me sin de sol subk la vi yan ar-
te rin he men son ra sın da da mar lü me nin de %80 dar-
lı ğa se bep olan ko ark tas yon böl ge si tes pit edil di.
Ka te ter ile dar lı ğın prok si mal ve dis tal bö lüm le ri
ara sın da 35 mmHg gra di ent öl çü len has ta nın ko-
ark tas yon böl ge si ne stent uy gu la ma sı plan lan dı.
Fe mo ral yol la prok si mal inen aor ta da sol subk la -
vi yan ar te rin he men son ra sın da ki ko ark tas yon böl-
ge si ne, 0.035 ex tra stiff gu i de wi re ve 12F ça pın da
Mul lins uzun kı lı fı kul la na rak 20mm Bal lo on in
Bal lo on (BIB) ka te te ri (Nu med Inc., Hop kin ton,
NY, USA) yar dı mı ile 22mm CP8Z22 (Che at ham
Pla ti num) stent (Nu med Inc., Hop kin ton, NY,
USA) imp lan te edil di. Ko ark tas yon böl ge sin de %90
açık lık sağ lan dı (Re sim 1A, B). İş lem ön ce si 35

mmHg olan ba sınç gra di en ti ta ma men gi de ril di.
Ta kip le rin de komp li kas yon ol ma yan has ta 120/80
mmHg ar te ri yel kan ba sın cı ile ta bur cu edil di. Ar-
te ri yel kan ba sın cı öl çüm le ri nor mal sey re den has-
ta da olu şa bi le cek di sek si yon, anev riz ma olu şu mu
ve in ti mal pro li fe ras yo nu de ğer len dir mek ama cıy -
la iş lem son ra sı bi rin ci yıl da çok ke sit li bil gi sa yar -
lı to mog ra fi (ÇKBT) gö rün tü len me si ya pıl dı. Ko-
ark tas yon böl ge sin de di sek si yon, anev riz ma olu şu -
mu ve ye ni den da ral ma göz len me di (Re sim 2 A, B). 

TE DA Vİ EN Dİ KAS YON LA RI
Üst ve alt eks tre mi te ler ara sın da ki kan ba sın cı far-
kı nın ve ya ko ark tas yon böl ge sin de ki gra di en tin 20
mmHg ve ya da ha faz la ol ma sı, da ha dü şük gra di -
ent ler de ise cid di hi per tan si yon var lı ğı iyi bi li nen
en di kas yon lar dır. Ye ni do ğan dö ne min de duk tus
var lı ğı da ha bü yük yaş lar da ise ge liş miş kol la te ral
do la şım se be bi ile bek le nen ba sınç far kı öl çü le me -
ye bi lir bu yüz den dar lı ğın an ji yog ra fik ola rak gö-
rün tü len me si önem li dir.

CER RA Hİ TE DA Vİ

Eriş kin aort ko ark tas yo nun da cer ra hi te da vi yan-
daş kar di yo vas kü ler bo zuk luk lar dan kay nak la nan
ka bul edi le bi lir bir mor ta li te ve mor bi di te ile ya pı -
la bi lir.2 Gü nü müz de eriş kin has ta da ope ras yon son-
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RESİM 1A, B: İşlem öncesi (A) ve sonrası (B) anjiyografik görüntüleri.



ra sı cer ra hi mor ta li te %0-1 ci va rın da dır.3-8 Anev -
riz ma olu şu mu, ye ni den da ral ma ve da ha na dir ola-
rak is ke mik omu ri lik ha sa rı na bağ lı alt eks tre mi te
fel ci bi li nen cer ra hi komp li kas yon lar dan dır. Aort
ko ark tas yo nu se be bi ile cer ra hi te da vi uy gu la nan 6
va ka se ri si nin in ce len di ği gün cel bir me ta-ana liz de,
cer ra hi son ra sı ye ni den da ral ma sık lı ğı %0-9 ola-
rak bu lun muş tur. Pa rap le jik va ka ya rast lan ma yan
se ri ler de, cer ra hi son ra sı en sık komp li kas yon ola-
rak ka na ma ve re kü ren la ren ge al si nir ha sa rı bil di -
ril miş tir.3-8 Fark lı cer ra hi tek nik le rin uy gu lan dı ğı
891 AK va ka sı nın ra por edil di ği ge niş bir se ri de;
top lam anev riz ma sık lı ğı %5.4 olup %89 ora nın da
ya ma aor top las ti tek ni ği ile iliş ki li bu lun muş tur.9

En sık uy gu la nan gün cel cer ra hi yön tem; re zek si -
yon ve uç-uca anas to moz bu müm kün de ğil se ara -
ya greft in ter po zis yo nu ve ya ge niş uç-uca anas to-
moz dur. Bu yön tem ile ope ras yon son ra sı anev riz -
ma ge li şi mi ile iliş ki len di ri len pros te tik ya ma kul-
la nı mın dan ka çı nıl mış olur an cak uzun koark tas-
yon seg men ti var lı ğın da uy gu la na ma ya bi lir. Cer-
ra hi son ra sı ta kip ler de has ta la rın %25-35’in de hi-
per tan si yon ka lı cı ol mak ta dır.10,11

Ba lon An ji yop las ti

Aort ko ark tas yo nun da ba lon an ji yop las ti (BA) ilk
ola rak 1982 yı lın da uy gu lan mış tır. Ön ce le ri cer ra -
hi ta mir son ra sı tek rar la yan aort ko ark tas yo nun da
kul la nı lan bu tek nik gü nü müz de do ğal ko ark tas -
yon da da ben zer et kin lik le kul la nıl mak ta olup, iş -
lem mor ta li te si %1’den az dır.12 Özel lik le ye ni do ğan

ve ame li yat ris ki faz la olan komp li ke ol gu lar da cer-
ra hi te da vi ye bir se çe nek oluş tur mak ta ve ko ark -
tas yon gra di en ti ni önem li öl çü de or ta dan
kal dırmak ta dır.13 Son 10 yıl da ki ra por lar da BA son-
ra sı nö ro lo jik komp li kas yon bil di ril me miş tir. Gi ri -
şim ye rin de he ma tom ve ya ka na ma sık lı ğı son
yıl lar da da ha kü çük çap ta mal ze me ler kul la nıl ma -
sı ile azal tıl mış tır.10 BA son ra sı ye ni den da ral ma
sık lı ğı pe di yat rik çağ da %50’le re ula şır ken, eriş kin
yaş ta %7-11 ola rak bu lun muş tur.14,15 Ye ni den da-
ral ma ora nı 1 yaş ve al tı ol gu lar da, 1 yaş ve üze ri
ol gu la ra kı yas la an lam lı de re ce de yük sek tir.16 Eriş-
kin yaş ta BA ile il gi li esas en di şe geç anev riz ma olu-
şu mu dur, 8 va ka se ri si nin top lan dı ğı bir der le me de
BA son ra sı ta kip ler de anev riz ma sık lı ğı %0-9 ola-
rak bil di ril miş tir.15 Anev riz ma ge li şi mi ne yol açan
fak tör le rin tam ola rak bi lin me me si ne kar şın, iş lem
sı ra sın da aor tun in ti ma ve me di a ta ba ka sın da yır-
tık lar mey da na gel di ği, ba lon bo yu tu nun uy gun ol-
ma ma sı nın ve ye ni ge niş le ti len böl ge de ka te ter ya
da kı la vuz te lin uy gun ol ma yan ma ni pü las yon la rı -
nın anev riz ma ge li şi mi ne yol aça bi le ce ği bil di ril -
miş tir.17 BA uy gu la nan eriş kin has ta la rı nın iz len-
di ği bir se ri de 1 yıl lık ta kip so nu cun da has ta la rın
%74’ün de nor mal kan ba sın cı de ğer le ri iz len miş -
tir.18 BA ön ce si ko ark tas yon böl ge sin de yük sek gra-
di ent öl çü mü, er ken gi ri şim ta ri hi, ile ri has ta ya şı
ve va ka nın tek rar la yan ko ark tas yon olu şu su bop ti -
mal so nuç lar ile iliş ki li dir.12 Aor tik ist mus ça pı nın
kü çük lü ğü ve ar kus aor ta nın hi pop la zi si iş lem ba-
şa rı sı nı azal tan di ğer ne den ler dir.19,20
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RESİM 2A, B: Sagittal ‘maksimum intensite projeksiyon’ (A) ve ‘üç boyutlu volume rendering’ (B) ÇKBT görüntüleri.



Stent İmp lan tas yo nu

AK va ka la rın da stent uy gu la ma la rı 1990’lı yıl lar da
baş la mış tır.21-25 Stent imp lan tas yo nu nun tek ba şı na
BA iş le mi ne kar şı te o rik avan taj la rı; stent ri ji di te si
sa ye sin de ko ark tas yon böl ge sin de ki ‘elas tik re co il’
in en gel len me si, ben zer açık lı ğın stent imp lan tas -
yo nu be ra be rin de da ha kü çük çap ta ba lon kul la nı -
la rak sağ la na bi le ce ği için da ha dü şük se vi ye de vas -
kü ler ha sar oluş tur ma sı, böy le ce po tan si yel anev-
riz ma olu şu mun da ki azal ma ve da ha uzun ko ark -
tas yon seg ment le rin de kul la nı la bil me si dir. Trans-
vers aor tik ar kın hi pop la zi sin de ba şa rı lı uy gu la ma -
lar mev cut tur.26 Stent imp lan tas yo nu uy gu la nan
eriş kin has ta lar dan olu şan 8 va ka se ri si nin in ce len -
di ği bir der le me de; ko ark tas yon böl ge sin de ki gra-
di ent has ta la rın ço ğun da ta ma ya kın dü zey de gi de-
ril miş tir, yal nız ca 1 ölüm göz le nir ken anev riz ma
olu şu mu has ta la rın %5’in den azın da iz len miş tir.15

Son za man lar da bil di ri len 13 va ka se ri nin in ce len -
di ği bir me ta-ana liz de, ye ni den da ral ma sık lı ğı %11
ola rak bu lun muş tur.10 Stent imp lan te edil miş 588
has ta nın ta kip ve ri le rin ra por edil di ği çok mer kez -
li bir ça lış ma da, en sık komp li kas yon %2.6 sık lı ğın -
da fe mo ral gi ri şim ye rin de göz len miş tir. Anev riz ma
olu şu mu, aort di sek si yo nu ve se reb ro vas kü ler olay
sık lı ğı sı ra sıy la %2.2, %1.5 ve %1 olup iş lem ile iliş-
ki li mor ta li te %0.3 ola rak gös te ril miş tir.27 Kap lı
stent le rin ko ark tas yon ol gu la rın da kul la nı mı yay-
gın laş mak ta dır. Özel lik le de stent le me son ra sı ge li -
şen aort di sek si yo nun da ve ge niş le yen anev riz -
ma la rın te da vi sin de cer ra hi ye al ter na tif ola rak kul-
la nıl mak ta dır. Bu nun la be ra ber yan dal la rın tı kan -
ma ola sı lı ğı bu lu nan ko ark tas yon böl ge le rin de ve
ye ni den di la tas yo na izin ver me di ği için ge li şi mi ni
ta mam la ma mış has ta lar da ter cih edil mez ler.

TA KİP

Cer ra hi ve ya en do vas kü ler te da vi yön tem le ri uy-
gu la nan has ta la rın ta kip le rin de, özel lik le de > 10
mmHg re zi dü el gra di ent iz le nen va ka lar da la tent
hi per tan si yo nu or ta ya çı kar mak için ayak tan kan
ba sın cı öl çüm le ri ve eg zer siz tes ti öne ril mek te dir. 

TAR TIŞ MA
Aort ko ark tas yo nun da cer ra hi te da vi 50 yıl dır uy-
gu lan mak ta iken son iki de kat ta en do vas kü ler 
te da vi yön tem le ri de de nen miş ve hız la yay gın laş -

mış tır. Süt ço cu ğu dö ne min de özel lik le de ilk 6 ay -
da BA son ra sı ye ni den da ral ma ris ki ol duk ça faz la -
dır, BA bu yaş gru bun da cer ra hi ta mir son ra sı
tek rar la yan va ka lar da ter cih edi lir.14,27 Do ğal AK
olan 1-10 yaş ara sı has ta lar da BA ya da cer ra hi te-
da vi uy gu la yan kli nik ler mev cut olup or tak bir gö -
rüş yok tur, bu yaş gru bun da tek rar la yan ko ar tas -
yon lar da BA ön plan da dü şü nü lür.15,27 Vü cut ağır-
lı ğı 35-50 kg al tın da olan ço cuk lar da stent uy gu la -
ma la rı se çil miş va ka lar da öne ri lir.28 Ado le san ve
eriş kin has ta gru bun da en do vas kü ler uy gu la ma lar
ve ya cer ra hi te da vi ara sın da ya pıl mış ran do mi ze
kon trol lü ça lış ma lar mev cut de ğil dir. Cer ra hi ona-
rım, BA ve stent imp lan tas yo nu ya pı lan fark lı va ka
se ri le ri nin kar şı laş tı rıl dı ğı 1995-2005 yıl la rın da ya-
yın lan mış me ta-ana liz de; eriş kin yaş gru bun da do -
ğal AK va ka la rın da cer ra hi te da vi nin mor ta li te ve
mor bi di te si en do vas kü ler yön tem ler le ben zer bu-
lun muş, ye ni den gi ri şim ge rek si ni mi ve tek rar la ma
oran la rı cer ra hi te da vi de da ha dü şük iz len miş tir.10

Anev riz ma sık lı ğı ba lon an ji yop las ti de da ha faz la
olup özel lik le de baş lan gıç se ri le rin de %20’ye va ran
oran lar da bil di ril miş tir.29,30 Ço ğun luk la cer ra hi te-
da vi ge rek tir me yen bu anev riz ma la rın sık lı ğı son
dö nem de ba lon la rın di yaf rag ma tik aor ta ça pı na eşit
se çil me si ile %10 al tı na düş müş tür.15 Ben zer şekil -
de pros te tik ya ma ge rek tir me yen cer ra hi tek nik le -
rin kul la nıl ma sı, cer ra hi ona rım son ra sı anev riz ma
sık lı ğı nı azal mış tır. Stent imp lan tas yo nu uy gu la nan
has ta la rın ta kip ça lış ma la rın da ki anev riz ma sık lı ğı
ile il gi li fark lı so nuç la rın ol ma sı, iş lem son ra sı ta-
kip ler de gö rün tü le me tek nik le ri nin ru tin ola rak
uy gu lan ma ma sı ve de ği şik ça lış ma lar da fark lı gö-
rün tü le me tek nik le rin uy gu lan ma sı ile iliş ki li dir.
Özel lik le BA ve stent imp lan tas yo nu son ra sı ta kip -
ler de aort di sek si yo nu gi bi cid di komp li kas yon la ra
ne den ola bi le cek anev riz ma la rın tes pi ti için bil gi -
sa yar lı to mog ra fi (BT) ve ya man ye tik re zo nans an-
ji yog ra fi (MRA) uy gu lan ma sı nı öne ren ya yın lar
var dır.31,32 Cer ra hi te da vi son ra sı da ha uzun sü re li
ta kip ve ri le ri ne sa hip ol sak da iş lem son ra sı hi per -
tan si yo nun ka lı cı lı ğı uy gu la nan te da vi yön te min -
den ba ğım sız gi bi dur mak ta dır.10

Aort ko ark tas yo nun da stent imp lan tas yo nu, tek
ba şı na BA ile kar şı laş tı rıl dı ğın da; ta ma ya kın gra di -
ent azal ma sı sağ la ma sı, ye ni den da ral ma ris ki nin da -
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ha az ol ma sı ve muh te me len da ha dü şük anev riz ma
olu şu mu sık lı ğı ne de niy le üs tün dür.19  BA gö re da ha
bü yük çap ta gi ri şim sel ma ter ya le ih ti yaç duy ma sı ve
ile ri ki yaş lar da ge li şen aor ta ça pı na gö re ye ter siz kal-
ma sı pe di yat rik çağ da stent uy gu la ma sı ile il gi li zor-
luk lar dır. Son yıl lar da ön ce den uy gu la nan stent le rin
ge rek ti ğin de ye ni den di la tas yo nu nun ba şa rı lı ve gü-
ve ni lir ol du ğu na da ir va ka se ri le ri ya yın lan mış tır.33

Me ta lik stent ma ter ya li nin da mar du va rın da dal ga
ya yı lı mı ve komp li yans üze rin de za rar lı et ki le ri so-
nu cu ka lı cı hi per tan si yon ris kin de ar tış ola bi le ce ği

en di şe si ile ya pı lan kü çük çap lı de ney sel ça lış ma lar -
da, er ken so nuç lar stent uy gu la ma la rı le hi ne olum -
lu bu lun muş tur.34 Gü nü müz de eriş kin AK va ka-
la rın da cer ra hi ona rım en do vas kü ler te da vi yön tem-
le ri ne ben zer şekil de çok dü şük mor ta li te ve mor bi -
di te oran la rı na sa hip tir an cak en do vas kü ler tek nik -
ler de ki ge liş me ler, alet ve do na nım la rın da ha ko lay
ula şı la bi lir ol ma sı, has ta ne de ka lış sü re si nin kı sa ol-
ma sı ve da ha ucuz ma li yet; en do vas kü ler te da vi yön-
tem le ri ni eriş kin yaş ta ki AK va ka la rın da ilk ter cih
ha li ne ge tir miş tir.
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ortic intramural hematoma (AIH) is a type of aortic dissection ha-
ving no intimal tear and caused by the rupture of vasa vasorum
within the aortic wall.1 Although there is a localized wall thick-

ness, there is no sign of intimal tear.2 It is not always possible to distin-
guish AIH from aortic dissection. This type of aortic dissection differs
from the other types with having no connection between true and the
false lumen. Natural course, incidence of mortality and morbidity and
management of AIH is also totally different from aortic dissection. Dif-
ferential diagnosis is easier with the use of advanced imaging methods.
AIH can be diagnosed easily with transesophageal echocardiogarphy
(TEE) and in doubtful cases CT and MRI can be useful to confirm the di-
agnosis.

Spontaneously Resolved Intramural
Haematoma of the Thoracic Aorta:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT    In this ca se re port we pre sent a 46 ye ar-old hyper ten si ve ma le pa ti ent with a di ag -
no sis of in tra mu ral he ma to ma of the des cen ding tho ra cic aor ta. He was ad mit ted to emer gency de-
part ment with the comp la ints of both back pa in and up per ab do mi nal pa in. Ne it her no spe ci fic
po si ti ve fin dings on ECG and nor on di rect X ray we re ob ser ved. Fol lo wing tho ra cic com pu te ri -
zed to mog raphy (CT) and tran se sop ha ge al ec ho car di og raphy in tra mu ral he ma to ma of des cen ding
tho ra cic aor ta was con fir med. He was tre a ted and fol lo wed with me di cal the rapy and res pon ded
well to the tre at ment. Af ter two ye ars the in tra mu ral he ma to ma was spon ta ne o usly re sol ved on
tho ra cic CT.

KKeeyy  WWoorrddss::  He ma to ma; aor tic di se a ses; aor ta, tho ra cic   

ÖÖZZEETT    Bu ya zı mız da, inen to ra sik aor ta da in tra mu ral he ma tom ta nı sı ko nu lan 46 ya şın da ki hi per -
tan sif er kek has ta yı sun duk. Has ta, ani baş lan gıç lı sırt ve üst ab do mi nal ağ rı ya kın ma sı ile acil ser -
vi se baş vur muş tu. Ya pı lan ilk de ğer len dir me de spe si fik bir bul gu sap tan ma yan has ta da, EKG ve
di rek gra fi ler de de an lam lı bir bul gu ya rast lan ma dı. Bu nun üze ri ne ya pı lan to raks to mog ra fi si ve
tran sö ze fa ge al eko kar di yog ra fi ile inen to ra sik aor ta da in tra mu ral he ma tom ol du ğu sap tan dı. Me -
di kal te da vi ile ta kip edi len has ta nın ya kın ma la rı kay bol du. İki yıl son ra ya pı lan to raks to mog ra fi -
sin de in tra mu ral he ma to mun spon tan re zor be ol du ğu göz len di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: He ma tom; aort has ta lık la rı; aort, to ra sik
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CA SE RE PORT
A 46-ye ar-old ma le pa ti ent with a his tory of hyper -
ten si on ad mit ted to the emer gency ser vi ce with the
comp la ints of sud den on set back and up per ab do mi -
nal pa in. First eva lu a ti on with te le car di og raphy, elec-
tro car di og rahy and ro u ti ne bi oc he mi cal blo od
analy sis re ve a led no spe ci fic fin ding. Al so trans tho -
ra cic ec ho car di og raphy re ve a led no pat ho lo gi cal fin -
ding ex cept left ven tri cu lar hyper trophy that was
as so ci a ted with hyper ten si on. But, on tho ra cic CT
ima ges aor tic in tra mu ral he ma to ma that ref lec ted
high den sity ima ges and aor tic wall thick ness we re
de tec ted (Fi gu re 1). He ma to ma was be gin ning ap pro -
xi ma tely 2 cm dis tal to subc la vi an ar tery and go ing 8
cm dis tal on the des cen ding aor ta. The wi dest di a -
me ter of the aor ta with in tra mu ral he ma to ma was 36
mm. TE E was per for med to dis tin gu ish aor tic dis sec -
ti on from AIH. TE E sho wed aor tic wall thick ness but
no in ti mal flap of dis sec ti on was se en (Fi gu re 2).

As a re sult of the eva lu a ti on, pa ti ent was di ag -
no sed as in tra mu ral he ma to ma of the des cen ding
tho ra cic aor ta. Af ter ob ta i ning the in for med con sent
from the pa ti ent, he was hos pi ta li zed and  ob ser ved
for a pe ri od of ti me. Wit hin this pe ri od no comp li -
ca ti on ca me out, so me di cal tre at ment wit ho ut sur gi-
cal the rapy was de ci ded. Du ring the hos pi ta li za ti on
pe ri od he had comp la ints of an gi na pec to ris. In or -
der not to ca u se any dis sec ti on the pa ti ent was not
tho ught su i tab le ef fort test and af ter con sul ting with
car di o logy de part ment a co ro nary an gi og raphy was
ad vi sed to exc lu de or de tect any con co mit tant co ro -
nary ar tery di se a se. Ac cor ding to this, a co ro nary an-
gi og raphy was per for med. It  re ve la ed seg men tary
ste no sis of right co ro nary ar tery (RCA). So, PTCA
was per for med to RCA and a stent was imp lan ted.
Pa ti ent was put on an an tip la te let tre at ment re gim
with clo pi dop rel 75 mg on ce di aly and this tre at ment
re gi men still con ti nu es un til now on for two ye ars.
At the end of a fol low up pe ri od of 2 we eks, a con trol
TE E was per for med. No in cre a se of aor tic wall thick-
ness and no for ma ti on of in ti mal flap we re se en. So,
the pa ti ent was disc har ged. Con trol eva lu a ti on was
per for med 3 months la ter and he had no comp la ints
and no in cre a se of aor tic wall thick ness was de tec -
ted. At two ye ar fol low up, aor tic wall se e med com-
p le tely nor mal at the con trol CT (Fi gu re 3).

DIS CUS SI ON
AIH is a va ri ant form of aor tic dis sec ti on and can
le ad to aor tic rup tu re.3 This syndro me is known as
a form of acu te aor tic syndro mes that has no in ti -
mo me di al te ar. Its in ci den ce was re por ted as 12.8%
among acu te aor tic syndro mes.4 Hyper ten si on is
both the most sig ni fi cant known risk fac tor. Ho w-
e ver, elas tic tis su e di sor ders are the ot her risk fac-
tors.5 Alt ho ugh a lot of eti o lo gic fac tors play ro le in
the prog res si on of this di se a se, rup tu re of the va so
va so rums wit hin the aor tic wall has be en sup po sed
as a ba sic pat ho logy.1 The re are so me li te ra tu res re-
port that rup tu re of the aor tic at he rosc le ro tic pla -
qu es and its ro le as a in ti mal te ar is anot her
eti o lo gic fac tor pla ying ro le in the for ma ti on of
AIH.4,5 Ne vert he less, the trig ge ring mec ha nism re-

FIGURE 1: CT image showing haematoma as a high density reflection and
wall thickness.

FIGURE 2: TEE examination showing the increase of the thickness of the
aortic wall.  

FIGURE 3: CT images showing completely resolved intramural hematoma at
the two year follow-up. 
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ma ins unc le ar.4 Alt ho ugh no in ti mal te ar is pat ho -
go no mic for this di se a se, very small gro up of pa ti -
ents may ha ve an inf low te ar but, the se pa ti ents
ha ve no outf low te ar. So, a flow wit hin the aor tic
wall is not in qu es ti on.5

Two forms of di se a se has be en de ter mi ned one
of which is tra u ma tic type with go od prog no sis
whi le the ot her one is non-tra u ma tic type with po -
or prog no sis. The lat ter is sup po sed to be the pre-
cur sor of aor tic dis sec ti on.6 Si mi lar to tho ra cic
aor tic dis sec ti ons, AIHs af fect as cen ding aor ta, ar -
cus aor ta or both (Type-A) or des cen ding aor ta
(Type-B).2 Li kely to acu te aor tic dis sec ti on, the cle -
a rest symptom of the di se a se is chest pa in.5 Typi -
cally, this pa in do es not res pond to nit rogl yce ri ne
and do es not ex pand on ex tre mi ti es or chin.4 This
is im por tant in dis tin gu is hing it from acu te co ro -
nary syndro mes, but our ca se res pon ded to nit -
rogl yce ri ne. We think that this is mo re re la ted
with the le si on in the RCA than the co ur se of the
di se a se. So, it sho uld be kept in mind that acu te co -
ro nary syndro me may ac com pany to AIH and fur-
t her eva lu a ti ons sho uld be per for med es pe ci ally for
the pa ti ents un der risk fac tors. Pre sen ce of ab do -
mi nal pa in sho uld bring to mind the di se a se of de-
s cen ding aor ta.5

The di se a se is di ag no sed vi a an ima ging met -
hod sho wing the in ti mo me di al te ar or in ti mal se p-
a ra ti on. CT ima ging fi gu res out fresh he ma to ma as
a high den sity ima ge on aor tic wall, whi le MR im-
a ging may pre sent so me in for ma ti on abo ut the age
of the he ma to ma ac cor ding to the met he mog lo bin
wit hin the he ma to ma.4 Ho we ver, aor tog raphy has
a li mi ted di ag nos tic va lu e.6 Alt ho ugh the re are
plenty of ima ging met hods, TE E has a very sig ni fi -
cant va lu e in ma king the di ag no sis of AIH.1 In tra -
mu ral he ma to ma is se en as a ref lec ti on of blo od
that ca u sed throm bus for ma ti on in the are a bet we -
en in ti ma and ad ven ti ti a.4 To di ag no se AIH with
TE E; the re sho uld be no mem bra ne of dis sec ti on,
dopp ler exa mi na ti on sho uld re ve al no flow re la ti -
ons hip bet we en fal se and tru e lu mens and the wall
thick ness in the are a of he ma to ma sho uld be gre a -
ter than 7 mm.1,4 Alt ho ugh pre sen ce of at he rosc le -
ro tic pla qu es and trans mu ral thick ness can be
con fu sed with each ot her, re pe ti ti ve exa mi na ti ons

with TE E shows no dif fe ren ce in the trans mu ral
thick ness and this is in fa vor of AIH.4

The most sig ni fi cant and still de ba tab le sub ject
abo ut AIH is which pa ti ents sho uld be tre a ted with
me di cal the rapy and which ones with sur gi cal tre -
at ment. Be ca u se AIH af fec ting as cen ding aor ta has
a high comp li ca ti on ra te and has po or prog no sis,
sur gi cal tre at ment is re com men ded at the ti me
when it is di ag no sed, whi le me di cal the rapy and
clo se fol low up is re com men ded for AIH af fec ting
des cen ding aor ta.1 In me di cal tre at ment con trol of
hyper ten si on and se da ti on are sa tis fac tory. High
risky pa ti ents for rup tu re of AIH are pa ti ent with
pe net ra ted aor tic ul cer, un con trol led hyper ten si on
and in cre a se in the di a me ter of the he ma to ma.3 We
fol lo wed our ca se with an tihy per ten si ve the rapy
and an ti ag gre ga ting the rapy du e to stent imp lan ta -
ti on. Alt ho ugh me di ca ti on an ti ag re ga ting tre at -
ment may in cre a se the di a me ter of he ma to ma, it
was ob li ga tory in our ca se to use such type of me -
di ci ne in or der to pro vi de pa tency of the stent.

In AIH af fec ting des cen ding aor ta, if the re is a
pa in not res pond to me di cal tre at ment, he ma to ma
con ti nu ing to ex pand or the re are comp li ca ti ons li -
ke di la ta ti on, and pe ri car di al ef fu si on; sur gi cal in-
ter ven ti on sho uld be the ma ins tay of the tre at ment
in or der to pre vent the de ve lop ment of dis sec ti on
or rup tu re.4 In the se in di ca ti ons, as an al ter na ti ve of
sur gery en do vas cu lar tre at ment mo da li ti es can be
used at last de ca des. Ho we ver, it re qu i res furt her
mul ti cen ter stu di es and lar ge gro up of pa ti ents, and
it can not be re com men ded for ro u ti nely use at this
ti me, ex cept comp li ca ti ons men ti o ned be low.7

As a conc lu si on, in ca ses with AIH, con co mit -
tant co ro nary ar tery ste no sis can be ob ser ved. Alt -
ho ugh it is a risk to per form co ro nary an gi og raphy
to de li e na te any co ro nary ste no sis, it is the best op-
ti on to per form this tech ni qu e sin ce it pro vi des a
chan ce to tre at the ste no sis in the sa me ti me wit h-
o ut ha ving ti me loss. An ti ag re ga ting me di ca ti on
may ca u se prog res si on of the he ma to ma, but as in
our ca se with a clo se fol low-up pe ri od this risk may
be un der ta ken. Fi nally this ca se pre sen ta ti on is a
go od examp le of me di cally re sol ved aor tic in tra -
mu ral he ma to ma.
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ünümüzde internal juguler ven kateterizasyonu rutin uygulanan iş-
lemler arasında sayılmaktadır. Bu girişimsel işlemler sırasında ar-
teryel ponksiyonlar ile karşılaşılabilmektedir. Ponksiyonlar sonrası

arter hasarına bağlı olarak; arteriovenöz fistül, psödoanevrizma, tromboz
gelişimi görülebilmektedir.

Trunkus tiroservikal psödoanevrizmaları, juguler kateterizasyon işle-
minin nadir bir komplikasyonudur. Bu komplikasyon ilk olarak 1975 yı-
lında Shield ve ark. tarafından bildirilmiştir.1

İyatrojenik Trunkus Tiroservikal
Psödoanevrizması

ÖÖZZEETT  Ju gu ler ven ka te te ri zas yo nu san tral yol sağ lan ma sı, di ya liz, plaz ma fe rez, pa ren te ral nut ris -
yon, ke mo te ra pi gi bi çe şit li ne den ler le gü nü müz de sık uy gu la nan bir gi ri şim ol muş tur. Sık uy gu -
lan ma sı na bağ lı he ma tom, ve nöz obs trük si yon, ar te ri o ve nöz fis tül, psö do a nev riz ma ge li şi mi,
he mo-pnö mo to raks gi bi komp li kas yon la rın gö rül me sık lı ğı  artmıştır. Subk la vi an ar te rin ikin ci da -
lı olan Trun kus ti ro ser vi ka lis’ de pse u do a nev riz ma sık lık la trav ma ve ju gu ler ven ka te te ri zas yo nu so -
nu cu ge li şir. Trun kus ti ro ser vi ka lis ’in ger çek anev riz ma sı çok na dir gö rül mek le bir lik te Ju gu ler ven
ka te te ri zas yon komp li kas yo nu ola rak ge li şen izo le pse u do a nev riz ma la rı nı da na dir ola rak gör mek -
te yiz. Psö do a nev riz ma nın ta nı sı sık lık la renk li dopp ler ul tra so nog ra fi, an ji og ra fi, CT/MR an ji og ra -
fi ile ko nur. Kar şı laş tı ğı mız bu pa to lo ji nin ba şa rı lı cer ra hi gi ri şim le gi de ril me si ne de niy le
komp li kas yo nun ön len me si, sap tan ma sı ve te da vi si ne yö ne lik de ne yi mi mi zin ak ta rıl ma sı ama cıy -
la ol gu su nu mu ya pıl mış tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ka ro tis ar ter ha sar la rı; iyat ro je nik has ta lık; ka te te ri zas yon

AABBSS  TTRRAACCTT  Ju gu lar ve in cat he te ri sa ti on is the fre qu ently used ap pro ach in or der to es tab lish 
cen tral ro u te, di aly sis, plas map hre sis, pa ren te ral nut ri ti on, che mot he rapy. Oc cur ren ce of the com-
p li ca ti ons li ke he ma to ma, ve no us obs truc ti on, ar te ri o-ve no us fis tu le, pse u do a ne urysm, he mo-pne -
u mot ho rax in cre a se du e to fre qu ent app li ca ti on. Pse u do a ne urysm of the trun cus thyrocer vi ca lis,
that is the se cond branch of subc la vi an ar tery,  fre qu ently oc curs du e to tra u ma and cat he te ri za ti -
on of ju gu lar ve in. Tru e ane urysm of the trun cus thyrocer vi ca lis very ra rely oc curs, al so iso la ted,
comp li ca ti on-re la ted pse u do a ne urysm of the trun cus thyrocer vi ca lis is ra re. Pse u do a ne urysm is di-
ag no sed with co lo red-dopp ler ul tra so nog raphy, an gi og raphy, CT/MR an gi og raphy. We re port this
ca se to pre sent our ex pe ri en ces of  suc cess full sur gi cal in ter ven ti on, pre ven ti on comp li ca ti ons, and
de tec ti on of this pat ho logy.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ca ro tid ar tery in ju ri es, iat ro ge nic di se a se, cat he te ri za ti on
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30 yaşındaki kronik böbrek yetmezlikli hasta, yak-
laşık 2 ay öncesinde başka bir hastanede trafik ka-
zası nedeni ile hospitalize edilmiştir. Acil şartlarda
diyaliz ihtiyacından dolayı sağ internal juguler
vene birkaç defa kateter takma girişiminde bulu-
nulmuş, sonuç alınamaması üzerine sol subklavi-
yan venden kateter takılarak diyalize alınabilmiştir.
Hasta taburcu olduktan 10 gün sonra boynunun sağ
tarafında giderek büyüyen ağrılı kitle yakınması
nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Fizik incele-
mede kitle nonpulsatildi, ve üzerinde pansistolik
üfürüm duyuluyordu. Kafa ve sağ kol hareketleri
ağrı nedeni ile çok kısıtlıydı. Kitle solunum sıkın-
tısına yol açmıyor ve vasküler bası bulgularını oluş-
turmuyordu. Başvuru esnasında önden (Resim 1)
ve sağ yandan görünüşü (Resim 2). Hastaya arteri-
yel anjiografi uygulandı ve trunkus tiroservikalis
psödoanevrizma tanısı kondu.

Cerrahi girişim kararı verilmesini takiben bil-
gilendirme sonrası operasyon için oluru alınan has-
taya genel anestezi altında supraklavikular insizyon
ile yaklaşımda bulunuldu. Subklaviyan arter klemp
konabilecek şekilde hazırlandı. Anevrizma kesesi
çevre dokulardan disseke edilerek ortaya çıkarıldı
(Resim 3). Subklaviyan arter vasıtası ile kanama
kontrolü sağlandı kese içerisindeki trombüs boşal-
tılıp, gelen pulsatil arteriyel akım sayesinde kese
boynu saptandı. Kese boynu 6/0 prolen ile tek tek
sütür tekniği ile onarıldı. Psödoanevrizma kese duvarı eksize edilerek

anatomik katlar kapatıldı. Postoperatif nörolojik
defisit ve herhangi bir komplikasyon gelişmeyen
hasta post operatif 4. günde taburcu edildi. 1 ay
sonraki kontrolünde hastanın normal yaşantısına
döndüğü görüldü.

TARTIŞMA
İnternal juguler ven kateterizasyonu diyaliz, plaz-
maferez, parenteral nutrisyon, kemoterapi, hemo-
dinamik stabilitenin bozularak inotropik destek
ilaçların kullanılmasının beklenildiği gibi durumlar
nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır. Bu da berabe-
rinde kaçınılmaz olarak komplikasyonları getir-
mektedir. Bu komplikasyonlar arasında hematom
(%1) venöz oklüzyon, arteriovenöz fistül, psödoa-
nevrizma gelişimi, pnömotoraks (%1-2) hemato-RESİM 1: Anevrizmanın önden görünüşü.

RESİM 2: Anevrizmanın sağ yandan görünüşü.

RESİM 3: Anevrizma kesesi.
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raks (%1), hava embolisi (%1), nörolojik hasarlar
bulunmaktadır.2 Uygulayıcının tecrübesizliğinden
kaynaklanan komplikasyonların yanı sıra hastala-
rın %2.5’inde internal juguler venin tek taraflı bu-
lunmaması, %5.5’inde ise internal juguler ven ve
subklaviyan vende anatomik varyasyon görülmesi
nedenleri ile uygulanan kateterizasyon sırasında
komplikasyonlar ile karşılaşılabilmektedir.3 Santral
ven kateterizasyonundaki başarısızlık ve kompli-
kasyon gelişmesinde; hastanın düşük veya yüksek
vücut kitle indeksine sahip olması, kateter uygula-
nacak bölgeye daha önceden operasyon, radyote-
rapi ve kateter uygulanması, vücut postüründeki
değişikliklere bağlı anatomik işaretlerin yol göste-
rici olamaması, uygulayıcının birikimi, ultrasono-
grafi kullanımı gibi faktörlerin etkili olduğu bilin-
mektedir.

İyatrojenik vasküler travmalarda, psödoanev-
rizma gelişimi ise en sık görülen komplikasyon
iken trunkus tiroservikalis veya dallarının izole ya-
ralanması oldukça nadir olarak görülmektedir.4

Trunkus tiroservikalisin hasarı, sıklıkla juguler ven
veya subklaviyan ven kateterizasyon işlemi sıra-
sında gelişir.1,5 7 mm veya daha kalın kateter kul-
lanılarak yapılan internal juguler ven ve subkla-
viyan ven kateterizasyonu sırasında oluşan arteri-
yel hasarın cerrahi veya endovasküler girişim ge-
rektirme ihtimali daha yüksektir.6 Trunkus
tiroservikalis psödoanevrizmaları genellikle yavaş
geliştiğinden çevre dokulara bası yaparak bulgu
vermesi uzun süre alır. Psödoanevrizmanın bası
bulgularına ilave olarak fizik incelemede pulsas-
yon, tril, üfürüm saptanması tanının konulmasına
yardımcı olmaktadır. Arteriyel doppler ultrasono-
grafi, intra arteriyel dijital substraction anjiyografi,
daha sık kullanılan görüntüleme yöntemleri ola-
rak tanı koydurucudur. Bunların yanı sıra CT/MR
anjiyografi aynı şekilde kesin tanı koydurur. Anji-
yografi özellikle doppler ultrasonografiye göre
psödoanevrizmanın yeri ve boyutunu saptamada
daha etkindir. Arteriyografi ile anevrizma kese-
sini dolduran kese boynunun yeri ve lokalizasyo-
nunu saptamak operasyondaki yaklaşımımıza
oldukça yardımcı olur. Biz daha hızlı ve kolay ula-
şabildiğimiz için intra arteriyel dijital substraction
anjiyografi görüntüleme tekniğini tercih ettik. Bu

tip gelişen psödoanevrizmalarda multidamar ya-
ralanmalarıda sıklıkla karşılaşılabilen bir durum-
dur. 

1975 yılında ilk olarak Shield ve ark. trunkus
tiroservikalis psödoanevrizması olgularını yayınla-
mışlar ve düşük morbidite nedeni ile transtorasik
yerine transservikal yaklaşımı daha çok tercih et-
tiklerini bildirmişlerdir.1 Psödoanevrizma onarı-
mında cerrahiye alternatif olarak endovasküler
girişimde uygulanabilmektedir, arter duvarındaki
hasar kısmi ise stent veya koil embolizasyon ile te-
davi edilebilir.7,8 Biz bu olguda arter hasarı tama
yakın olduğu için cerrahi tedaviyi seçtik. Psödoa-
nevrizma tedavisinde cerrahinin erken ve geç
dönem sonuçları oldukça iyidir.9 Cerrahi girişim-
lerde yaygın olarak psödoanevrizmaya supraklavi-
kuler yaklaşım uygulanmakta daha az sıklıkta üst
mediastinal sternotomi tercih edilmektedir. Trun-
kus tiroservikalis hasarının diğer damar yaralan-
maları ile birlikte olduğu olgularda, klavikuler
insizyon ile klavikulanın 1/3 orta kısmı kesilip, kla-
vikulanın mobilizasyonu sağlanarak, subklaviyan
arterin 2. ve 3. kısımına ulaşılması çok daha kolay
olmaktadır. Böylece hem kanama kontrolü hem de
hasarlı bölgeye ulaşmak daha kolay olur.4

Son yıllarda kateterizasyondaki başarıyı arttır-
mak ve olası komplikasyonları önlemek amacı ile
uygulamanın rutin olarak ultrasonografi eşliğinde
yapılması önerilmektedir.10,11 Körlemesine uygula-
nan kateterizasyonlarda venlerdeki anatomik var-
yasyonlar yanı sıra uygulayıcının tecrübesine bağlı
olarak arteriyel hasar oluşabilmektedir. İnternal ju-
guler ven kateterizasyonu sırasında oluşabilecek ar-
teriyel ponksiyon sonrası, yeterli süre ve basınç da
kompresyon yapılması gelişebilecek komplikas-
yonları önlemede basit ve etkili olabilmektedir. Ju-
guler ven kateterizasyonu esnasındaki arteriyel
psödoanevrizma ve diğer hasarların minimalize
edilebilmesi amacı ile ultrasonografi eşliğinde ka-
teterizasyon daha güvenli bir seçenek olarak ortaya
çıkmaktadır. Eğer işlem sırasında arteriyel ponksi-
yona bağlı bir arteriyel yaralanma geliştiği takdirde,
yeterli süre ve basınç da kompresyon ve olası bir
patolojinin farkedilmesi amacı ile hastanın mutlaka
yakın takibi gerekmektedir.
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kut masif pulmoner emboli (PE) olguları genelde ölümle sonuçla-
nabilen, semptomların spesifik olmaması nedeniyle, klinik olarak
tanı konulması zor bir hastalıktır. Hastalar, masif PE bağlı pulmo-

ner arter basıncının artmasıyla gelişen sağ kalp yetmezliği bulgularının baş-
lamasından itibaren ilk birkaç saat içinde kaybedilmektedir.1,2 Bu nedenle
hastalarda ancak hızlı bir tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu makalede ma-
sif PE tanısıyla opere edilen hastamızı sunduk.

Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında
Derin Ven Trombozuna Bağlı

Masif Pulmoner Emboli

ÖÖZZEETT  Akut ma sif pul mo ner em bo li ol gu la rı ge nel de ölüm le so nuç la nan, semp tom la rı spe si fik ol -
ma ma sı ne de niy le, kli nik ola rak ta nı ko nul ma sı zor bir has ta lık tır. Açık kalp cer ra hi si son ra sın da
so lu num sı kın tı sı ne de niy le kli ni ği mi ze baş vu ran has ta nın ya pı lan trans to ra sik eko kar di yog ra fi -
sin de sağ at ri um dan pul mo ner ar te re ka dar uza nan kit le gö rül dü. Has ta nın he mo di na mi si bo zul ma -
sı üze ri ne has ta acil ola rak ope ras yo na alın dı. Ka nü las yon ya par ken has ta da he mo di na mi bo zul du
ve kar di yak ar rest ge liş ti. Kar di yak ma saj eş li ğin de acil ola rak aor tik ve bi ka val ka nü las yon ta mam -
lan dı ve kar di yo pul mo ner bypas sa ge çil di. Sağ at ri um açıl dı ğın da at ri um için de kit le ol ma dı ğı göz -
len di. Has ta nın ana pul mo ner ar te ri eks plo re edil di ve trom bus gö rül dü. Pen set ve as pi ra tör
yar dı mıy la trom bek to mi ya pıl dı. So run suz ola rak kar di yo pul mo ner bypass dan çı kıl dı ve has ta yo -
ğun ba kı ma alı na rak pos to pe ra tif 6. sa at te ek sü be edil di. Bi zim ol gu muz da gör dü ğü müz gi bi, cer -
ra hi em be lek to mi et kin bir te da vi yön te mi dir ve ha yat kur ta rı cı se çe nek ola rak dü şü nül me li dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pul mo ner em bo li; ko ro ner ar ter bay pas; ve nöz trom boz      

AABBSS  TTRRAACCTT  Acu te mas si ve pul mo nary em bo lism usu ally re sults in de ath and with nons pe ci fic
symptoms it is hard to di ag no se. The pa ti ent who un der went open he art sur gery ad mit ted to our
hos pi tal with the comp la ints of dyspnea. Trans tho ra cic ec ho car di og raphy re ve a led right at ri al mass
re ac hing pul mo nary ar tery. Emer gent sur gery was plan ned du e to the pa ti ent’s prog res si ve he mo-
dy na mic ins ta bi lity. Du ring ca nu la ti on he mody na mic de to ri a ti on was fol lo wed by car di ac ar rest.
Un der car di ac re sus ci ta ti on aor tic and bi ca val ca nu la ti on was per for med and car di o pul mo nary by-
pass was com men ced. No mass was fo und when the right at ri um was ex po sed. Ma in pul mo nary ar-
tery was ex po sed and throm bus was fo und. Throm bec tomy was per for med with the aid of for ceps
and suc ti on. Car di o pul mo nary bypass was ter mi na ted wit ho ut any comp li ca ti on. The pa ti ent was
trans fer red to the in ten si ve ca re unit and ex tu ba ted at pos to pe ra ti ve 6th ho ur. As in our ca se re port
sur gi cal em be lec tomy is an ef fi ci ent tre at ment and it sho uld be con si de red as an li fe sa ving met hod.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pul mo nary em bo lism; co ro nary ar tery bypass; ve no us throm bo sis   
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OL GU SU NU MU

Gö ğüs ağ rı sı şika ye ti ile baş vur du ğu kar di yo lo ji kli-
ni ğin de ya pı lan ko ro ner anjiyografi so nu cun da ko-
ro ner ar ter bypass cer ra hi si (CABG) öne ri len 49
ya şın da ki er kek has ta ope ras yon için kli ni ği mi ze
baş vur muş tur. Ya pı lan mu a ye ne de ve pre o pe ra tif
tet kik le rin de ko ro ner ar ter has ta lı ğı dı şın da pa to -
lo ji sap tan ma yan has ta ya elek tif CABG plan lan dı.
Ge nel anes te zi al tın da en tü be edi len has ta ya me di -
an ster no to mi son ra sın da sol in ter nal mam ma ri an
ar ter (Li ma) ve V. Sap he na mag na greft le ri ha zır -
lan dı. Has ta ya kar di yo pul mo ner bypass eş li ğin de,
or ta de re ce hi po ter mi al tın da (32oC), kan kar di -
yop le ji si kul la nı la rak LAD-Li ma, D1-Sa fen-A0,
Ob1-Sa fen-A0, PDA-Sa fen-A0 ope ras yo nu ya pıl dı.
Kros klemp sü re si 42 da ki ka ve kar di yo pul mo ner
bypass sü re si ise 60 da ki ka sür dü. Has ta so run suz
ola rak yo ğun ba kı ma alın dı. Pos to pe ra tif 8. sa at te
ekstübe edi len has ta er te si gün ser vi se alın dı ve po-
s to pe ra tif 5. gün so run suz ola rak ase til sa li si lik asit
300 mg 1 x 1, me top ro lol 50 mg 1 x 1 ve N-ase til
sis te in 600 mg 1 x 1 doz la rın da me di kas yon ile ta-
bur cu edil di. Ta bur cu ol duk tan 10 gün son ra ilk
kon tro lü ne çağ rı lan has ta nın ya pı lan mu a ye ne sin -
de, elek tro kar di yog ra fi sin de, PA ak ci ğer gra fi sin -
de, kan bi yo kim ya ve tam kan sa yı mın da her han gi
bir pa to lo ji sap tan ma dı. İlk mu a ye ne sin den 2 gün
son ra gö ğüs ağ rı sı ve ani baş la yan so lu num sı kın tı -
sı şika ye ti ile acil ser vi se baş vu ran has ta dü şük de -
bi bul gu la rı ne de niy le yo ğun ba kı ma alın dı.
Has ta da or top ne, si nüs ta şi kar di si (136 vu ru/da ki -
ka), hi po tan si yon (80/50 mmHg) ve pe ri fe rik so-
ğuk luk mev cut tu. Ar te ri yel kan ga zı in ce le me sin de
hi pok si, hi po kap ni ve res pi ra tu ar al ka loz gö rül dü.
Pul mo ner os kül tas yon da bi la te ral so lu num ses
azal ma sı ve ron küs mev cut tu. Kar di yak os kül tas -
yon da me zo kar di yak odak ta 3/6 pan sis to lik üfü rüm
du yul du. İdrar son da sı ta kıl dı ve id rar çı kı şı nın ol-
ma dı ğı gö rül dü. Elek tro kar di yog ra fi de si nüs ta şi -
kar di si ya nın da sağ dal blo ğu gö rül dü. Pos to pe ra tif
kar di yak tam po nat dü şü nü len has ta ya acil ola rak
ya tak ba şı trans to ra sik eko kar di yog ra fi ya pıl dı. Sol
ven tri kül bo yut la rı, ka sıl ma sı, sis to lik fonk si yon la -
rı, du var ka lın lık la rı nor mal gö rül dü. Kalp ka pak -
la rı nor mal ve ka çak akım tes bit edil me di. İnte r-

at ri al ve in ter ven tri kü ler sep tum in takt iz len di. Pe-
ri kar di yal sı vı sap tan ma dı. An cak sağ at ri um dan
kö ken alıp, sağ ven tri kü le ve ana pul mo ner ar ter
gi ri şi ne ka dar uza nan ha re ket li kit le sap tan dı (Re -
sim 1). Has ta nın he mo di na mi si nin bo zul ma ya de -
vam et me si üze ri ne has ta acil ola rak ope ras yo na
alın dı. Ge nel anes te zi al tın da has ta en tü be edil di.
Cilt, cilt al tı ve ster num tel le ri açı la rak dik kat li dis-
sek si yon ile me di as te ne ula şıl dı. Kalp, aor ta, pul-
mo ner ar ter, ve na ka va su pe ri or, ve na ka va in fe ri or
ve sağ at ri yum çev re sin de ki fib rin do ku bant la rı
dis se ke edi le rek, kalp ka nü las yon için ha zır lan dı.
Has ta ya ACT ’si (ac ti va ted clot ting ti me) 400 sn
üze rin de ola cak şekil de 3 mg/kg do zun da in tra ve -
nöz he pa rin uy gu lan dı. Aor ta ya, ve na ka va in fe ri -
or ve su pe ri or ka nü las yon di kiş le ri kon du. Ka nü las -
yon ya par ken has ta da he mo di na mi bo zul du ve kar-
di yak ar rest ge liş ti. Kar di yak ma saj eş li ğin de acil
ola rak aor tik ve bi ka val ka nü las yon ta mam lan dı ve
kar di yo pul mo ner bypas sa ge çil di. Kar di yo pul mo -
ner bypass son ra sın da kalp spon tan ola rak ça lış tı ve
ope ras yo na kros klemp kon ma dan, kalp ça lı şır ken
de vam edil di. Sağ at ri um açıl dı ğın da at ri um için de
kit le ol ma dı ğı göz len di. Has ta nın ana pul mo ner ar-
te ri eks plo re edil di ve trom bus gö rül dü (Re sim 2).
Pen set ve as pi ra tör yar dı mıy la trom büs par ça lan -
ma dan çı ka rıl ma ya ça lı şıl dı. Ana pul mo ner ar ter
te miz le dik ten son ra pen set ile sol pul mo ner ar ter
de te miz len di. An cak bu ra dan ye te ri ka dar trom-
büs çı ka rı la ma dı ğı dü şü nül dü ğün den, as pi ra tör ucu
sol pul mo ner ar te re iler le til di. As pi ra tör yar dı mıy -
la bu ra dan da faz la mik tar da trom bus çı ka rıl dı (Re -

RE SİM 1: Sol at ri um dan pul mo ner ar ter içi ne ka dar uza nan kit le nin eko kar -
di yog ra fik gö rün tü sü.
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sim 2). Ana pul mo ner ar ter ve sol pul mo ner ar ter
te miz len dik ten son ra sağ pul mo ner ar te re açı sın -
dan do la yı as pi ra tör ucu ile ve ya pen set ile ula şı la -
ma dı. Te miz gö rül me si ne rağ men se lek tif ola rak
sağ pul mo ner ar ter eks plo ras yo nu da ya pıl dı. İlk
açıl dı ğın da trom büs gö rül me di an cak as pi ra tör ucu
pul mo ner ar te re iler le til di ve tek rar la yan de ne me -
ler den son ra bu ra dan da faz la mik tar da trom büs çı-
ka rıl dı (Re sim 3, 4). Eks plo re edi len ar ter ler 5/0
po lip ro len ile pri mer ola rak ka pa tıl dı. Kar di yo pul -
mo ner bypass dan 5 µgr/kg/dk do zun da do pa min
des te ği  ile çı kıl dı ve has ta ka pa tı la rak so run suz ola-
rak yo ğun ba kı ma alın dı. Yo ğun ba kım ta ki bin de
he mo di na mi si ve kan ga zı de ğer le ri dü ze len has ta
pos to pe ra tif 6. sa at te ek sü be edil di ve er te si gün yo -
ğun ba kım dan ser vi se çı ka rıl dı. Pos to pe ra tif dö-
nem de ya pı lan araş tır ma da trom bo za yat kın lık
ya pa bi le cek her han gi bir ge ne tik risk fak tör le ri ne
rast lan ma dı. Alt eks tre mi te ve nöz renk li dopp ler
ul tra so nog ra fi so nu cun da ise kro nik ve su ba kut de -
rin ven trom bo zu (DVT) bul gu la rı tes bit edil di. Bu -
nun üze ri ne has ta nın te da vi si ne INR 2.5-3 de ğe-
rin de ola cak şekil de war fa rin ek len di. Has ta pos to -
pe ra tif 4. gün de ase til sa li si lik asit, war fa rin ve 40
mmHg ba sınç lı kom pres yon ço ra bı kul lan ma sı
öne ri le rek bil gi len di ril miş olur for mu im za la tıl dı
ve so run suz ola rak ta bur cu edil di. Has ta nın ta bur -
cu edil dik ten son ra ki bir aya ka dar olan ta kib le rin -
de her han gi bir şika ye ti ol ma dı.

TAR TIŞ MA
Akut PE pul mo ner ar ter ke sit ala nı nın %50’den
faz la ok lüz yo nu dur ve kar di yo pul mo ner he mo di -
na mi nin akut bo zul ma sı ile so nuç la na bi lir. Gü nü -

müz de ki ta nı ve te da vi de ki iler le me le re rağ men
akut PE’ ye bağ lı ölüm in si dan sı ha la yük sek tir.
“In ter na ti o nal Co o pe ra ti ve Pul mo nary Em bo lism
Re gist ry” ka yıt la rı na gö re akut PE ge çi ren 2392
has ta da ya pı lan bir ça lış ma da 90 gün lük mor ta li te
%52.4 ola rak he sap lan mış tır. Bu ol gu la rın %4.5’i
ma sif PE ola rak kay de dil miş ti. Pul mo ner ar ter de ki
ma sif ok lüz yon ile pul mo ner ar ter ba sın cı hız la ar -
tar. Pul mo ner ar ter hi per tan si yo nu na bağ lı sağ kalp
yet mez li ği ve bron kos pazm ge li şe bi lir. Sağ ven tri -
kül ba sın cı ar tı şı du var ge ri li mi ne ne den ola rak ko-
ro ner kan lan ma yı azal tır ve ar tan ok si jen ih ti ya cı nı
kar şı la ya ma ya rak böl ge sel mi yo kard is ke mi si ne yol
aça bi lir.2

Ma sif PE bağ lı he mo di na mi si bo zu lan has ta la -
ra, cer ra hi te da vi yön te mi nin yük sek mor ta li te si ve
zor ol ma sı ne de niy le ilk ter cih ola rak trom bo li tik
te da vi ter cih edi lir. Trom bo li tik te da vi nin kon tren-
di ke ve ya ba şa rı lı ol ma dı ğı du rum lar da ise per kü -
tan trans ve nöz ka te ter ile em bo lek to mi de nen mek-
te dir. Ya pı lan bir ça lış ma da ma sif PE ol gu la rı nın
%50’sin de trom bo li tik te da vi nin  kon tren di ke ol-

RE SİM 3: Sağ pulmoner arterden trombektomi.

RE SİM 4: Çıkarılan trombüsler.

RESİM 2: Ana pulmoner arter ve sol pulmoner arterden trombektomi.
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du ğu gös te ril miş tir.1 Ay rı ca, me di kal te da vi ile cer-
ra hi te da vi kar şı laş tı rıl dı ğı za man, me di kal te da -
vide mor ta li te nin ve tek rar la ma in si dan sı nın da ha
yük sek ol du ğu gös te ril miş tir.3 Bu ne den le, açık cer-
ra hi yön tem ile em bo lek to mi yük sek mor ta li te si ne
kar şın ha len en et kin yön tem ol ma özel li ği ni ko-
ru mak ta dır.4

DVT ve ya PE ta nı sı olan has ta la ra uy gu la na -
bi le cek bir di ğer prof lak tik te da vi ve na ka va in fe-
ri or fil tre si dir. Per kü tan ola rak ve na ka va ya
yer leş ti ri len fil tre, has ta yı PE atak la rı na kar şı ko -
rur. Ya yın la nan kı la vuz lar da DVT olan ve tek rar-
la yan PE atak la rı olan, an ti ko a gu lan kul la na -
ma yan, an ti ko a gü las yon komp li kas yo nu ge li şen,
ge rek li olan efek tif an ti ko a gü lan doz ayar la ma sı -
nı ya pa ma ya cak olan has ta lar da ve na ka va in fe -

ri or fil tre uy gu la ma sı için ke sin en di kas yon be-
lir til miş tir.5-7 

Bi zim ol gu muz da,  gün lük 300 mg ase til sa li si -
lik asit ve 30-40 mmHG ba sınç lı kü lot lu kom pres -
yon ço ra bı kul la nıl mış ol ma sı na rağ men, açık kalp
cer ra hi sin den son ra pos to pe ra tif 17. gün de kro nik
DVT ze mi nin de akut DVT’ye bağ lı ola rak ma sif
pul mo ner ar ter em bo li si ge liş miş tir. Has ta yo ğun
ba kı ma alın dı ğın da he mo di na mi si bo zul muş ve acil
ola rak açık cer ra hi em bo lek to mi için ame li yat ha -
ne ye alın mış tır. Kar di yo pul mo ner bypas sa ge çil -
me den kar di yak ar rest ge liş me si ne rağ men cer ra hi
em bo lek to mi ile has ta da dra ma tik bir iyi leş me ol-
muş tur. Bi zim ol gu muz da gör dü ğü müz gi bi, cer ra -
hi em bo lek to mi et kin bir te da vi yön te mi dir ve
ha yat kur ta rı cı se çe nek ola rak dü şü nül me li dir.
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alsiflaksis (Kalsifik üremik arteriyopati= KÜA) arteriyollerdeki kal-
sifikasyona bağlı olarak organlarda iskemi ve cilt ülserlerine neden
olan, nadir görülen bir sendromdur.1-3 Bu sendroma genellikle son

dönem kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda rastlanılmakta olup
mortaliteyi %80 artırmaktadır.4 Patagnomonik lezyon, vasküler kalsifikas-
yonla birlikte intimal arteriyal hipertrofi ve üzerine binmiş küçük damar-
larda trombüsdür.1 Burada periferik arter hastalığı nedeniyle kliniğimize
konsülte edilen KÜA tanısı konulan hasta taktim edilecektir.

OLGU SUNUMU
Kırksekiz yaşında erkek hasta 3 ay önce sol ayak 1. parmakta başlayıp kısa
sürede ayağın dorsal yüzüne yayılan ve uzun süreli antibiyotik tedavisine
yanıt vermeyen yara nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan muayenesin-
de tüm nabızlar palpabl idi. Hasta hikayesinde klodikasyo intermittan tarif-
lemiyordu. Herhangi bir yaralanma hikayesi de yoktu. Sol ayak 1. parmak-
tan başlayıp ayağın dorsaline uzayan nekroz mevcuttu, 1. parmakta otoam-
putasyon, 2. parmakta nekroz gelişmişti (Resim 1). Hastanın özgeçmişinde

Kalsifik Üremik Arteriyopati (Kalsiflaksis)

ÖÖZZEETT  Kal sif lak sis kü çük çap lı ar ter le rin me di ya sın da kal si fi kas yon la bir lik te in ti mal hi perp la zi ve
da mar lü me nin de trom büs ile ka rak te ri ze dir. Me di yal kal si fi kas yon ve in ti mal hi perp la zi li kü çük
ar ter has ta lı ğı ha ya tı teh dit eden cilt nek ro zu ve ya eks tre mi te gan gre ni ne ne den ola bi lir. Bu ya zı -
mız da ayak ta iyi leş me yen ül ser ne de niy le baş vu ran ve ex tre mi te si ni kay be den, Kal si fik üre mik ar -
te ri yo pa ti ta nı sıy la ta kip edi len has ta mı zı li te ra tür bil gi le ri ışı ğın da sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pe ri fe rik vas kü ler has ta lık lar; kal sif lak si    

AABBSS  TTRRAACCTT  Cal ciph yla xis is cha rac te ri zed by me di al cal ci fi ca ti on with in ti mal hyperp la si a and throm-
bo sis of the lu men of small si zed ar te ri es. Small-ar tery di se a se with me di al cal ci fi ca ti on and in ti mal
hyperp la si a can le ad to li fe-thre a te ning skin nec ro sis or gan gre ne of ex tre mi ti es. By the gu i den ce of li t-
e ra tu res, he re we des cri be a pa ti ent who was be ing fol lo wed up with the di ag no sis of cal ci fic ure mic
ar te ri o lo pathy and a non he a ling ul cer of the ex tre mity which fi nally un der went am pu ta ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pe rip he ral vas cu lar di se a ses; cal ciph yla xis  
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25 yıl dır di ya be tus mel li tus, 2 yıl dır da KBY ne de -
niy le he mo di ya liz öy kü sü, ay rı ca 20 yıl dır si ga ra
içi ci li ği mev cut tu. 6 ay ön ce sağ ayak 1. par mak ta
ya ra ar dın dan nek roz ge liş me si üze ri ne am pü te
edil miş ti. Has ta nın çe ki len di rek alt eks tre mi te gra-
fi le rin de ar te ri yel sis te min boy lu bo yun ca kal si fi ye
ol du ğu gö rül dü (Re sim 2). Kal si yum, fos for dü zey -
le ri ne ba kıl dı, pa ra ti ro id ul tra so nog ra fi (USG) ya-
pıl dı. Her han gi bir pa to lo ji ye rast la nıl ma dı. Alt
eks tre mi te nin ar te ri yel sis te mi renk li dopp ler ul t-
ra son ile kon trol edil di, ok lüz yon gö rül me di. Sol
ayak ta ki nek roz ne de niy le or to pe di ta ra fın dan sol
ayak, ayak bi le ği nin üze rin den am pu te edil di. Alı-
nan da mar ve do ku bi yop si le rin de yo ğun kal si fi -
kas yon, in ti ma da ka lın laş ma ve ar ter de trom bus
gö rül dü (Re sim 3). Has ta pos top 3. gün komp li kas -
yon suz an ti ag re gan te da vi ile ta bur cu edil di. 

TAR TIŞ MA
Kal si yum ve fos for dü zey le rin de yük sek lik, hi po -
al bu mi ne mi, hi per pa ra ti ro i dism gi bi du rum lar
KÜ A için risk fak tör le ri ola rak be lir til miş tir. An -
cak son za man lar da ya yın la nan ba zı ya zı lar da hi-
per pa ra ti ro i dism ol ma dan da kal si fi kas yo nun
ola bi le ce ği be lir til miş tir. Ye ni et iyo lo jik fak tör le -
re se rum kal si fi kas yon in hi bi tö rü olan pro te in alp -
ha, 2-He re mans-Schmid glycop ro te in (Fe tu in-A)

ek sik li ği de ek len miş tir.1 Ay rı ca kal si yum se vi ye -
le ri nor mal olan has ta lar da me ka niz ma sı tam açık
ol ma mak la bir lik te kol la jen ol ma yan ke mik le iliş-
ki li pro te in (non-col la ge no us bo ne-as so ci a ted pro-
te ins: NCPs) nin so rum lu ol du ğu dü şü nül mek te dir.
KÜ A ta nı sıy la ta kip edi len has ta lar dan alı nan do -
ku ör nek le ri nin his to pa to lo jik in ce len me sin de
NCPs’a da mar du va rın da ve kal si fi ye ate rosk le ro -
tik plak lar da rast la nıl mış tır.5 

Has ta lar ge nel lik le di ya be tus mel li tus ve KBY
ta nı sıy la ta kip edi len has ta lar olup, ilk şika yet le ri

RE SİM 1: Sol ayak 1. par mak tan baş la yıp aya ğın dor sa li ne uza yan nek roz,
1. par mak ta oto am pu tas yon, 2. par mak ta ve 3. par mak dis ta lin de nek roz
mev cut tu. Sağ ayak 1. par mak am pü te edil miş ti.

RE SİM 2: Pel vik ve alt eks tre mi te di rekt gra fi le ri. İli ak ve fe mo ral ar ter ler de (2A), fe mo ral ar ter de (2B), an te ri yor ve pos te ri yor ti bi yal ar ter ler de boy lu bo yun ca
kal si fi ka yon (2C).
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ate rosk le ro tik pe ri fe rik ar ter has ta la rın dan fark lı
ola rak klo di kas yo in ter mit tan de ğil dir. Has ta la rın
dok to ra baş vu ru ne de ni ayak ve par mak la rın da te-
da vi ye di renç li iyi leş me yen ül ser ler olup, hız lı iler-
le me so nu cu kı sa sü re de am pu tas yon ge rek ti ren
ex tre mi te nek roz la rı ola bil mek te dir. Has ta mı zın da
dok to ra ilk baş vu ru ne de ni sağ ayak baş par ma ğın -
da iyi leş me yen ül ser di. Kı sa bir sü re de nek roz ge-
liş me si üze ri ne sağ ayak 1. par mak am pu te edil mek
zo run da ka lın mış tı. An cak son ra sın da sol ayak 1.
par mak ta da ül ser oluş muş tu.

KÜ A’ nin te da vi sin de kal si yum, fos for, pa ra ti -
ro id hor mon se vi ye si nin dü şü rül me si, sod yum ti-
yo sul fat, etid ro nat sod yum, war fa rin, lo kal ya ra
ba kı mı öne ril miş tir. Özel lik le hi per pa ra ti ro dis mi
ol ma yan has ta lar da sod yum ti yo sul fa tın ol duk ça
fay da lı ol du ğu be lir til miş tir.6 Bu inor ga nik tu zun
kal si yum de po lan ma sı nı en gel le yip an ti ok si dan et-

ki si ile de en do tel hüc re le rin de res to ras yo na ne den
ol du ğu dü şü nül mek te dir.7 Her di ya liz son ra sı 25 gr
sod yum ti yo sul fat öne ril mek te dir. 8 haf ta lık te da -
vi de, 2. haf ta nın so nun da ağ rı la rın azal dı ğı, 6 haf -
ta son ra ise ya ra da dü zel me ol du ğu bil di ril miş tir.7

Kalp ve da mar cer ra hi si po lik li nik le ri ne ayak
ve par mak la rın da iyi leş me yen ya ra ne de niy le bir-
çok has ta tı ka yı cı pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ön ta nı sı
ile baş vur mak ta dır. Dis tal na bız la rı el le alı na bi len
ve özel lik le di a be tik nef ro pa ti ne de niy le he mo di a -
liz gö ren has ta la rın çe ki len ex tre mi te düz gra fi le -
rin de ar ter bo yun ca yay gın kal si fi kas yon la rın
gö rül me si ve kal si yum-fos for dü zey le rin de ki de ği -
şik lik le rin sap tan ma sı KÜ A ta nı sı nı ak la ge tir me -
li dir. KÜ A ta nı sı ko nan has ta lar da ate rosk le ro tik
tı ka yı cı pe ri fe rik ar ter has ta lık la rın dan fark lı ola rak
yu ka rı da bah se di len me di kal te da vi ile ex tre mi te
kay bı nın en gel le ne bil me ola sı lı ğı var dır.

RE SİM 3: Damar ve doku biyopsileri.
(A) Damar lümeninde tromboz, ve kalsifikasyonlar (oklar) sağ altta intimal kalınlaşma (HE, x100).
(B) Damar lümeninde tromboz, rekanalizasyon ve yaygın kalsifikasyonlar (oklar) (HE, x200).
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