
EEDDİİTTÖÖRR - EDITOR

Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara

YYAARRDDIIMMCCII  EEDDİİTTÖÖRRLLEERR  --  ASSOCIATE EDITORS

Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara
Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul

KKUURRUUCCUU  EEDDİİTTÖÖRR  --  FOUNDER EDITOR

Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

GGEEÇÇMMİİŞŞ  DDÖÖNNEEMM  EEDDİİTTÖÖRRLLEERRİİ  --  FORMER EDITORS

Dr. İbrahim CEYLAN Dr. Murat KAYABALI
Dr. Metin ÖZGÜR Dr. Bülent KAYA

OONNUURRSSAALL  KKUURRUULL  --  HONORARY BOARD

Dr. Osman AKATA Dr. Enver DAYIOĞLU Dr. Daniş KAMALI Dr. Mehmet KURTOĞLU
Dr. Murat BAYAZIT Dr. Enver DURAN Dr. Bülent KAYA Dr. Metin ÖZGÜR
Dr. Erkmen BÖKE Dr. İsa DURMAZ Dr. Murat KAYABALI Dr. Acar TOKCAN
Dr. Mete CENGİZ Dr. Hamit IŞIKLAR Dr. Hikmet KOÇAK Dr. Altan TÜZÜNER
Dr. İbrahim CEYLAN

DDAANNIIŞŞMMAA  KKUURRUULLUU  -- ADVISORY BOARD

Dr. Rüçhan AKAR, Ankara
Dr. H. Tankut AKAY, Ankara
Dr. Yiğit AKÇALI, Kayseri
Dr. Ahmet AKGÜL, Ankara
Dr. Murat AKSOY, İstanbul
Dr. Cem ALHAN, İstanbul
Dr. İskender ALAÇAYIR, Ankara
Dr. Ufuk ALPAGUT, İstanbul
Dr. Anıl APAYDIN, İzmir
Dr. Erdal ASLIM, Ankara
Dr. Selçuk BAKTIROĞLU, İstanbul
Dr. Bektaş BATTALOĞLU, Malatya
Dr. Uğur BENGİSUN, Ankara
Dr. Fuat BİLGEN, İstanbul
Dr. Hakan BİNGÖL, Ankara
Dr. Levent BİRİNCİOĞLU, Ankara
Dr. Cengiz BOLCAL, Ankara
Dr. Münacettin CEVİZ, Erzurum
Dr. Kerim ÇAĞLI, Ankara
Dr. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, Afyonkarahisar
Dr. Bayer ÇINAR, İstanbul
Dr. Barbaros ÇİL, Ankara
Dr. Saadettin DERNEK, Eskişehir
Dr. Kasım DOĞAN, Sivas
Dr. Nevzat DOĞAN, İstanbul
Dr. Rıza DOĞAN, Ankara

Dr. Turan EGE, Edirne
Dr. Dilek ERER, Ankara
Dr. Sadık ERYILMAZ, Ankara
Dr. Fatih Ata GENÇ, İstanbul
Dr. Kamil GÖL, Samsun
Dr. Serdar GÜNAYDIN, Kırıkkale
Dr. Ali GÜRBÜZ, İzmir
Dr. Eyüp HAZAN, İzmir
Dr. Fatih İSLAMOĞLU, İzmir
Dr. Erkan İRİZ, Ankara
Dr. Yusuf KALKO, İstanbul
Dr. Sadi KAPLAN, Ankara
Dr. Özalp KARABAY, İzmir
Dr. Saadettin KARACAGİL, İstanbul
Dr. Mustafa KARAÇELİK, İzmir
Dr. S. Fehmi KATIRCIOĞLU, Ankara
Dr. Tahsin KEÇELİGİL, Samsun
Dr. Ferşat KOLBAKIR, Samsun
Dr. Cüneyt KÖKSOY, Ankara
Dr. Erkan KURALAY, Ordu
Dr. Şeref Alp KÜÇÜKER, Ankara
Dr. Atalay METE, Antalya
Dr. Cüneyt NARİN, Konya
Dr. Firuzan NUMAN, İstanbul
Dr. Öztekin OTO, İzmir
Dr. Gökhan ÖNEM, Denizli

Dr. Mehmet Ali ÖZATİK, Ankara
Dr. Kanat ÖZIŞIK, Ankara
Dr. Hakan POSACIOĞLU, İzmir
Dr. İzzet ROZANES, İstanbul
Dr. Soner SANİOĞLU, İstanbul
Dr. Umman SANLIDİREK, Ankara
Dr. Atilla SARAÇ, Samsun
Dr. Murat SARGIN, İstanbul
Dr. Nejat SARIOSMANOĞLU, İzmir
Dr. Mutasım SÜNGÜN, Edirne
Dr. Mustafa ŞIRLAK, Ankara
Dr. M. Şah TOPÇUOĞLU, Adana
Dr. A. Kemal TUYGUN, İstanbul
Dr. Hasan TÜZÜN, İstanbul
Dr. A. Tulga ULUS, Ankara
Dr. Hakan UNCU, Ankara
Dr. Melih H. US, İstanbul
Dr. Haşim ÜSTÜNSOY, Gaziantep
Dr. Birol YAMAK, Gaziantep
Dr. Levent YAZICIOĞLU, Ankara
Dr. İbrahim YEKELER, İstanbul
Dr. Ahmet Turan YILMAZ, İstanbul
Dr. Mert YILMAZ, Bursa
Dr. Levent YILIK, İzmir
Dr. Ertan YÜCEL, Ankara
Dr. Mustafa ZENGİN, İstanbul



ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ 
ADINA SAHİBİ
Dr. A. Kürşat BOZKURT

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dr. A. Kürşat BOZKURT

YÖNETİM YERİ
Damar Cerrahi Dergisi

Gölgeli Sokak 27/13 Gaziosmanpaşa, ANKARA

Tel : (0312) 447 43 99

Faks: (0312) 436 72 64

web: uvcd.org/dergi

e-posta: dergi@uvcd.org.tr

YAYIN PERİYODU VE TÜRÜ
Damar Cerrahi Dergisi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır.

Yerel süreli yayın.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ
Derginin yayınlandığı tarihlerden en az 15 gün önce dernek 

yazışma adresine bildirilmelidir. Zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle

derginin aboneye ulaşmamasından yayıncı sorumlu 

tutulamaz.

YAYIN HAKKI
Damar Cerrahi Dergisi’nde yayınlanan yazılar, resim, şekil ve tablolar

yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile

basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçla kaynak göstermek kaydıyla özetleme

ve alıntı yapılabilir.

BASILDIĞI YER-BASIMCI-YAYIMCI
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret
(Türkiye Klinikleri)
Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

Tel  : 0 312 286 56 56

Faks  : 0 312 220 04 70

e-posta  : info@turkiyeklinikleri.com

web  : www.turkiyeklinikleri.com

Basıma veriliş tarihi: 17.05.2010

THE OWNER ON BEHALF OF 
NATIONAL SOCIETY OF VASCULAR SURGERY
Dr. A. Kürşat BOZKURT

MANAGING CLERICAL DIRECTOR
Dr. A. Kürşat BOZKURT

ADDRESS FOR MANAGEMENT
Turkish Journal of Vascular Surgery

Gölgeli Sokak 27/13 Gaziosmanpaşa, ANKARA, TÜRKİYE

Phone: (+90 312) 447 43 99

Fax     : (+90 312) 436 72 64

web     : uvcd.org/dergi

e-mail  : dergi@uvcd.org.tr

PUBLICATION TYPE AND PERIODS
Turkish Journal of Vascular Surgery is published 3 times a year.

Local periodic publication.

CHANGE OF ADDRESS
Notify the subscription office for the change of address at least 15 

days before the date of issue. The publisher will not be responsible from any lost

resulting from an address change if not informed.

COPYRIGHT
All articles, images, figures and tables published in this journal are protected 

by Copyright. No material published in this journal may be reproduced  or  dupli-

cated partially or totally without the written permission from the copyright holder.

Permission is not required to  cite or summarize the publications for scientific pur-

poses in the condition that a full reference to the source is shown.

PUBLISHING HOUSE-PUBLISHER
Ortadoğu Advertisement Presentation Publication Tourism
Education Construction Industry and Trade Co. (Türkiye Klinikleri)
Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat/Ankara/Turkey

Phone : +90 312 286 56 56

Fax : +90 312 220 04 70

e-mail : info@turkiyeklinikleri.com

web : www.turkiyeklinikleri.com



İÇİNDEKİLER  

CCiilltt  1199 SSaayyıı 11 YYııll 22001100

ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR 

1 İİnnvviissiiggrriipp®® iillee  YYaappııllaann  DDiizz  ÜÜssttüü  SSttrriippppiinngg  iillee  KKllaassiikk  SSttrriippppiinngg  MMeettooddllaarrıınnıınn  KKaarrşşııllaaşşttıırrııllmmaassıı::  
RRaannddoommiizzee  KKoonnttrroollllüü  ÇÇaallıışşmmaa
Comparison of Vein Stripping with Invisigrip® and Classical Stripping Methods: 
A Randomized Controlled Study
Suat DOĞANCI, Erkan KAYA, Mehmet Ali ŞAHİN, Adem GÜLER, Cengiz BOLCAL, Vedat YILDIRIM,

Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR

6 HHiippeerrttaannssiiff  vvee  İİsskkeemmiikk  NNeeffrrooppaattiillii  BBiirr  HHaassttaaddaa  RReennoovvaasskküülleerr  OOkklluuzziivv  HHaassttaallıığğıınn  
CCeerrrraahhii  TTeeddaavviissii
Surgical Therapy of Renovascular Occlusive Disease in A Patient with Hypertensive and 
Ischaemic Nephropathy: Case Report
Cengiz KÖKSAL, Özgür KOCAMAZ, Hasan ERDEM, Feza EKİZ, Pınar SEYMEN, Hasan SUNAR

OLGU SUNUMLARI 

10 EErriişşkkiinn  BBiirr  HHaassttaaddaa  İİnneenn  AAoorrttaannıınn  DDiiffffüüzz  HHiippooppllaazziissii
Diffuse Hypoplasy of the Descending Aorta in A Adult Patient: Case Report
Oğuz OMAY, Can VURAN, Burçak GÜMÜŞ, Özgen Ilgaz KOÇYİĞİT, Uygar YÖRÜKER, Rıza TÜRKÖZ

14 33  AAyyllııkk  İİnnffaannttttaa  GGeelliişşeenn  DDeevv  BBrraakkiiaall  AArrtteerr  PPssööddooaanneevvrriizzmmaassıı
Huge Brachial Artery Pseudoaneurysm in 3 Months Old Child: Case Report
Nevzat ERDİL, Özlem ELKIRAN, Fulya ERBAŞ, Vedat NİSANOĞLU, Cemşit KARAKURT, Gülendam  KOÇAK



18 HHeemmoofifillii  CC  OOllgguussuunnddaa  AArrtteerriioovveennöözz  FFiissttüüll  CCeerrrraahhiissii
Aerteriovenous Fistula Surgery in A Patient with Hemophilia C: Case Report 
Can VURAN, Oğuz OMAY, Uygar YÖRÜKER, Çağrı GÜNAYDIN, Burçak GÜMÜŞ, Rıza TÜRKÖZ

21 TTrraavvmmaattiikk  SSuuppeerrfifissyyeell  TTeemmppoorraall  AArrtteerr  PPssööddooaanneevvrriizzmmaassıı
Traumatic Pseudoaneurysm of the Superficial Temporal Artery: Case Report
Ozan ERBASAN, Ozan ERDEM, İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Ömer BAYEZİD

24 RRüüppttüürrllee  BBiirrlliikkttee  OOllaann  MMuullttiippll  PPoopplliitteeaall  AArrtteerr  AAnneevvrriizzmmaassıı
Multiple Popliteal Artery Aneurysms with Rupture: Case Report
Ömer ULULAR, Şahin ŞAHİNALP, Zeki TEMİZTÜRK, Alp DOLGUN, Kanat ÖZIŞIK, 

Kasım KARAPINAR, Ertan YÜCEL

ORİJİNAL GÖRÜNTÜ 

27 RReeppaaiirr  ooff  AAnneeuurryyssmm  ooff  tthhee  TThhoorraacciicc  AAoorrttaa  IImmppeennddiinngg  RRuuppttuurree  bbyy
EEnnddoovvaassccuullaarr  SStteenntt  GGrraaffttiinngg  TTeecchhnniiqquuee::  OOrriiggiinnaall  IImmaaggee
Endovasküler Stent Greftleme Yöntemi ile Yırtılmaya Yakın 
Torakal Aorta Anevrizması Tamiri
Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Murat KADAN, Suat DOĞANCI, Hakan BİNGÖL, 

Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR



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

- 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.



amar Cerrahisi Dergisi’nin 2010 yılı ilk sayısını yayınlarken; sizlerle geçirdiği-
miz 1.5 yılın deneyimini paylaşmak istedim. Ben ve editör yardımcısı arkadaşla-
rım ile danışma kurulunda yer alan değerli meslektaşlarım, derginin öncelikle

aksamadan, zamanında yayınlanması, içeriğinde ulusal ve uluslararası literatürce kabul
görebilecek ve okuyucuyu bilimsel yönden tatmin edebilecek makaleler bulunmasına
olağanüstü gayret gösterdik. Ancak tüm ulusal tek branşa yönelik dergilerin yaşadığı ori-
jinal makale gönderim oranındaki azlık, dergimizi arzu ettiğimiz yerlere taşımamızda biz-
leri sıkıntıya sokmaktadır. Bu sebeple ülkemiz damar cerrahisi alanında hizmet veren
tüm meslektaşlarımızdan, bu yıl için kendi deneyimlerini ve çalışmalarını bizlerle pay-
laşmalarını istiyoruz. Ayrıca danışma kurulumuzda yer alan değerli meslektaşlarımızın
büyük çoğunluğuna makale değerlendirmedeki üstün gayret ve emeklerinden dolayı te-
şekkür ederken; dergi online sisteminde bu sürecin oldukça kolay olmasına rağmen biz-
lere zamanında destek olamayan arkadaşlarımızın da bu yıl daha özverili davranışlarını
umut etmekteyiz. Bu yıl içinde danışma kurulunun değerlendirme istatistiklerini de sa-
yıların sonunda yayınlamayı planlıyoruz.

Yine damar cerrahisinin modern konseptleriyle ilgili derleme makaleleri, bu yılın 3 sa-
yısı içinde sizlere ulaştırmaya çalışacağız.

Bizlere yardımcı olan tüm dergi çalışanlarına katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerimi
sunar iyi bir bilimsel faaliyet yılı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEEMMİİRRKKIILLIIÇÇ
Editör
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İnvisigrip® ile Yapılan
Diz Üstü Stripping ile Klasik Stripping

Metodlarının Karşılaştırılması:
Randomize Kontrollü Çalışma

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmada amaç, primer büyük safen veni (VSM) varislerinin tedavisinde klasik diz
üstü cerrahi stripping ile İnvisiGrip® stripper’ı kullanılarak yapılan diz üstü VSM stripping
tekniklerini, etkinlik, postoperatif morbidite, venöz klinik ciddiyet skorları (VKCS) ve hasta
memnuniyeti açısından karşılaştırmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Aralık 2007–Mart 2008 tarihlerinde
VSM varisleri nedeniyle müracaat eden ardışık 40 hasta yerel etik kurulu onayı ve bilgilendirilmiş
olur formlarının alınmasının ardından 2 gruba randomize edildi. Grup I’deki (n=20) hastalara klasik
dizüstü stripping yapılırken; Grup II’deki (n=20) hastalara inguinal bölgeden tek insizyondan
İnvisiGrip® kullanılarak diz üstü stripping yapıldı. Hastaların CEAP sınıflamaları ve VKCS’ları
belirlendi. Postoperatif dönemde ağrı, mobilizasyon, ekimoz, yara enfeksiyonu, hematom ve hasta
memnuniyetleri ve VKCS açısından cerrahiyi takip eden 2. gün, 1. hafta, 4. hafta, 3. ay, 6. ay ve 1.
yılda takip edildiler. BBuullgguullaarr::  Grup II’deki hastalarda diz eklemi seviyesinde ikinci bir büyük kesinin
olmaması ağrılı eklem sayısı azalttığından mobilizasyonları daha iyiydi. Bu nedenle sosyal aktivitelere
dönme süresi Grup II’de daha kısaydı. Hasta memnuniyetleri Grup II’deki hastalarda postoperatif
ağrının daha az, sosyal aktivitelere dönmenin daha hızlı olması nedeniyle Grup I’e oranla yüksekti.
İnvisiGrip® grubunda kozmetik sonuçlar, Grup I’e göre ekimotik alanların azlığı ve kesi hattının
daha azlığı nedeniyle daha iyi sonuçlar göstermekteydi. Her iki grupta kasık kesilerinde enfeksiyon
görülmedi. Her iki grupta VKCS düzeyleri arasında 1. hafta dışında istatistiksel anlamlı farklılık
saptanmadı. SSoonnuuçç::  VSM yetmezliklerinin cerrahi tedavisinde, ikinci kesi ihtiyacını ortadan kaldıran
İnvisiGrip® ile yapılan minimal invazif tedavi etkin, hastalar tarafından kabul gören, kozmetik
sonuçları iyi olan, kolay uygulanabilen ve güvenilebilir bir alternatiftir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Variköz venler; safenöz ven     

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Aim of this study was to compare the efficacy, postoperative morbidity; ve-
nous clinical severity scores (VCSS) and patient satisfaction levels between classical above the knee
great saphenous vein (GSV) strippping and stripping with InvisiGrip®. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Be-
tween December 2007 and March 2008, 40 consecutive patients with GSV varicosities were ran-
domized into two groups after getting approval from local ethics committee and informed consent.
While patients in Group I (n= 20) underwent classical above the knee GSV stripping, patients in
Group II (n= 20) underwent stripping with InvisiGrip®. All patients were classified according to
CEAP classification and VCSSs were calculated. At the postoperative period pain, mobilization, ec-
chymosis, wound infection, hematom and patient satisfactions were recorded. Patients were fol-
lowed at postoperative 2nd day, 1st week, 4th week, 3rd month, 6th month and 1st year. RReessuullttss::
Due to lack of a second incision at the knee level, mobilization was faster in Group II. That was also
the reason for returning to social activities more rapidly. Patient satisfaction was also higher in
Group II when compared to Group I. Cosmetic results were also satisfying in Group II. There was
wound infection in neither group. There was also no difference in VCCS during the follow-up pe-
riod except the 1st postoperative week. CCoonncclluussiioonn::  In the treatment of GSV varicosities as a min-
imally invasive treatment modality InvisiGrip® vein stripper, is an effective and acceptable
alternative method that avoids second incision. This method is cosmetic, user friendly, safe, efficient
procedure with hope giving results. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Varicose veins; saphenous vein   
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ü ze yel ve nöz yet mez lik va ka la rı nın ço ğun -
da, alt ta ya tan pri mer anor mal lik sa fen ven-
de ki ref lü ve bu na bağ lı ola rak ge li şen

va ri köz ven ler dir. Bu yüz den sa fe no fe mo ral bi leş -
ke ve sa fe nöz trunk ta ki yet mez li ğe yö ne lik gi ri -
şim ler, kalp da mar cer ra hi te da vi dü şün ce le ri nin
te me li ni oluş tu rur lar. Va ri köz ven le rin ve ve nöz
yet mez li ğin ana risk fak tör le ri; yaş, ka dın cin si ye -
ti, ge be lik ve po zi tif ai le öy kü sü dür. Kli nik ola rak
va ri köz ven le rin gö rül me si ka dın lar da %10-33 ve
er kek ler de %10-20 ara sın da dır. İnsi dan sı ka dın lar -
da yıl da %2.6 ve er kek ler de %1.9 ola rak bil di ril -
miş tir.1,2

Yü ze yel ve nöz yet mez lik te uy gu la nan cer ra hi
te da vi se çe nek le ri, izo le yük sek li gas yon, yük sek
li gas yon+sa fen strip ping+fi le bek to mi, izo le fi le -
bek to mi, yük sek li gas yon+fi le bek to mi+sa fen ve nin
ko run ma sın dan oluş mak ta dır.3 Tek no lo jik ge liş -
me le re pa ra lel ola rak, mi ni mal in va zif yön tem le re
doğ ru yö nel me nin ol du ğu gü nü müz de en do ve nöz
ab laz yon me tod la rı hız la po pü la ri te ka zan mış ve
yük se len sa yı lar la uy gu lan mak ta dır. İler le yen tek-
no lo jik al ter na tif le rin pa ra le lin de en dö ve nöz yak-
la şım la ra al ter na tif ol mak ama cıy la, cer ra hi
mi ni mal in va ziv yak la şım lar ta nım lan ma ya baş la -
mış ve tek nik ara yış la rı de vam et mek te dir. Bu
amaç la ge liş ti ri len sis tem ler den bir ta ne si ise In vi -
siG rip ven strip per sis te mi dir.

Bu ça lış ma nın ama cı, pri mer VSM va ris le ri nin
te da vi sin de kla sik diz üs tü cer ra hi strip ping ile İnvi -
siG rip® strip per ’ı kul la nı la rak ya pı lan diz üs tü VSM
strip ping tek nik le ri ni, et kin lik, pos to pe ra tif mor bi -
di te, ve nöz kli nik cid di yet skor la rı (VKCS)4 ve has -
ta mem nu ni ye ti açı sın dan kar şı laş tır mak tır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
HAS TA LAR

Ara lık 2007-Mart 2008 ta rih le rin de pri mer VSM
va ris le ri ne de niy le kli ni ği mi ze mü ra ca at eden ar dı -
şık 40 has ta ye rel etik ku ru lu ona yı ve bil gi len di ril -
miş olur form la rı nın alın ma sı nın ar dın dan
uy gu la na cak cer ra hi tek nik açı sın da ka pa lı zarf usu -
lü ile 2 gru ba ran do mi ze edil di. Grup I’ de ki (n= 20)
has ta la ra kla sik di züs tü strip ping ya pı lır ken; Grup
II’ de ki (n= 20) has ta la ra in gu i nal böl ge de ya pı lan

tek in siz yon dan İnvi siG rip® ka te te ri kul la nı la rak
diz üs tü strip ping ya pıl dı. Has ta la rın pre o pe ra tif de-
mog ra fik özel lik le ri Tab lo 1’de ve ril mek te dir. 

CER RA Hİ TEK NİK

Her iki grup ta ki has ta la ra pre o pe ra tif işa ret le me
ya pı la rak va ris pa ke le ri be lir len di ve son ra sın da la-
rin ge al mask ile ge nel anes te zi uy gu lan dı. 

Grup I’ de ki has ta lar da in gu i nal böl ge de cilt
hat la rı na uy gun ola rak trans vers in siz yon ya pı lan
1.5-2 cm’lik bir ke si den SFB’ye ula şı la rak bu se vi -
ye de VSM’ye ka tı lan tüm dal lar bağ la nıp, VSM içe-
ri sin den strip per te li iler le til di. Strip per te li nin diz
se vi ye sin de his se dil di ği alan dan ya pı lan bir ke si -
den VSM bu lu na rak dı şa rı alın dı ve ha zır la na rak
SFB’den çe ki le rek diz üs tü VSM seg men ti dı şa rı
alın dı. İşa ret len miş va ris pa ke le ri ge nel lik le 1-3
mm uzun lu ğun da ki ara lık lı cilt in siz yon la rı ile ho -
ok ve ya pen set ler yar dı mıy la dı şa rı alın dı. Pa ke ler
çı ka rıl dık tan son ra cilt ke si le ri ya bir ste ril strip ve -
ya tek bir sü tür ile bir leş ti ril di. Eks tre mi te üze rin -
de ki tüm ame li yat 30°’lik ba cak ele vas yo nu ile
ya pıl dı. Eks tre mi te kom pres yon ama cıy la elas tik
ban daj ile sa rıl dık tan son ra, has ta uyan dı rı la rak
komp li kas yon suz bir şekil de yo ğun ba kım üni te si -
ne çı ka rıl dı.

Grup II’ de ki (n= 20) has ta la ra da in gu i nal böl-
ge de cilt hat la rı na uy gun ola rak ya pı lan 1.5-2
cm’lik in siz yon dan son ra sa fe no fe mo ral bi leş ke or-
ta ya kon du. Sa fe no fe mo ral bi leş ke nin her bir da lı
dik kat li ce be lir len di ve di viz yo nu ger çek leş ti ril di.
İnvi siG rip® VSM’ye yer leş ti ril di ve aşa ğı doğ ru iler-
le til di. Ti bi yal tü ber kü lün yak la şık 2-3 cm prok si -
ma lin de ki, ti bi ya nın me di yal ke na rı nın 1 cm
me di ya lin de ki nok ta ya ulaş tı ğı his se di le ne ka dar
iler le til di. İnvi siG rip® ile ri doğ ru iti le rek bla de açıl -
dı ve dı şa rı dan bu böl ge ye kom pres yon uy gu lan -
dık tan son ra sa at yö nün de tam bir tur çev ri le rek
VSM’nin bla de ile tu tul ma sı sağ lan dı ve ge ri ye doğ -
ru çe ki le rek VSM dı şa rı alın dı (Re sim 1). Pa ke çı-
kar ma iş le mi ve uy gu la nan pro se dür ler di ğer gru ba
uy gu la nan işem ler ile ay nıy dı. 

POS TO PE RA TİF BA KIM VE TA KİP

Pos to pe ra tif 3. sa at te tüm has ta lar yo ğun ba kım
üni te sin den pos to pe ra tif bö lü me alın dı. Pos to pe ra -

Suat DOĞANCI ve ark. İNVİSİGRİP® İLE YAPILAN DİZ ÜSTÜ STRİPPİNG İLE KLASİK STRİPPİNG METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI...
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tif 1. gün de tüm has ta la rın elas tik ban daj la rı açıl dı
ve ağ rı, mo bi li zas yon, eki moz, ya ra en fek si yo nu,
he ma tom ve has ta mem nu ni yet le ri ve VKCS açı-
sın dan cer ra hi yi ta kip eden 2. gün, 1. haf ta, 4. haf -
ta, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl da ta kip edil di ler.

İSTA TİS TİK SEL İN CE LE ME

Grup lar ara sın da pos to pe ra tif komp li kas yon lar,
mor bi di te ve yan et ki ler Fis her’s exact tes ti kul la -
nı la rak kar şı laş tı rıl dı ve VKCS ise Stu dent t-tes ti
kul la nı la rak kar şı laş tı rıl dı. P<0.05 de ğe ri is ta tis tik -
sel ola rak an lam lı ka bul edil di. Tüm in ce le me ler
SPSS® ver si on 15.0 (SPSS, Chi ca go, Il li no is, USA)
kul la nı la rak ya pıl dı.

BULGULAR
Her iki grup ta ki has ta la rın ta ma mı er kek ti ve or ta -
la ma yaş la rı 25,8±7,5’di. CE AP sı nıf la ma sı na gö re
has ta la rın te da vi edi len ba cak la rı nın 16’sı C3, 18’i
C4, 6’sı C5’di. Has ta la rın de mog ra fik özel lik le ri
Tab lo 1’de yer al mak ta dır (Tab lo 1). Pos to pe ra tif ta -
kip ve ri le ri miz Tab lo 2’de gö rül mek te dir (Tab lo 2).
Pos to pe ra tif dö nem de, ağ rı du yu lan gün Grup II’ -
de ki tüm has ta lar da, is ta tis tikî ola rak an lam lı ola-
cak şekil de da ha az dı (p<0.05). Ağ rı du yu lan gün,
Grup I’ de ki has ta lar da or ta la ma 8.4 gün ve Grup II’
de ki has ta lar da or ta la ma 6.2 gün dür. In vi siG rip sis-
te mi ile te da vi edi len has ta la rın diz ek le mi se vi ye -
sin de ikin ci bir ke si nin ol ma ma sı ne de niy le ağ rı lı
ek lem sa yı sı azal dı ğın dan mo bi li zas yon la rı da ha
iyiy di. Bu ne den le sos yal ak ti vi te le re dön me sü re si
Grup II’ de da ha kı say dı. Has ta mem nu ni yet le ri sor-

gu lan dı ğın da; Grup II’ de ki has ta la rın pos to pe ra tif
dö nem de ağ rı la rı nın da ha az ol ma sı, sos yal ak ti vi -
te le re dön me nin bi raz da ha hız lı ol ma sı ne de niy le
Grup I’e oran la da ha yük sek ti. İnvi siG rip® gru bun -
da koz me tik so nuç lar, Grup I’e gö re eki mo tik alan-
la rın az lı ğı ve ke si hat tı nın da ha kü çük ol ma sı
ba kı mın dan da ha iyi so nuç lar gös ter mek tey di. Her
iki grup ta da ka sık ke si le rin de en fek si yon gö rül me -
di. Her iki grup ta da VKCS dü zey le ri ara sın da is ta -
tis tik sel an lam lı fark lı lık sap tan ma dı (Tab lo 3).
Has ta la rın has ta ne de or ta la ma ya tış sü re le ri, 2±0.8
gün dü ve her iki grup ara sın da fark yok tu. 

TARTIŞMA
Fe mo ral ven hi za sın da ya pı lan in siz yon la SFB’nin
li gas yo nu ile bir lik te VSM’nin strip pin gi VSM’den
kay nak la nan va ri köz ven le rin stan dart cer ra hi yön-
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RESİM 1a: İnvisigrip ile tamamlanmış işlem. RESİM 1b: İşlem sonrası görünüm.

RESİM 1c: İnvisigrip üzerinde safen venin görüntüsü.
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te mi ol muş tur. Bu uy gu la ma ya kar şı en çok tar tı şı -
lan ko nu lar dan bi ri si, iş lem sı ra sın da ge li şen sa fen
si nir ha sa rı dır. Kla sik ven strip pe rı kul la nıl dı ğın -
da, diz se vi ye sin de sa fen ve ni bul mak ve sa fen
kom part ma nı na gi re bil mek için yü ze yel fas ya açıl-
ma lı dır. An cak İnvi siG rip® yet mez lik te ki VSM’nin
or ta dan kal dı rıl ma sı için kul la nı lan stan dart ven

strip per la rı na gö re da ha az trav ma tik ol ma sı ne de -
niy le iyi bir al ter na tif oluş tur mak ta dır. İnvi siG -
rip®’in di ğer bir fay da sı da VSM’nin ge le nek sel 2’li
in siz yon pro se dü rü ye ri ne sa de ce bir in siz yon la çı-
ka rıl ma sı dır. Dis tal in siz yo nun ol ma yı şı, ba şa rı lı bir
cer ra hi pro se dü rün uy gu lan ma sı na yol açar ve has-
ta nın ko lay ca gö rü le bi len ya ra izi ol maz.

Tek in siz yon, dis tal in siz yon ih ti ya cı nı or ta dan
kal dı rır. Da ha az do ku ha sa rı ve trav ma sı na ne den
olur. Kur şun şek lin de ki uç kıs mı sa ye sin de ka pak -
la rı ko lay ca ge çer ve er go no mi si sa ye sin de ko lay uy-
gu la na bi lir. Ma li yet açı sın dan, İnvi siG rip® mi ni mal
in va zif tek nik ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da, da ha ucuz ve
ko lay ula şı la bi lir bir al ter na tif ol mak ta dır.

Li te ra tür de In vi siG rip sis te mi nin et kin li ği ni
de ğer len di ren ya da di ğer tek nik ler le kar şı laş tı ran
ça lış ma lar bu lun ma mak ta dır. In vi siG rip ka ta log
bil gi le rin de, diz se vi ye sin den sa fen ve ni nin ke sil -
me si sı ra sın da strip per bı çak la rı nın tam otur tu la -
ma ma sı ne de niy le yır tık la rın ola bi le ce ği
bil di ril mek te dir. 20 has ta lık se ri miz de böy le bir
du rum la kar şı laş ma dık.

İçe ri de bı ra kı lan VSM gü dü ğün den olu şa bi le -
cek bir ka na ma ve ya son ra sın da ge li şe bi le cek he-
ma tom baş lan gıç ta bi zim için de ola sı bir mor bi di te
gi bi gö rün me si ne rağ men se ri miz de bu tür den bir
so run la ile kar şı laş ma dık.

En dö ve nöz cer ra hi yak la şım lar kla sik cer ra hi
te da vi al ter na tif le ri ne oran la has ta kon fo ru açı sın -
dan da ha ön pla na çık mak ta dır. Kla sik cer ra hi yak-
la şım da ka na ma, he ma tom, cer ra hi in siz yon ye ri
en fek si yo nu, pa res te zi risk le ri ne de niy le da ha ge ri
plan da kal mak ta dır. En do ve nöz yak la şım lar da da
gö zar dı edil me me si ge re ken komp li kas yon la rı bu-
lun mak ta dır. RFA te da vi si ile fo kal pa res te zi, DVT,
pul mo ner em bo li, cilt ya nı ğı, en fek si yon komp li -
kas yon ola rak ta nım lan mış tır. Merc hant ve ar k.nın
4 yıl lık RFA ol gu la rı nın ta ki bin de lo kal pa res te zi
in si dan sı bi rin ci haf ta da %12.1, bi rin ci ay da %6.7
ola rak ta nım lan mış tır.5 Hin go ra ni ve ark. nın yap-
mış ol du ğu ça lış ma da RFA son ra sın da %16 has ta da
DVT tes pit edil miş tir.6 Ma yo kli nik se ri sin de EVLT
ya pı lan has ta lar da fe mo ral ven de lo ka li ze trom büs
ora nı %2.3 ola rak bil di ril miş tir.7 Min ve ar k.nın
yap mış ol duk la rı 504 EVLT ol gu sun da %24 ol gu da

TABLO 1: Preoperatif demografik veriler.

VKCS: Venöz klinik ciddiyet skoru
CEAP: Klinik Anatomik Etiyolojik ve Patolojik sınıflama
Ep: Etiyoloji primer, Es: Etiyoloji sekonder

Parametreler

Cinsiyet (E/K) 

Ortalam yaş (yıl)

Ortalama VSM çapı (mm)

SFB

Diz üstü VSM

VKCS

CEAP klasifikasyonu 

dağılımı/bacak

C2

C3

C4

C5

Ep

Es

Grup I (n=20)

20/0

25,8±7,2

10.2±4.7

7.3±2.7

9.8±2.3

20

9

8

3

17

3

Grup II (n=20)

20/0

24.3±4.55

10.8±5.1

7.1±2.4

9.5±2.7

20

7

10

3

18

2

P değeri

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

Parametreler Grup I (N=20) Grup II (N=20) P değeri

Ağrı duyulan gün 8.4±3.6 6.2±2.4 <0.05

Ekimoz 6 5 AD

Hematom 0 0 AD

Kesi yeri enfeksiyonu 0 0 AD

Derin ven trombozu 0 0 AD

Pulmoner emboli 0 0 AD

TABLO 2: Postoperatif takip verileri.

Dönemler Grup I Grup II

Preoperatif 9.8±3.3 9.5±2.9 

Postoperatif 1. hafta 4.2±2.6* 3.4±2.5*

Postoperatif 1. ay 3.5±2.0 3.2±1.8

Postoperatif 1. yıl 2.3±0.9 2.1±0.7

TABLO 3: Venöz klinik ciddiyet skoru  değişimi.

* p<0.05



çev re do ku ha sa rı ve mo rar ma tes pit edil miş tir.8 Yi -
ne ay nı se ri de %5 ora nın da EVLT yü ze yel trom bo -
fi le bit tes pit edil miş tir. Bu nun ya nın da en do ve nöz
sis tem le rin tüm mer kez ler de te min edi le me me si,
dopp ler kul la nı mı nı ge rek tir me si gi bi so run la rı bu-
lun mak ta dır. 

SONUÇ
Mi ni mal in va zif bir te da vi al ter na ti fi ola rak İnvi -
siG rip ile el de et ti ği miz so nuç la ra ba kıl dı ğın da; et -
kin, has ta lar ta ra fın dan ka bul gö ren, koz me tik
so nuç la rı iyi olan, ko lay uy gu la na bi len ve gü ve ni -

le bi lir bir yön tem dir. En do ve nöz yön tem le rin kul-
la nı la ma dı ğı yer ler de te da vi ter cih le ri miz ara sın da
yer al ma lı dır. Bir yıl lık ta kip sü re miz de her iki te-
da vi ko lun da da nüks va ri ko zi te ler ile kar şı la şıl ma -
mış ol ma sı da sis te min gü ve ni lir li ği ne kat kı da
bu lun mak ta dır. Ge rek mi ni mal in va ziv cer ra hi
yak la şım lar da ge rek se en do ve nöz yak la şım lar da et-
kin lik ve komp li kas yon an la mın da iler le yen tek-
no lo jik yön tem ler pa ra le lin de da ha et kin so nuç-
la rın ya ka lan ma ola sı lı ğı müm kün dür. Tüm ge liş-
me ler de ki or tak amaç has ta mem nu ni ye ti nin ve et -
kin te da vi yön tem le ri nin ge liş ti ril me si dir.   
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istemik hipertansiyonun seyrinde nefropati gelişimi önemli bir komp-
likasyondur. Sistemik hipertansiyonun etiyolojisinde ise %3-6 ora-
nında renovaskuler hastalıklar rol almaktadır.1 Toplumda var olan

hipertansif nüfusu göz önüne aldığımızda büyük bir bölümünün renovas-
kuler hastalıklara bağlı hipertansiyon hastası olduğu düşünülebilir. Antihi-
pertansif tedavi stratejisinin tamamen değişik olduğu bu grupta, hastalığın

Hipertansif ve İskemik Nefropatili
Bir Hastada Renovasküler Okluziv Hastalığın

Cerrahi Tedavisi

ÖÖZZEETT  Renovaskuler tıkayıcı hastalık, klinikte asemptomatik renal arter darlığı, renovasküler
hipertansiyon ve iskemik nefropati olarak karşımıza çıkmaktadır. Renal arter darlığı nedenli
renovasküler hipertansiyon ve iskemik nefropati tedavi gerektirir. Tedavisiz kalan hasta grubu ile
tedavisi başarısız olgularda, hastalığın doğal seyri sırasında; yaşam kalitesini bozan hatta yaşamı
tehdit eden komplikasyonlar beklenmelidir. Günümüzde kullanılan renal arter görüntüleme ve
hemodinamik çalışmalar tedavi planlanmasında önemli bilgiler sunmakta; başarıyla uygulanan ve
sürekli gelişme gösteren endovasküler girişimler ile hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler
sağlanmaktadır. Fakat tedavi stratejisi olarak aort hastalığı nedeniyle ameliyat planlanan hastalarda
ve endovaskuler tedavi şansı olmayan veya tedavisi başarısız olmuş hastalarda, cerrahi tedavi halen
önemli bir noktadadır. Biz de endovaskuler girişim sonrası hastalığın doğal seyri devam eden ve
son dönem böbrek yetmezliğine hızlı gidişi olan hastamızda uyguladığımız cerrahi tedaviyi ve
sonuçlarını sunmayı amaçladık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Renal arter tıkanıklığı; hipertansiyon, renovasküler; böbrek yetmezliği

AABBSS  TTRRAACCTT  Renovascular occlusive disease clinically presents as asymptomatic renal artery steno-
sis, renovascular hypertension and ischemic nephropathy. Renovascular hypertension and ischemic
nephropathy due to renal artery stenosis requires treatment. In patients who were not treated or
in whom treatment was unsuccessful, complications that compromise quality of life and even
threaten life should be awaited during the natural course of the disease. Nowadays, renal artery
imaging and hemodynamic studies provide valuable information for planning of the appropriate
treatment and successful endovascular interventions make progress in treatment of the disease.
However, in patients who are planned to be operated for aortic disease and in whom endovascular
treatment is unfeasible or the procedure was previously unsuccessful  surgical treatment has still
great importance. We present the surgical procedure and its results in a patient in whom natural
course of the disease continued following endovascular intervention and rapidly proceeded to end
stage renal failure.

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal artery obstruction; hypertension, renovascular; kidney failure
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ta nı sı ve son dö nem böb rek has ta lı ğı ge li şi mi nin
ön len me si, en do vas ku ler stent imp lan tas yo nu
ve/ve ya cer ra hi ola rak re vas kü la ri zas yo nu ile
müm kün dür. Sis te mik hi per tan si yo nun so nu cu ge-
li şe bi le cek komp li kas yon lar ve son dö nem böb rek
yet mez li ği so nu cu di ya liz ba ğım lı has ta grup la rı -
nın ya şam ka li te si nin bo zul ma sı, iş gü cü kay bı ve
sağ lık sis te mi ne olan ma li ye ti göz önü ne alın dı ğın -
da has ta la rın re no vas ku ler has ta lık lar açı sın da in-
ce len me si ge re kir. Bu ça lış ma mız da, cer ra hi
te da vi nin ye ri ni vur gu la ma yı amaç la dık.

OLGU SUNUMU

36 ya şın da er kek has ta 5 yıl ön ce ge çir di ği se reb -
ro vas ku ler olay ne de niy le baş vur du ğu mer kez de
ya ta rak te da vi son ra sı se kel siz ola rak ta bur cu edil-
miş. Bu dö nem de sis te mik kan ba sın cı de ğer le ri or-
ta la ma 220/120 mmHg sap tan ma sı ve te da vi ye
di renç gö rül me si üze ri ne has ta ya ya pı lan re nal ar -
ter dopp ler ul tra so nog ra fi de bi la te ral re nal ar ter -
ler de %50’nin al tın da ste no za ne den olan lü men
dü zen siz lik le ri sap tan mış. Has ta ya al fa-blo ker ve
be ta-blo ker ajan lar la an ti hi per tan sif te da vi baş lan -
mış. Ta kip le rin de or ta la ma kan ba sın cı de ğer le ri
160/90 mmHg ola rak öl çül müş.  Bu sü re zar fın da
ya pı lan ta kip ler de her han gi bir kli nik bo zul ma sap-
tan ma yan has ta nın, 2 yıl ön ce ya pı lan la bo ra tu ar
test le ri sı ra sın da kan üre azo tu (BUN) ve kre a ti nin
se vi ye sin de ar tış sap tan ma sı üze ri ne nef ro lo ji kli-
ni ğin de ta kip ve te da vi si ne baş lan mış. Ya pı lan öl-
çüm ler de BUN 79 mg/dl, kre a ti nin 6.17 mg/dl
ola rak öl çül müş. Ya pı lan re nal ar ter dopp ler ul tra -
so nog ra fik in ce le me de re nal ar ter ste noz de re ce si -
nin art tı ğı sap tan mış. Her iki re nal ar ter le re stent
imp lan tas yo nu uy gu lan mış. Stent imp lan tas yo nu
son ra sı la bo ra tu ar de ğer le rin de kre a ti nin 2.4 mg/dl
de ğe ri ne ka dar dü zel me sağ lan mış. Has ta nın ya pı -
lan tan si yon ar te ri yel öl çüm le ri or ta la ma 220/120
mmHg dü ze yin de olan de ğer le rin de 10-20
mmHg’lik dü şüş gö rül müş. Has ta nın son 6 ay içe-
ri sin de ka rın ağ rı sı şika yet le ri nin ol ma sı ve tan si -
yon de ğer le ri nin ilaç te da vi si ne di renç gös ter me si
ve ya pı lan ta kip ler de tek rar kre a ti nin se vi ye le ri nin
6,54 mg/dl se vi ye si ne ka dar yük sel me si üze ri ne ya-
pı lan ba tın ul tra so nog ra fi de sol böb rek bo yut la rı -
nın 67x29x31 mm ve pa ran kim ka lın lı ğı 5.5 mm ile

azal mış ol du ğu, kor ti ko me dul ler ay rı mın ya pı la -
ma dı ğı sap tan mış; sağ böb rek bo yut la rı nın
109x46x15 mm, pa ran kim ka lın lı ğı nın 13 mm ol-
du ğu kor ti ko me dul ler ay rı mın net ola rak ya pı la -
bil di ği; ya pı lan dopp ler ul ra so nog ra fik öl çüm ler de
aort te pe sis to lik hı zı (PSH) 72 cm/s, sağ re nal ar ter
PSH 62 cm/s, sağ böb rek re zis tiv in deks (RI) 0.44-
0.37 ola rak ra por edil miş. Ya pı lan sta tik böb rek sin-
tig ra fi sin de at ro fik sol böb rek, sağ böb rek te
kor ti kal dis fonk si yon ile uyum lu kon tur dü zen siz -
li ği, di na mik böb rek sin tig ra fi sin de ise sağ böb re ğin
per füz yo nu nun nor mal sı nır lar da ol du ğu, sol böb-
re ğin at ro fik ol du ğu sap tan mış. Bu ne den le uy gu -
la nan re nal ar ter DSA in ce le me sin de ise sağ re nal
ar ter de bu lu nan stent te ok lüz yon ve re nal ar ter de
akı mın ol ma dı ğı sap tan mış (Re sim 1).

Has ta bu bul gu lar ile mer ke zi mi ze cer ra hi te-
da vi ama cıy la re fe re edil di. Fi zik mu a ye ne bul gu -
la rın da tüm pe ri fe rik ar ter ler de pul sa til akım
sap tan dı. 2+ pre ti bi al ödem sap tan dı. Has ta nın pre -
o pe ra tif ha zır lık la rı ya pıl dı. An ti hi per tan sif te da -
vi si ame li yat sa ba hı na ka dar de vam edil di.
Has ta nın ame li yat ön ce si BUN 89 mg/dl, kre a ti nin
4.2 mg/dl ola rak sap tan dı. 82 ki log ram vü cut ağır-
lı ğı olan has ta nın Coc kroft ve Ga ult for mü lü ile
he sap la ma sı na gö re kre a ti nin kli ren si 28.2 ml/dk
ola rak sap tan dı. Has ta ya aor to re nal bypas plan la -
na rak ame li ya ta alın dı. Ge nel anes te zi al tın da, en-

RESİM 1: Sağ renal arter’in DSA görüntülemesi.
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dot ra ke al tüp, san tral ve nöz ka ta ter ve na zo gas trik
son da yer leş ti ril dik ten son ra gö bek al tı ve gö bek
üs tü pa ra me di an in siz yon la ba tı na gi ril di. Pe ri to na
ge çil dik ten son ra koc her ma nev ra sı ile ko lon ve
du e do num ekar te edil di. Eks tra pe ri to ne al ala na,
çı kan ko lo nun pos te ri or, sağ böb rek an te ri o run -
den dis sek si yon la gi ril di. Sağ re nal ar ter, sağ re nal
ven, ve na ka va in fe ri or, ab do mi nal aor ta ve in fe ri -
or me zen te rik ar ter eks plo re edil di. Sa fen ven greft
ha zır lan dı. Ab do mi nal aort in fra re nal se vi ye ye si -
de klemp yer leş ti ril di ve has ta ya dü şük doz do pa -
min in füz yon baş lan dı. Ame li yat ta sağ re nal
ar ter de mu a ye ne de os te al böl ge de lez yon sap tan dı.
Ön ce sa fen ven gref tin inf lov ucu 6/0 pro len su-
tur le de vam lı di kiş tek ni ği ile end-to-si de ola rak
anos to mo ze edil di. Da ha son ra sa fen greft bull dog
klemp ile klemp le ne rek sağ re nal ar te re dis tal uç
anos to mo zu yi ne 6/0 pro len su tur le de vam lı di kiş
tek ni ği ile end-to-si de ola rak anos to mo ze edil di
(Re sim 2).  Ha va çı kart ma iş le mi son ra sı klemp
kal dı rıl dı ve greft ten akım sağ lan dı. Ka na ma kon t-
ro lü son ra sı kat lar uy gun ola rak ka pa tı la rak ame-
li yat son lan dı rıl dı. Has ta yo ğun ba kım ta ki bi ne
alın dı. 

Yo ğun ba kım da uyan ma iş le mi son ra sı has ta
me ka nik ven ti las yon des te ğin den ay rıl dı. Her han -
gi bir ka na ma ve  komp li kas yon ge liş me di. Has ta -
ya 100 cc/sa at’ ten kris ta lo id ile sı vı rep las ma nı ve
dü şük doz do pa min in füz yo nu de vam edil di. Ta-
kip le rin de hi per tan sif olan has ta nın tan si yo nu sod-
yum nit rop ru sid in füz yon ile kon trol edil di. Da ha
son ra be ta-blo ker ve al fa-blo ker ajan lar la oral an ti -
hi per tan sif te da vi si dü zen len di. Has ta nın pos to pe -
ra tif 1. gü nü bar sak ak ti vas yo nu nun baş la ma sı
üze ri ne oral alı ma izin ve ril di. Has ta nın ta ki bin de
sa at te 0.5 cc/kg id rar çı kı şı sağ lan dı. La bo ra tu ar in-
ce le me le rin de pos to pe ra tif 2. gün kre a ti nin se vi -
ye si 7.2 mg/dl, pos to pe ra tif 4. gün ise BUN se vi ye si
170 mg/dl se vi ye si ne ka dar yük sel me sap tan dı.
Has ta nın oral ve pa ren te ral sı vı te da vi si ne de vam
edil di. Sı vı te da vi si san ral ve nöz ba sınç 8-12 mmHg
dü ze yin de ola cak şekil de ayar lan dı. İdrar çı kı şın da
so run ol ma yan has ta nın pos to pe ra tif 6. gün nef ro -
lo ji po lik li nik kon tro lü dü zen le ne rek ta bur cu edil -
di. Has ta nın 1 ay son ra ki kon tro lün de cer ra hi ya ra -
nın ta ma men iyi leş ti ği gö rül dü. BUN: 73 mg/dl,

kre a ti nin 4.1 mg/dl; 3 ay son ra ki kon tro lün de ise
BUN: 51 mg/dl, kre a ti nin dü ze yi 1.9 mg/dl, 76 kg
öl çü len vü cut ağır lı ğı ol du ğu ve kre a ti nin kli ren si -
nin 57.7 ml/dk ola rak sap tan dı. Hastanın tedavi sü-
recindeki tüm kreatinin değerleri Tablo 1’de
özetlenmiştir. Has ta nın tan si yon ar te ri yel de ğer le -
ri be ta-blo ker 100 mg gün de tek doz ve al fa-blo ker
4 mg gün de tek doz ilaç te da vi si ile 170/80 mmHg
ola rak sap tan dı. Has ta nın tıb bi ta kip le ri ne dü zen li
ara lık lar la de vam edil di.

TARTIŞMA
Re no vas kü ler has ta lık, sis te mik hi per tan si yo nun
se kon der se bep le ri ara sın da en sık kar şı mı za çı kan
eti yo lo jik fak tör dür.  Olu şan hi per tan sif tab lo çok -
lu an ti hi per tan sif ilaç kul la nı mı na da hi di renç li, di-
yas to lik ba sınç ta ön plan da ar tı şa se bep olan ve
cer ra hi ola rak te da vi edi le bi len bir tab lo dur. Sis te -
mik hi per tan si yon ol gu la rı nın çok lu et yo lo jik se-
bep le ri ara sın da %5 gi bi bir ora na sa hip olan
re no vas ku ler has ta lık la rın öne mi ise bir lik te hız la
ge li şen azo te mi ve son dö nem böb rek yet mez li ği
bir lik te li ği dir.2

Stent implantasyonu öncesi 6.17 mg/dl

Stent implantasyonu sonrası 1.ay 2.4 mg/dl

Stent implantasyonu sonrası 2.yıl 6.54 mg/dl

Cerrahi tedavi öncesi 4.2 mg/dl

Cerrahi tedavi sonrası 2. Gün 7.2 mg/dl

Cerrahi tedavi sonrası 1. Ay 4.1 mg/dl

Cerrahi tedavi sonrası 3. Ay 1.9 mg/dl

TABLO 1: Hastanın tedavi sürecinde kreatinin değerleri.

RESİM 2: Aortorenal bypas ameliyat görüntüsü.
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Tür ki ye’ de hi per tan si yon sık lı ğı ko nu sun da
ya pıl mış iz lem sü re si en uzun ça lış ma olan TEK-
HARF ça lış ma sı nın so nuç la rı na gö re, Tür ki ye’ de
hi per tan si yon pre ve lan sı %33.7 ola rak sap tan mış -
tır.3 Olu şan bu po pü las yo nun %3-6 se be bi nin re-
no vas ku ler has ta lık la ra bağ lı ol du ğu dü şü nül dü -
ğün de ve te da vi siz ol gu la rın son dö nem böb rek
yet mez li ği ne yük sek oran da iler le me si ne de niy le
cer ra hi te da vi önem arz eder.

Re no vas ku ler has ta lık lar da hi per tan si yo nun
pa to ge ne zin de re nal ar ter tı ka nık lı ğı ne de niy le
dü şen per füz yon ba sın cı nın ve so nuç ta glo me ru -
lar fil tras yo nun de va mı nın sağ lan ma sı için ar tan
re nin se vi ye si nin ro lü var dır.4 Bu kom pan zas yon
yo lu so nuç ta olu şan sis te mik hi per tan si yon için
kul la nı lan an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi -
bi tö rü ve re sep tör blo ker le ri nin re nal yet mez li ği
hız lan dır ma la rı nın ne de ni ni oluş tu rur. Kom pan -
zas yon me ka niz ma la rı nın dev re de ol du ğu bu dö-
nem de ba zı has ta lar nor mo tan sif ola rak sap ta na -
bi lir. Fa kat re nal ar ter tı ka yı cı has ta lı ğın iler le me -
si ile azo te mi tab lo su ya ni is ke mik nef ro pa ti ka çı -
nıl maz olur. 

Bu has ta lar da azo te mi ge li şi mi nin ta ki bi için
BUN (nor mal de ğer ler: 8-20 mg/dl), se rum kre a ti -
nin se vi ye si (nor mal de ğer ler: 0.7-1.4 mg/dl) kul-
la nı lır. Böb rek yet mez li ği ta ki bin de kre a ti nin
kli ren si öl çüm le ri önem li bil gi kay na ğı olur. 

Mor ris ve ar k.nın 1962 yı lın da so nuç la rı nı
açık la dık la rı ça lış ma la rı na gö re, re nal yet mez lik
ge liş miş olan re nal ar ter tı ka nık lı ğı bu lu nan 8 has-
ta ya uy gu la dık la rı cer ra hi te da vi son ra sı 6 has ta da
re nal fonk si yon lar da dü zel me ol du ğu nu sap ta dı -
lar.5 Ben zer so nuç lar 1993 yı lın da Rim mer ve Gen-
na ri’ nin 9 has ta da yap tık la rı cer ra hi son ra sı
so nuç la rı ben zer bul gu la rı ver di.6 Ge ri ye dö nük
ola rak ya pı lan ça lış ma lar in ce len di ğin de se rum
kre a ti nin oran la rı nın %20 ora nın da nor mal de ğer-
le re yak laş tı ğı sap tan dı.  Cer ra hi te da vi nin Re illy
ve ar k.nın yap tık la rı ça lış ma nın so nuç la rın da %6
gi bi bir mor ta li te de ğe ri ol du ğu, se rum kre a ti nin
se vi ye sin de %32 ora nın da dü zel me ol du ğu sap tan -
dı.7

Er do es ve ar k.nın cer ra hi te da vi ya pıl mış 58
has ta ile per ku tan re vas ku la ri zas yon uy gu lan mış 18
has ta nın 4 yıl lık ya pı lan ta kip so nuç la rı na gö re her
iki grup ta da ope ras yon ris ki (%4.8-5.3) ben zer
oran lar da ol du ğu, cer ra hi ya pı lan grup ta greft açık-
lı ğı nın dra ma tik şekil de yük sek ol du ğu sap tan mış -
tır.8

Sun du ğu muz ol gu muz da da da ha ön ce ya yın -
la nan ça lış ma la rın gös ter di ği so nuç la ra pa ra lel lik
gö rül mek te dir. Biz de re no vas ku ler tı ka yı cı has ta -
lı ğı olan has ta la rın cer ra hi re vas ku la ri zas yo nun son
dö nem böb rek yet mez li ği ne gi di şi ön le me de önem -
li bir te da vi yo lu ol du ğu nu dü şün mek te yiz. 
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orasik ve abdominal aortanın hipoplazisi atipik, elonge veya diffüz
koarktasyon şeklinde olabilen çok nadir görülen damarsal anomali-
lerdir.1 Tek başına inen aortanın hipoplazisi ise oldukça nadir görü-

lür.2-4 Aort koarktasyonunun, konjenital kalp hastalıkları içindeki oranı
yaklaşık %5-10 iken otopsi materyallerinde her 1550 bireyde bir olarak bil-
dirilmiştir.1,5,6

Erişkin Bir Hastada İnen Aortanın
Diffüz Hipoplazisi

ÖÖZZEETT    İnen aor ta nın dif füz ve uzun seg ment ko ark tas yo nu şek lin de ki hi pop la zi si çok na dir gö rü -
len bir da mar sal ano ma li dir. Eti yo lo jik se bep ola rak ge li şim sel de fekt, in fek si yo na ce vap ve inf la -
mas yon so rum lu tu tul muş tur. 24 ya şın da er kek has ta da in gu i nal her ni ope ras yo nu son ra sı kon trol
al tı na alı na ma yan hi per tan si yon eti yo lo ji si araş tı rı lır ken çe ki len manyetik rezonans anjiyografide
inen aor ta da dif füz da ral ma sap tan mış tır. Cer ra hi te da vi ka ra rı ile ame li ya ta alı nan has ta da pros te -
tik tüp greft le, inen aor ta nın prok si ma lin den ab do mi nal aor ta nın prok si ma li ne uza nan bypass ya -
pıl dı. Ame li yat son ra sı dö ne mi so run suz ge çi ren has ta ta bur cu edil di. İnen aor ta nın hi pop la zi si
vü cu dun alt ya rı sı nın hi po per füz yo nu na bağ lı bo zuk luk lar ya nın da hi per tan si yon ve komp li kas yon -
la rı na bağ lı semp tom lar şek lin de or ta ya çı ka bi lir ken, cer ra hi bypass greft le me te da vi de en uy gun
se çe nek tir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort has ta lık la rı; vas kü ler mal for mas yon; aort ko ark tas yo nu      

AABBSS  TTRRAACCTT  The hypop la si a of the des cen ding aor ta as dif fu se and long seg ment co arc ta ti on is a
very ra re vas cu lar ano maly. Con ge ni tal for ma ti on de fects, res pon se to in fec ti on and inf lam ma ti on
are res pon sib le as eti o lo gic fac tor. A dif fu se nar ro wing of des cen ding aor ta in a 24 ye ar old ma le pa-
ti ent was de tec ted by mag ne tic re so nan ce ima ging an gi og raphy whi le in ves ti ga ting the eti o logy of
un con trol led hyper ten si on af ter in gu i nal her ni a ope ra ti on. A by pass ope ra ti on was per for med with
prost he tic tu be graft bet we en prok si mal des cen ding aor ta and pro xi mal ab do mi nal aor taT he pa ti -
ent was disc har ged with une vent ful pos to pe ra ti ve pe ri od. The hypop la si a of the de sen ding aor ta is
pre sen ted as dis tur ban ces du e to the hypo per fu si on of the lo wer half of the body with symptoms
re la ted to hyper ten si on and as so ci a ted comp li ca ti ons; whi le the op ti mal cho i ce of tre at ment is sur-
gi cal by pass graf ting.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aor tic di se a ses; vas cu lar mal for ma ti ons; aor tic co arc ta ti on   
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Do ğum sal ola rak ge li şim sel de fekt, inf la ma tu -
ar ve ya en fek si yöz ne den ler ola sı eti yo lo ji ola rak
kar şı mı za çık mak ta dır.2 İnen aor tun hi pop la zi si 
ge ne lik le hi per tan si yo na ne den olur ken, kli nik 
ola rak  yor gun luk, baş ağ rı sı ve bu run ka na ma sı 
gi bi hi per tan si yon kay nak lı şika yet le re yol aça bi -
lir. Ay rı ca kan ba sın cı üst eks tre mi te ler de, alt 
eks tre mi te le re gö re an lam lı yük sek ola bi lir. Özel-
lik le genç yaş lar da baş la yan te da vi ye di renç li 
hi per tan si yon ve alt eks tre mi te kla di kas yo şek lin -
de or ta ya çı ka bil mek te dir. Bu va ka su nu mun da,
aort ko ark tas yo nun dan fark lı ola rak, çok na di ren
gö rü len inen aor ta nın dif füz ola rak hi pop la zik ol-
du ğu bir ol gu da ta nı ve cer ra hi te da vi su nul muş -
tur.

OL GU SU NU MU
Da ha ön ce bi li nen her han gi bir prob le mi ol ma yan
24 ya şın da ki er kek has ta baş ka bir mer kez de in gü -
i nal her ni ope ras yo nu na yö ne lik in ce le me es na sın -
da bi rin ci ba sa mak te da vi le re di renç li hi per tan-
si yon sap tan mış ve üç lü an ti hi per tan sif te da vi uy-
gu lan mış tır. An cak hi per tan si yo na yö ne lik ile ri tet-
kik ya pıl ma mış. Fi zik mu a ye ne sin de alt eks tre mi te
na bız la rı za yıf bu lu nan has ta da; brakiyal kan ba-
sın cı 180/110 mmHg iken uy luk kan ba sın cı 120/75
mmHg se vi ye le rin de öl çül müş tür. Has ta nın elek-
tro kar di yog ra fi si ve gö ğüs ront ge ni nor mal di. MR
anjiyografik in ce le me de; inen aor ta da, subk lav iyan
ar te rin 5 cm dis ta lin den baş la yıp ab do mi nal aor tun
prok si ma li ne ka dar uza nan 6 cm’lik böl ge de, %90
ora nın da dar lık oluş tu ran dif füz da ral ma sap tan dı
(Re sim 1). Ol gu da ile ri de ğer len dir me ile baş ka pa-
to lo ji sap tan ma dı. Ame li yat ta has ta ya sağ la te ral
de ku bi tis po zis yo nu ve ril di. Sol pos te ro la te ral to-
ra ko to mi ile 5. in ter kos tal ara lık tan gö ğüs boş lu ğu -
na gi ri lip inen aor ta eks plo re edil di. İnen aor ta
prok si mal de 5-6 cm nor mal ebat ta sey re der ken,
bu ra dan iti ba ren di af rag ma hi za sı na ka dar ol duk ca
hi pop la zik sey re di yor du. Dis tal de uy gun anos to -
moz sa ha sı için ye ter li ge niş lik te da mar seg men ti
bul mak ama cı ile  ay nı in siz yon ye ri üze rin den 8.
İnter kos tal ara lık tan ila ve bir to ra ko to mi ya pı la rak
di yaf rag ma di se ke edil di. İnen aor ta nın sol subk la -
vi yan ar ter bi leş ke si ile ab do mi nal böl ge de çö li yak

ar te rin prok si ma li ara sı na 16 mm He mos hi eld tüp
greft kul la nı la rak prok si mal de ve dis tal de uç-yan
anos to moz la bypass ya pıl dı. Hastanın iki gün lük
yo ğun ba kım iz le mi ve son ra sın daki ser vis ta ki bi
nor mal sey ret ti. Çe ki len kon trol MR anjiyografi-
sinde pa to lo ji sap tan ma dı ve ame li yat son ra sı al tın -
cı gün tek an ti hi per tan sif ilaç te da vi si ile ta bur cu
edil di. Çı kış mu a ye ne sin de alt eks tre mi te na bız la -
rı nor mal ken ba cak ve kol tan si yon la rı eşit len miş -
ti. 

TAR TIŞ MA
Aort ko ark tas yo nu  lü men de an lam lı da ral ma so-
nu cu kan akı mın da he mo di na mik bo zul ma ya ne -
den olan bir pa to lo ji ola rak ta nım lan mak ta olup,
dar lı ğın uzun seg ment bo yun ca iz len di ği du rum -
lar için aor ta nın hi pop la zi sin den söz edi lir.1 Aort
hi pop la zi si nin eti yol ji si ke sin ola rak ta nım la na -
ma mış tır. Nor mal aor ta nın ge li şi mi nin akut şekil -

RESİM 1: Hipoplastik inen aort segmen ti nin man ye tik rö ze nans an ji og ra fik
görüntüsü.
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de bo zul ma sı in tra u te rin dö nem de ve ya ya şa mın
er ken ev re le rin de olur. Vi rüs ler ve özel lik le ru-
bel la vi rü sü hüc re bü yü me si ne ve ge liş mek te olan
do ku la ra di rekt si to pa tik et ki ile za rar ve re bil -
mek te dir.2 Bu nun la bir lik te aor tun düz kas hüc-
re le ri nin vi ral tu tu lu mu so nu cu nor mal bü yü me si
en gel le ne bil mek te dir. Bun lar dan baş ka Ta ka ya su
has ta lı ğı gi bi inf la ma tu ar sü reç le rin  de eti yo lo ji de
et kin ol du ğu öne sü rül mek te dir.2 Bir çok has ta da
inf la mas yo na ait ka nıt lar bu lun muş tur. Er ken 
yaş lar da nö ro fib ra ma to zis, fib ro mus ku ler disp la -
zi, si fi lis, tu ber kü loz ge çi ren ve ya rad yas yon te-
da vi si gö ren has ta la ra aor ta da hi pop la zi eş lik
et miş tir.2

Bu has ta lar da en sık kar şı la şı lan semp tom
olan hi per tan si yon, re nal hi po per füz yon so nu cu
re nin-an gi ten sin sis te mi nin ak ti ve ol ma sı so nu cu
or ta ya cık mak ta dır. Bi zim has ta mız da da ha ön ce -
sin den bi lin me yen yük sek tan si yon in gu i nal her -
ni ope ras yo nu sü re cin de sap tan mış ve an cak üç lü
an ti hi per tan sif te da vi ile kon trol edil miş tir. Aort
hi pop la zi si ne ikin cil ge li şen hi per tan si yon, ti pik
ola rak şid det li ve te da vi edil mez se in me, kalp ve
böb rek ye ter siz li ği gi bi ha ya tı teh dit edi ci komp-
li kas yon la ra ne den ola bi len bir du rum dur. Ab do -
mi nal aor ta ya uza nım gös te ren hi pop la zi ler de alt
eks tre mi te kla di kas yo nu, re nal ve me sen ter is ke -
mi bul gu la rı gi bi vi se ral or gan is ke mi le ri de gö rü -
le bi lir.

Ge le nek sel ola rak aor tog ra fi ta nı yön tem le ri
ara sın da  al tın stan dart tır. Aor tik has ta lı ğın lo ka -
li zas yo nu ile bir lik te uza nı mı nı  da ay rı ca vi se ral 
da mar lar da ki anormallikleri de gös te rir. Ye ni je-
ne ras yon bil gi sa yar lı to mog ra fi, man ye tik re zo -
nans gö rün te le me ve anjiyografi; vas kü ler ana to -
mi nin ta nım lan ma sın da gi de rek ar tan oran lar da

kul la nıl mak ta dır. Ke sit sel gö rün tü le me, kon van -
si yo nel  anjiyografinin gös te re me di ği da mar du-
va rı na ait pa to lo ji ler de, eti yo lo ji ye yö ne lik ta nı da
yar dım cı olur.2

Bu tür has ta lar da balon anjiyoplasti bir te da vi
se ce ne ği ola rak su nul sa da  uzun seg ment hi pop la -
zi ler de ba şa rı lı so nuç lar alın ma mış tır. Te da vi de
cer ra hi re vas kü la ri zas yon ter cih edi lir ken bu nun
için sen te tik tüp greft ler ku la nı lır. Uzun seg ment
hi pop la zi ler de tüp greft le prok si mal ve dis tal de uç-
yan anos to moz lar, da ral mış seg ment ten çı kan ör-
ne ğin in ter kos tal ar ter le ri ko ru mak için ter cih
edi lir.2 Da ral ma nın ab do mi nal aor ta ya uzan dı ğı
du rum lar da hi pop la zik seg ment ten çı kan vi se ral
ar ter le re  de bypass ge re ke bi lir. Ol gu muz da da ral -
ma inen aor tun prok si mal seg men tin den ab do mi -
nal aor tun prok si ma lin de ka dar ka dar de vam
edi yor du. Uy gun ge niş lik te bir anos to moz sa ha sı
için, ay nı cilt in siz yo nu için den ikin ci bir to ro ko -
to mi ile di af rag ma yı di se ke ede rek anos to mo zu -
mu zu çö li yak ar te rin he men üs tün de ki se vi ye ye
yap tık.

İnen aor ta nın hi pop la zi si, eti yol ji sin de ate-
rosk le ro zun ol ma dı ğı da ral ma mev cu di ye ti olan,
ti pik ola rak ya şa mın bi rin ci ve üçün cü de kat la rı
ara sın da rast la nan ve ol duk ca na di ren gö rü len bir
pa to lo ji dir. İnen aor ta da uzun seg ment cid di hi-
pop la zi ye bağ lı or ta ya çı kan hi per tan si yon za man
için de cid di komp li kas yon lar oluş tu ra ca ğın dan
bu ol gu da cer ra hi ola rak bypas greft le me en uy -
gun te da vi yön te mi dir. Li te ra tü rü in ce le di ği miz -
de bu gü ne ka dar inen aor ta da hi pop la zi tes pit
edi len çok sı nır lı sa yı da (dört) has ta bil di ril miş -
tir.3,4,7,8 Biz sa de ce inen aor ta da sı nır lı hi pop la zi -
si olan ve cer ra hi ola rak te da vi et ti ği miz bir
has ta yı sun duk.
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södoanevrizmalar günümüzde artan sıklıkla tanı almaya ve rapor
edilmeye başlamakla birlikte bir yaşından küçük çocuklarda brakiyal
arter psödoanevrizmaları oldukça nadir görülmektedir.1,2

Çocukluk döneminde paravasküler enfeksiyonlar, inflamasyon ve arte-
riyel duvarı zedeleyen travmatik girişimler psödoanevrizma oluşumuna yol
açabilirler. Psödoanevrizmaların çocuklardaki en sık nedeni penetran trav-
malar ya da iyatrojenik lokal arteriyel hasardır. Arteriyel duvardaki zede-
lenme sonrası pulsatil bir hematom gelişir ve bu hematom çevre yumuşak
dokular ile çevrilerek psödoanevrizma meydana gelir.2-4 Küçük (<1 cm) psö-
doanevrizmalar sıklıkla asemptomatik olmakla birlikte, daha büyük çapta
olanları potensiyel tromboembolizm ve rüptür riski nedeni ile tedavi edil-
melidir. İnfantlarda brakiyal arter psödoanevrizmaların tedavi stratejisi ola-
sı iskemik komplikasyon riski (akut olarak tromboembolik olay ya da kronik
olarak ekstremitede büyüme bozukluğu) ve teknik zorluklar nedeni ile ol-

3 Aylık İnfantta Gelişen
Dev Brakial Arter Psödoanevrizması

ÖÖZZEETT  İnfant lar da bra ki yal ar ter de psö do a nev riz ma olu şu mu ol duk ça na dir dir. Has ta lar, gi ri şim
böl ge sin de lo ka li ze şiş lik, ağ rı ve pa res te zi, so ğuk in to le ran sı ya da is ke mi bul gu la rı gi bi fark lı ya -
kın ma lar la baş vu ra bi lir ler. İnfant ça ğın da ki bra ki al ar ter psö do a nev riz ma sı has ta açı sın dan eks tre -
mi te yi teh dit edi ci, vas kü ler cer rah açı sın dan ise tek nik zor luk lar içe ren bir prob lem dir. Biz bu ol gu
su nu mun da ar te ri yel gi ri şim son ra sı brakiyal ar ter psö do a nev riz ma sı ge li şen 3 ay lık in fant ta te da -
vi yak la şı mı mı zı sun duk. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anev riz ma, ya lan cı; bra ki yal ar ter; be bek      

AABBSS  TTRRAACCTT  Brac hi al ar tery pse u do a ne urysms in in fants are very ra re. Pa ti ents may be pre sent with
varying comp la ints such as lo ca li zed swel ling, pa in and pa ra est he si a ne ar the si te of cat he te ri za ti -
on, cold in to le ran ce or isc he mi a. Ar te ri al pse u do a ne urysms may thre a ten the af fec ted limb of the
pa ti ent and al so has tech ni cal dif fu cul ti es for the vascular sur ge on. In this re port we des cri be the
tre at ment stra tegy of a pe rip he ral ane urysm in a 3-month-old infant who pre sen ted with a brac hi -
al ar tery pse u do a ne urysm se con dary to ar te ri al punc tu re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ane urysm, fal se; brac hi al ar tery; in fant   

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001100;;1199((11))::1144--77

Dr. Nevzat ERDİL,a

Dr. Özlem ELKIRAN,b

Dr. Fulya ERBAŞ,a

Dr. Vedat NISANOĞLU,a

Dr. Cemşit KARAKURT,b

Dr. Gülendam KOÇAKb

aKalp Damar Cerrahisi AD, 
bPediatrik Kardiyoloji BD, 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Malatya

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 10.09.2009 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 03.01.2010

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Özlem ELKIRAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Kalp Damar Cerrahisi AD, Malatya,
TÜRKİYE/TURKEY
ozlemelkiran@yahoo.com     

Cop yright © 2010 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

OLGU SUNUMU   



3 AYLIK İNFANTTA GELİŞEN DEV BRAKİAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASI Nevzat ERDİL ve ark.

Damar Cer Derg 2010;19(1) 15

duk ça güç tür. Te da vi de kul la nı lan yön tem ler ul tra-
so nog ra fi eş li ğin de kom pres yon, trom bin en jek si -
yo nu, en do vas kü ler te ra pi ve cer ra hi ta mir dir. Açık
cer ra hi dı şın da ki yön tem ler uy gu la ma zor lu ğu ve
komp li kas yon la rı ne de ni ile in fant lar da ter cih edil-
me mek te dir.2,5,6 Bu ya zı da bra ki yal ar ter psö do a -
nev riz ma sı ge li şen 3 ay lık er kek in fant su nu la rak,
et iyo lo ji ve te da vi yön tem le ri li te ra tür bil gi le ri ile
tek rar göz den ge çi ril di.

OL GU SU NU MU
Üç ay lık er kek in fant, sağ kol dir sek iç kıs mın da ağ-
rı sız, yu mu şak şiş lik ya kın ma sı ile po lik li ni ği mi ze
ge ti ril di. Öy kü sün de has ta nın ko lun da ki şiş li ğin
yak la şık bir ay dır bu lun du ğu, do ğum son ra sın da şi-
ka ye ti nin ol ma dı ğı an cak ye ni do ğan dö ne min de
sep sis ne de ni ye ni do ğan yo ğun ba kım üni te sin de
ya ta rak te da vi al dı ğı, şiş lik olan böl ge den tet kik
amaç lı kan alın dı ğı öğ re nil di (Re sim 1). 

Fi zik mu a ye ne de, vi tal bul gu la rı sta bil, ki lo, boy
ve baş çev re si per sen til le ri nor mal sı nır lar ara sın da
olan has ta nın, sağ kol an te kü bi tal böl ge de yak la şık 3
x 3 cm bo yut la rın da yu mu şak, pul sa til kit le sap tan -
dı. Lez yon böl ge sin de enf la mas yon bul gu su yok tu.
Ra di yal ve ul nar ar ter ler de na bız lar pal pabl idi. 

La bo ra tu var tet kik le rin de, tam kan sa yı mı, bi-
yo kim ya sal pa ra met re ler ve ko a gü las yon pa ra met -
re le ri nor mal ola rak de ğer len di ril di.

Rad yo lo jik de ğer len dir me de, Dopp ler ul tra -
so nog ra fi de 2.5 x 3 cm bo yut la rın da psö do a nev -

riz ma mev cut tu. Has ta da ope ras yon ka ra rı ve ri le -
rek ge nel anes te zi al tın da ope ras yo na alın dı. Psö-
do a nev riz ma ke se si bra ki yal ar te ri la te ra le it miş ti
(Re sim 2 a, b). Psö do a nev riz ma ke se si açıl dı ğın da,
6 mm’lik de fekt bu lun du ğu sap tan dı. De fekt pri-
mer ona rı lıp psö do a nev riz ma ke se si çı ka rıl dı.
Ame li yat son ra sı er ken dö nem de dis tal na bız lar el -
le alı nı yor du. Ol gu muz 3 ay lık ta kip te so run suz iz-
len mek te dir.

TAR TIŞ MA 
Trom boz, he mo ra ji ve psö do a nev ri za ma olu şu mu
da mar sal gi ri şim le rin ola sı komp li kas yon la rı dır.4,7

Son yıl lar da ka te ter ile iliş ki li gi ri şim le rin ar tı şı ne-
de ni ile psö do a nev riz ma in si dan sın da ar tış gö rül -
mek le bir lik te özel lik le in fant lar da ra di yal ar ter
psö do a nev riz ma la rı na dir dir. Ger çek in si dan sı tam
ola rak bi lin me mek le bir lik te di ag nos tik ka te te ri -
zas yon iş lem le rin den son ra sık lı ğı %0.05, da ha
komp leks gi ri şim sel iş lem ler den son ra sık lı ğı %1.2
ola rak bil di ril miş tir.1,4,7

Psö do a nev riz ma la rın ço cuk lar da ki en sık ne-
de ni pe net re trav ma ya da iyat ro je nik lo kal ar te ri -
yel ha sar dır. Psö do a nev riz ma lar, ar te ri yel du va rın
bü tün lü ğü nün bo zul ma sı ve çev re do ku la ra ka na -
ma son ra sın da olu şan he ma to mun ger çek anev riz -
ma da ol du ğu gi bi nor mal da mar du va rı kom po -
nent le ri ile de ğil, çev re yu mu şak do ku lar ile çev-
ril me si ile mey da na ge lir ler. Psö do a nev riz ma lar di-
ag nos tik gi ri şim ler den sa at ler ya da ay lar son ra
olu şa bi lir ler. İyat ro je nik psö do a nev riz ma lar per kü-
tan ar te ri yel gi ri şim le rin en sık ya pıl dı ğı ka sık ya
da kol da olu şur lar. Bu has ta lar da ki te mel risk dis tal
is ke mik komp li kas yon lar, bü yü me ve rüp tür -
dür.1,3,4,7

Has ta la rın baş vu ru ya kın ma la rı ol duk ça de ğiş -
ken dir. Semp to ma tik has ta lar gi ri şim böl ge si nin
ya nın da lo ka li ze yu mu şak ve pul sa til kit le ya kın -
ma sı ile baş vu rur lar. Ağ rı, pa res te zi, so ğuk in to le -
ran sı, em bo li ye bağ lı par mak is ke mi si ya da
eks tre mi te yi teh dit eden is ke mi gö rü le bi lir. Psö do -
a nev riz ma ke se si en fek te ise ateş, lö ko si toz ve eri-
tem ola bi lir. Asemp to ma tik has ta lar sı kık la ru tin
rad yog ra fik ya da no nin va ziv de ğer len dir me ler sı-
ra sın da sap ta nır lar.1,3 Ol gu muz da en fek si yon ya da
is ke mi bul gu su yok tu.RESİM 1: Olgunun preoperatif görüntüsü.
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Ta nı da ilk ter cih, ul tra so nog ra fi ve mag ne tik
re zo nans gö rün tü le me gi bi in va ziv ol ma yan tet kik-
ler ol ma sı na kar şın ge re ken va ka lar da kon trast lı
kom pu te ri ze to mog ra fi ve an ji yog ra fi gi bi in va ziv
te kik ler de kul la nıl mak ta dır. Renk li Dopp ler ul tra -
so nog ra fi psö do a nev riz ma ta nı sı ve cer ra hi son ra sı
iz le min de ide al no nin va ziv bir tet kik olup, sen si ti -
vi te si %94, spe si fi te si %97’dir.2,4 Bi zim ol gu muz da
da ta nı sal gö rün tü le me yön te mi ola rak Dopp ler ul t-
ra so nog ra fi kul la nıl dı. Ayı rı cı ta nı da ba sit he ma -
tom, si nov yal kist, ab se, do ku öde mi, trom bo ze
psö do a nev riz ma ve len fa de no pa ti dü şü nül me li dir.
Ta nı yı doğ ru la ma da Dopp ler ul tra so nog ra fi ye ter -
li dir.2,4

Kü çük pse do a nav riz ma la rın ço ğu spon tan
ola rak ka pan ma eği li min de dir. Bu nun la bir lik te
eğer an ti ko a gü lan ya da an tip la te let ajan lar kul -
la nıl mış sa ka pan ma ger çek leş mez ve psö do a nev -

riz ma po ten si yel ola rak bü yü me ye de vam ede bi -
lir.2

Kü çük (<1 cm), asemp to ma tik has ta la rın ço-
ğun da spon tan trom boz bek len di ğin den iz lem öne-
ril mek te dir. Da ha bü yük psö do a nev riz ma lar
bü yü me, kom şu ya pı la ra ba sı uy gu la ma, rüp tür ve
ka na ma ris ki ne de ni ile te da vi edil me li dir. Te da vi de
kul la nı lan yön tem ler ul tra so nag ra fi eş li ğin de kom-
pres yon, trom bin en jek si yo nu, en do vas kü ler te ra pi
ve cer ra hi ta mir dir. Açık cer ra hi ta mir özel lik le di -
ğer yön tem le rin ba şa rız ol du ğu ya da komp li kas -
yon lar ne de ni ile uy gu la na ma dı ğı va ka lar da al tın
stan dart ola rak ka bul edil mek te dir.2,4,5 Cer ra hi son-
ra sı so nuç lar yüz gül dü rü cü dür. Si u ve ar ka daş la rı,
anev riz ma re zek si yo nu ve pri mer ta mir uy gu la dık -
la rı bra ki yal ar ter psö do a nev riz ma sı olan 7 va ka la rı -
nın yak la şık 38.7 ay lık iz lem le rin de re kür rens,
nö ro vas kü ler komp li kas yon ge liş me di ği ni bil dir -
miş ler ve cer ra hi te da vi nin gü ven li ve et ki li bir yön-
tem ol du ğu ka nı sı na var mış lar dır.6 Du te il le ve ark.
da bra ki yal ar ter psö do a nev riz ma sı ne de niy le cer ra -
hi uy gu la nan 25 haf ta lık pre ma tü re in fan tın 6 ay lık
iz le min de so nuç la rın ol duk ça ol duk ça iyi ol du ğu nu
ve her han gi fonk si yo nel prob lem ol ma dı ğı nı bil dir -
miş ler dir.5 Lan da u ve ark. 28 haf ta lık pre ma tü re in-
fant ta ge li şen bra ki yal ar ter psö do a nev riz ma sı
ne de niy le ul tra so nag ra fi eş li ğin de kom pres yon ob li-
te ras yo nu de ne miş ler an cak lez yon boy nu nun kı sa
ol ma sı ve de fek tin ge niş ol ma sı ne de ni ile ba şa rı lı
ola ma mış lar dır. Bu ol gu da in fant lar da ki komp li kas -
yon ola sı ğı ne de ni ile trom bin en jek si yo nu nu de ne -
me dik le ri ni ve cer ra hi yön te mi kul lan dık la rı nı
bil dir miş ler dir.4 En do vas kü ler te da vi nin stan dart
ka bul edil me me si nin ne den le ri ise yay gın rad yas -
yon uy gu lan ma sı ve bü yü me ile bir lik te stent mig-
ras yo nu ola sı lı ğı dır.1 Biz de ol gu muz da cer ra hi
yön te mi ter cih et tik. Ol gu mu zun yak la şık 3 ay lık iz-
le min de her han gi bir komp li kas yon ge liş me di.

So nuç ola rak, in fant dö ne min de ya pı lan in tra -
ve nöz gi ri şim ler son ra sı ar te riyel komp li kas yon lar
ge li şe bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır. Bu ne den le ar te-
ri yel gi ri şim son ra sı çok iyi ka na ma kon tro lü ya pıl-
ma lı dır. İnfant lar da bra kiy al ar ter anev riz ma -
la rın da cer ra hi stan dart te da vi yön te mi olup, bu ol-
gu lar da ke se çı ka rıl ma sı ve de fekt pri mer ona rı mı
gü ven li ola rak ya pı la bil mek te dir.

RESİM 2a: İntraoperatif psödoanevrizma kesesinin görüntüsü.

RESİM 2b: İntraoperatif psödoanevrizma kesesinin açılmış görüntüsü.
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emofili C, faktör XI eksikliğine bağlı ortaya çıkan, nadir görülen
bir pıhtılaşma bozukluğudur. Eklem içi ve kaslara spontan kanama
yapmaması ve dominant ve resesif geçişi sonucu her iki cinsiyette

görülmesi ile A ve B tipi hemofili hastalıklarından farklıdır. Hemofili C’de
kanama riski faktör eksikliğinin ağırlık derecesinden bağımsız durumda
olup bu durum kontrolünü güçleştirmektedir. Cerrahi girişimlerde ciddi
kanama oluşması riskinden kaçınmak için bu hastaların ameliyat öncesi ta-
nı konması ve cerrahi girişim sürecinin yönetimi önem taşır. Bu sunumda
kronik böbrek yetmezliği olan 13 yaşındaki hemofili C olgusuna arterive-
nöz fistül cerrahisi uygulanmasında gerçekleştirilen izlem ve tedavi planı ile
ilgili bilgi aktarımı amaçlanmıştır.

Hemofili C Olgusunda
Arteriovenöz Fistül Cerrahisi

ÖÖZZEETT  He mo fi li C, fak tör XI ek sik li ği ne bağ lı bir pıh tı laş ma bo zuk lu ğu dur. Cer ra hi uy gu la na cak
Fak tör XI ek sik li ği ne sa hip has ta lar da ge nel ola rak cer ra hi uy gu la ma ön ce sin de rep las man te da vi -
si ne ge rek du yu lur. 13 ya şın da ki he mo fi li C has ta sı na ar te ri o ve nöz fis tül cer ra hi si uy gu la ma sü re -
ci ve so nuç la rı bu ol gu su nu mu na ko nu edil miş tir. Cer ra hi uy gu la ma sü re ci nef ro lo ji, anes te zi,
he ma to lo ji uz man la rı ile bir lik te plan lan mış tır. Has ta gü nü bir lik cer ra hi gi ri şim üni te sin den ka na -
ma so ru nu ve kan trans füz yo nu ol mak sı zın ta bur cu edil miş tir. He mo fi li C has ta la rın da spon tan ka -
na ma la ra sık rast lan ma sa da hi, cer ra hi uy gu la ma lar so nu cu cid di ve ha ya ti ris ke ne den olan
ka na ma lar gö rü le bi lir. Bu has ta la ra yö ne lik da mar cer ra hi si gi ri şim le ri plas ma in füz yo nu ile fak tör
XI rep las ma nı ya pıl ma sı ve tra ne xa mic asit uy gu lan ma sı gi bi yön tem ler ile gü ven li bir şekil de uy -
gu la na bil mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Fak tör XI ek sik li ği; da mar cer ra hi si uy gu la ma la rı; ar te ri o ve nöz fis tül

AABBSS  TTRRAACCTT  He mop hi li a C is a ble e ding di sor der ca u sed by the de fi ci ency of the fac tor XI. Pa ti ents
with fac tor XI de fi ci ency usu ally re qu i re rep la ce ment the rapy be fo re un der go ing a sur gi cal pro ce -
du re. We re port a 13-ye ar-old he mop hi li a C pa ti ent who un der went a ar te ri o ve no us fis tu la sur gery.
Pe ri o pe ra ti ve ma na ge ment of the pa ti ent was plan ned in col la bo ra ti on with nep hrolo gist, anest -
he tist and he ma to logy spe ci a list.Pa ti ent was disc har ged from day sur gery unit wit ho ut any ble e ding
prob lems. He mop hi li a C pa ti ents ha ve no spon ta ne us ble e ding ten dency, but they can ha ve se ri o -
us ble e dings by the re sur gi cal pro ce du res.Vas cu lar sur gi cal pro ce du res can be do ne sa fely in this pa-
ti ents by in fu si on of plas ma and ad mins tra ti on of tra ne xa mic acid.

KKeeyy  WWoorrddss::  Fac tor XI de fi ci ency; vas cu lar sur gi cal pro ce du res; ar te ri o ve no us fis tu la    
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OL GU SU NU MU
Ürik asit nef ro pa ti si ne de ni ile ta kip edil di ği nef-
ro lo ji üni te sin de 2 ay dır he mo di ya liz uy gu lan mak -
ta olan 13 ya şın da ki kız ço cu ğu  ar te ri o ve nöz shunt
ope ras yo nu için po lik li ni ği mi ze baş vur du. Ta nı sı
kon muş he mo fi li C has ta lı ğı olan ol gu nun soy geç -
mi şin de özel lik yok tu. Öz geç mi şin de kan al ma ve
di ya liz ka te te ri ta kıl ma sı es na sın da ka na ma öy kü -
sü mev cut tu. Baş vu ru es na sın da ya pı lan fi zik mu a -
ye ne sin de özel lik ol ma yan has ta, or ta öğ re tim
öğ ren ci si  ola rak ha ya tı nı sür dür mek te ve haf ta da
iki kez san tral ve nöz ka te ter üze rin den he mo di ya -
liz te da vi si gör mek te idi. La bo ra tu ar in ce le me sin de;
He mog lo bin 7,52 g/dl, lö ko sit 8900/ul, trom bo sit
382000/ul, BUN 33, Kre a ti nin 5,27, ak ti ve par si yel
trom bop las tin za ma nı (aPTT) > 200 sa ni ye ve prot-
rom bin za ma nı 13,1 sa ni ye idi. Kan gru bu A Rh +
ola rak doğ ru lan dı. Ya pı lan fi zik mu a ye ne so nu -
cun da  has ta nın sol ko lun da ar te ri yal na bız lar za yıf
ve ven ler  in ce ola rak de ğer len di ril di. He mog lo bin
de ğe ri dü şük  ve aPTT de ğe ri yük sek olan has ta da
ven le rin rad yo lo jik in ce le me sin de ka na ma ris kin -
den ka çın mak ama cı ile ru tin in va ziv ve nog ra fi ye-
ri ne dopp ler ul tra so nog ra fik gö rün tü le me tek ni ği
ter cih edil di. İnce le me son ra sı se fa lik ve ba zi lik
ven le rin dis tal seg ment le rin de tek rar la yan gi ri şim -
ler ne de ni ile oluş muş da ral ma lar ve ka lib ras yon
bo zuk luk la rı sap tan dı. Cer ra hi gi ri şi min do mi nant
ol ma yan sol kol da an te ku bi tal böl ge ye uy gu lan ma -
sı na  ka rar ve ril di. Has ta  re şit ol ma dı ğı için ai le ye
gi ri şim ve ola sı komp li kas yon lar ko nu sun da bil gi
ve ri lip, ai le sin den “bil gi len di ril miş olu r” alın dı.
Ope ras yon ön ce si has ta ta kip edil di ği nef ro lo ji kli-
ni ği ve he ma to lo ji kli ni ği ile kon sül te edi le rek cer-
ra hi sü reç plan lan dı. Cer ra hi baş lan gı cın dan 12 sa at
ve 4 sa at ön ce has ta ya 1’er üni te ta ze don muş plaz -
ma (TDP) uy gu lan dı. Ta ki ben ame li yat ha ne şart la -
rın da no nin va ziv tan si yon, elek tro ka rar di yog ra fi
ve sa tü ras yon mo ni to ri zas yo nu sağ lan dı. Cer ra hi
baş lan gı cın da aPTT de ge ri 182 öl çül dü. En fek si yon
pro fi lak si ola rak 500mg tek doz se fa zo lin in tra ve -
nöz yol la ve ril di. Se das yon ve in tra ve nöz anal je zi
son ra sı lo kal anes te zi uy gu lan dı. Li te ra tür de  Fak-
tör XI has ta la rın da he pa rin kul la nı mı ko nu su tar-
tış ma lı ol sa da, he pa rin uy gu lan ma sı son ra sı

ka na ma la ra rast lan mış ol du ğun dan ame li yat sı ra sı
ve son ra sı he pa rin kul la nıl ma dı. An te ku bi tal böl ge-
de ki in siz yon dan ra di yal ar ter ve an te ku bi tal me di-
yan ven bu lun du ve ser best len di. Yan ya na
anas to moz tek ni ği ile 7/0 po lip ro pi len sü tür kul la -
nı la rak ar te ri o ve nöz şant oluş tu rul du. Anos to moz
kay nak lı iğ ne de li ği tar zı ka na ma la rın dur ma sı son-
ra sın da do ku lar ara sın dan sız ma tar zın da ki ka na -
ma lar ko te ri zas yon ile dur du rul du. He mos ta zın
ye ter li ol du ğun dan emin olun du ğu için ve cilt al tı
böl ge de ve cilt te ye ni bir trav ma oda ğı oluş tur ma -
mak ama cı ile dren kon mak tan ka çı nıl dı. Ha va çı-
kar tıl ma sı ve ka na ma kon tro lu son ra sın da güç lü
üfü rüm var lı ğın da cilt al tı ve cilt adap yas yo nu sağ-
la na rak in siz yon ka pa tıl dı. Cer ra hi sü reç es na sın -
da has ta ya 1 üni te da ha TDP ve ka na ma kon tro lü
es na sın da 500mg tra nek sa mik asit uy gu lan dı. Ope-
ras yon son ra sı sa at lik ta kip ile ya ra ye ri kon trol
edil di. Anal je zi ola rak oral 500 mg pa ra se ta mol kul-
la nıl dı. Ol gu ame li yat son ra sı 6.sa at te gü nü bir lik
cer ra hi üni te sin den so run suz ola rak, 6 sa at son ra 2
üni te TDP uy gu lan ma sı pla nı ile  te da vi gör dü ğü
nef ro lo ji kli ni ği ne trans fer edil di. 24 sa at son ra ger-
çek leş ti ri len  po lik li nik kon tro lün de fis tü lün ça lış -
tı ğı, in siz yon ye ri nin nor mal epi te li zas yon sü re cin-
de ol du ğu, ka na ma ve he ma tom bu lun ma dı ğı gö-
rül dü. Ame li yat son ra sı 8.gün de ya ra iyi leş me si nin
ye ter li se vi ye de ol ma sı üze ri ne di kiş le ri alı nan has -
ta ar te ri ve nöz şan tın ol gun laş ma sı amaç lı po lik li -
nik ta ki bi ne alın dı. Ame li yat tan 3 ay son ra ya pı lan
kon trol de ar te ri o ve nöz  fis tül ol gun laş ma sı nın ye-
ter li ol du ğu gö rül müş ve her han gi bir he mo ral jik
ve ya trom bo tik komp li kas yo na rast lan ma mış tır.

TAR TIŞ MA
Tıp ta ya şa nan ge liş me le re pa ra lel ola rak ka na ma ve
pıh tı laş ma bo zuk lu ğu na sa hip olan has ta la rın tes pit
edil me si, te da vi si ve ya şam sü re le rin de ar tış sağ lan-
mış tır. Fak tör XI in tren sek ko a gü las yon yo lun da
ak ti ve olan ikin ci plas ma gli kop ro te i ni dir.1,4 Fak tör
XI ek sik li ği ne bağ lı he mo fi li C ti pi has ta lı ğa sa hip
olan lar,  he mo fi lik has ta lar ara sın da en na dir rast-
la nan gru bu oluş tu rur lar.1-3 Aş ke na zi ya hu di le ri ve
Pa kis tan lı lar ha ri ci po pü las yon da çok na dir rast la -
nan He mo fi li C di ğer he mo fi li tip le ri ne na za ran
ha fif kli nik se yir li olup spon tan ka na ma ya na di ren
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yol açar1,2. Di ğer tip ler den fark lı ola rak He mo fi li C
ti pi has ta la rın ka na ma ya eği lim le ri fak tör ek sik li -
ği nin se vi ye sin den ba ğım sız dır.1-3 Cer ra hi uy gu la -
na cak fak tör XI ek sik li ği olan has ta lar cid di ka na ma
ris ki al tın da dır lar.1-3 Te da vi de TDP ve ri le rek ek -
sik fak tör le rin ye ri ne kon ma sı ve fib ri no li tik ajan-
la rın kul la nı mı ilk plan da yer alır.1,3-5 Asa ki ve ark.
fak tör XI ek sik li ği olan has ta la ra cer ra hi sü reç es na-
sın da 15-20ml/kg ve son ra ki 12 sa at lik sü reç te 3-6
ml/kg TDP ve ril me si ni öner miş ler dir.5 Bi zim ol gu -
muz da da ame li yat ön ce si, es na sı ve son ra sın da TDP
uy gu lan mış tır. Yük sek ka na ma ris ki olan has ta la -
ra yö ne lik kul la nı ma su nul muş olan fak tör XI kon-
san tre le ri de bu lun mak ta dır.1,2,6 A.Mac fi e ve ark.
ta ra fın dan ka na ma bo zuk lu ğu ame li yat ön ce sin de
Fak tör XI kon san tre le ri kul la nı la rak dü zel til miş
olan, ka na ma pa ra met re le ri nor mal ol gu da  ame li -
yat son ra sı ma sif ka na ma bil di ril miş tir.7 Ay rı ca fak-
tör XI kon san tras yon la rı nın trom bo tik komp li kas -
yon ris ki bu lun mak ta dır.6 Bun la rın dı şın da fib rin
glu e ve des mop res si nin te da vi ye yar dım cı ola rak
ba şa rı lı kul la nı mı li te ra tür de bil di ril mek te dir.2,3,6

Trom bo sit fonk si yon la rı na olum suz et ki edip ka-
na ma ris ki ni art tır ma la rı ne de ni ile he mo fi li  has-
ta la rın da anal je zik ajan ola rak nons te ro id an ti enf la-
ma tu var ilaç la rın kul la nı mın dan ka çı nıl ma lı dır.8

Li te ra tür de  Fak tör XI has ta la rın da he pa rin kul la -

nı mı ko nu su tar tış ma lı ol sa da, he pa rin uy gu lan ma -
sı son ra sı ka na ma la ra rast lan mış ol du ğun dan ame-
li yat sı ra sı ve son ra sı he pa rin kul la nıl ma mış tır.7,9

Ka na ma bo zuk lu ğu olan has ta lar da gi ri şim ön-
ce si kan gru bu ta yi ni nin ya pıl ma sı ve kan ürün le -
ri nin ha zır lan ma sı acil du rum da mü da ha le
açı sın dan önem ta şır.4 Bu grup has ta la ra ame li yat
ön ce si ola sı komp li kas yon lar ve kul la nı mı ge rek li
kan ürün le ri ne kar şı ge li şe bi le cek mor bi di te ye yö-
ne lik bil gi ve ril me si ve dö kü men te edi lip im za al-
tı na alın ma sı ge re ği bu lun mak ta dır.4

He mo fi li C has ta la rı na uy gu la na cak cer ra hi gi-
ri şim ha zır lı ğı nın cer rah, anes te zist, he ma to log ve
da hi li ye he kim le ri nin or tak ça lış ma sı ile ger çek leş -
ti ril me si ge rek li dir.  Kro nik böb rek yet mez li ği ne-
de ni ile ar te ri o ve nöz fis tül cer ra hi si uy gu la dı ğı mız
he mo fi li C’li ol gu da ope ras yon ön ce si ol gu nun he-
ma to lo jik pro fi li or ta ya kon muş, fak tör ek sik li ği ne
yö ne lik TDP ve ril miş ve an ti fib ri no li tik ola rak tra-
nek sa mi nik asit uy gu lan mış tır. Alı nan ön lem ler ve
or tak plan la ma sa ye sin de he mo ra jik ve trom bo tik
komp li kas yon ol mak sı zın ope ras yon ba şa rı ile ger-
çek leş ti ri le bil miş tir. Ka na ma eği li mi olan bu has ta
gru bun da ger çek leş ti ri le cek cer ra hi gi ri şim sü re ci -
nin ekip ça lış ma sı ile plan la nıp, sür dü rül me si ha lin -
de gü ven le ya pı la bi le ce ği gö rü şün de yiz.
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üperfisyel temporal arter (STA) psödoanevrizması nadir görülen ve
sıklıkla travmaya bağlı gelişen bir lezyondur. Bu hastalarda en sık gö-
rülen şikayetler, pulsatil şişlik ve sürekli, zonklayıcı, dağılan tarzda

baş ağrısıdır. Histolojik olarak arter duvarının üç tabakasını da içermedi-
ğinden gerçek anevrizma değildir. Yumuşak doku ultrasonografisi (USG),
dupleks USG, bilgisayarlı tomografi (BT), kontrastlı BT ve anjiografi lezyo-
nun en iyi tanı yöntemleridir. Tedavi şekli merkezlere göre değişmekle be-
raber en yaygın olan ve en iyi kozmetik sonuç veren, süperfisyel temporal
arterin yalancı anevrizma olan bölümünün cerrahi olarak çıkartılmasıdır.
Ayrıca selektif kateterizasyon ve embolizasyon yapılabilir. Bu olgu sunu-
munda 47 yaşında kadın hastada travma sonrası superfisyel temporal arter-
de gelişen travmatik psödoanevrizma sunuldu.

OLGU SUNUMU
47 yaşında, kadın hasta sağ temporal bölgede şişlik ve baş ağrısı semptom-
ları ile başvurdu. Hastanın 20 gün önce araç içi trafik kazası öyküsü mev-
cuttu. O tarihteki fizik muayene bulgularında, sağ temporal bölgede
hematom ile uyumlu bir şişlik olduğu ve bu şişliğin 20 gün içerisinde hız-
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Travmatik Superfisyel Temporal Arter
Psödoanevrizması

ÖÖZZEETT  Travma öyküsü olan kırkyedi  yaşında kadın hasta,  sağ temporal bölgede şişlik ve baş ağrısı
semptomları ile başvurdu. Dupleks ultrasonografide süperfisyel temporal arterde psödoanevrizma
tespit edildi. Lokal anestezi altında anevrizmatik segment çıkarıldı.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Temporal arterler; anevrizma, yalancı; travma sonrası başağrısı

AABBSS  TTRRAACCTT  A 47 year old women, with a trauma history was seen for a swelling affecting the right
temporal area with a headache. Duplex ultrasound scan was showed a pseudoaneurysm of superfi-
cial temporal artery. Under local anesthesia, the aneurysmatic area was excisied.

KKeeyy  WWoorrddss::  Temporal arteries; aneurysm, false; post-traumatic headache
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la kü çü le rek  1x1 cm bo yut la rı na ka dar ge ri le miş
ol du ğu öğ re nil di. Has ta ani baş la yan şid det li baş ağ-
rı sı ve şiş lik bo yut la rın da ki ar tış ne de niy le acil ser-
vis te de ğer len di ril di. Fi zik mu a ye ne sin de sağ
tem po ral böl ge de 7x6 cm bo yut la rın da ağ rı sız pul-
sa til kit le sap tan dı (Re sim 1). Nö ro lo jik mu a ye ne -
sin de pa to lo ji sap tan ma dı. Dup leks USG ’de sağ
tem po ral böl ge de cilt al tın da 54x17x55 mm bo yut -
la rın da he ma tom ve içe ri sin de 11x7x11 mm bo yut-
la rın da  psö do a nev riz ma ile uyum lu gö rü nüm
iz len di. Bil gi len di ril miş olur alın ma sı nı ta ki ben
has ta lo kal anes te zi ile ope ras yo na alın dı. Cer ra hi
eks plo ras yon da STA’ den kay nak la nan pse u do a -

nev riz ma sap tan dı STA, anev riz ma nın prok si mal
ve dis ta lin den dö nü le rek kon trol al tı na alın dı. De-
fekt ona rıl dı ve anev riz ma tik seg ment çı ka rı la rak
iş lem son lan dı rıl dı (Re sim 2). Komp li kas yon iz len -
me yen has ta ay nı gün için de ta bur cu edil di.

TARTIŞMA
STA ar ter ya ra lan ma sı na dir gö rül mek te dir ve ol-
gu la rın ço ğun da et yo lo ji trav ma dır.1 Fa si yal ar ter -
ler içe ri sin de ana to mik po zi yo nu ge re ği en sık
trav ma ya ma ruz ka lan ar ter STA’ dir. STA, pa ro tid
be zin ke na rın da eks ter nal ka ro tis ar ter den kö ken
alır. STA fron tal ve tem po ral kas lar ara sın da ki alan -
da ka fa ta sı ile te mas ha lin de dir, ar ter ile dış ta ba ka
ara sın da ki tek ko ru yu cu do ku tem po ral kas tır. Bu
ne den le trav ma ya ma ruz kal ma sı ve son ra sın da
anev riz ma ge li şi mi  da ha sık gö rü lür.2

STA psö do a nev riz ma sı, sık lık la trav ma dan 2-6
haf ta son ra or ta ya çı kar. Asemp to ma tik ola bi le ce -
ği gi bi şid det li baş ağ rı sı ve ya ağ rı lı pa ro tid kit le
şek lin de kli nik pre zen tas yo nu ola bi lir. Ba zı ol gu -
lar da nö ro lo jik ha sar la da ken di ni gös te re bi lir. Bun-
lar lez yo nun lo ka li zas yo nu na bağ lı ola rak gör sel
ra hat sız lık, baş dön me si, ka na ma, koz me tik ya da
nö ro lo jik de fekt ler ola bi lir.3

Kli nik ta nı sı nı koy mak zor de ğil dir. Trav ma
öy kü sü önem li bir ipu cu dur. Tek ve ya çok lu lez-
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RESİM 1: STA  psödoanevrizmasının ameliyat öncesi görünümü.

RESİM 2: STA  psödoanevrizmasının cerrahi eksplorasyon sırasında görünümü.
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yon lar gö rü le bi lir. Pul sa til bir kit le ola rak sap ta na -
bil se de trom bo ze anev riz ma lar göz den ka ça bi lir.
Renk li dup leks USG, di gi tal subs trak si yon an ji og -
ra fi ve kon tras lı BT ta nı da yar dım cı dır. Dup leks
USG ile ar ter de ki lo ka li ze ge niş le me ve anev riz ma
için de ki tür bü lan akım gös te ri le bi lir. Prok si mal sü-
per fis yel tem po ral ar ter kom pres yo nu so nu cu pul-
sas yon aza lır sa anev riz ma le hi ne dir an cak A-V
mal for mas yon da ola bi lir. Li pom, ba sit skalp he ma-
to mu, kis tik olu şum, ab se, en fek te lenf no du ve
böl ge sel si nir le rin nö ro ma la rı ayı rı cı ta nı da dik kat
edil me si ge re ken pa to lo ji ler dir.4

En sık uy gu la nan te da vi yön te mi lo kal anes te -
zi al tın da da ya pı la bi len cer ra hi dir. Tem po ral ar ter
bağ la na rak anev riz ma ke se si çı ka rı lır. Cer ra hi ya-
pıl ma ne de ni ka na ma ris ki ni azalt mak, şika yet le ri
gi der mek ve koz me tik ne den li dir. Ba zı ol gu lar da
cer ra hi ye al ter na tif ola rak em bo li zas yon da ya pı la -
bil mek te dir.5

Na dir gö rül me le rin den do la yı tem po ral bir
kit le ile kar şı la şıl dı ğın da STA psö do a nev riz ma sı
akıl da tu tul ma lı dır. Rüp tür ris ki ta şı dı ğın dan cer ra -
hi ola rak te da vi edil me dir.

1. Cheng CA, Southwick EG, Lewis EC 2nd.
Aneurysm of the superficial temporal artery:
literature review and case reprts. Ann Plast
Surg 1998;40:668-71.
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4. Şirin G, Bolcal C, Akay T, İyem H, Tatar H.
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opliteal arter anevrizmaları nadir görülen anevrizmalardır1 ve peri-
ferik arter anevrizmarının %85’ini oluştururlar.2 Erkek cinsiyette da-
ha sık görülürler.3 Çoğu gerçek anevrizma olmakla beraber travmaya

bağlı pseudoanevrizma gelişimi de görülebilir.4 Sıklıkla semptomatik olan
hastalar popliteal fossada pulsatil ağrılı kitle, klodikasyon, bacakta şişlik ve
ağrı şikayetiyle başvurmaktadır. Bununla beraber emboli, tromboz ve çok
nadiren rüptüre neden olabilirler. Bazı olgularda bilateral ekstremitede pop-
liteal arter anevrizması gösterilmişse de aynı ekstremite popliteal arterinde
multipl anevrizma olması oldukça nadirdir.

Bu yazıda rüptüre popliteal arter anevrizması nedeniyle acil ameliyat
edilen multipl popliteal arter anevrizmalı erkek olgu sunulmaktadır.

Rüptürle Birlikte Olan
Multipl Popliteal Arter Anevrizması

ÖÖZZEETT  Pop li te al ar ter anev riz ma la rı na dir ola rak gö rül mek le be ra ber trom bo em bo lik komp li kas -
yon lar ve anev riz ma rüp tü rü ne de niy le mor ta li te ve eks tre mi te kay bı na yol aça bi lir. Ay nı pop li te -
al ar ter de ki mul tipl anev riz ma yı ta kip eden pop li te al ar ter anev riz ma rüp tü rü ile il gi li li te ra tür de
su num bu lun ma mak ta dır. El li do kuz  ya şın da ki er kek has ta sağ pop li te al fos sa da ağ rı lı ve pul sa til şiş -
lik ne de niy le kli ni ği mi ze baş vur du. Di gi tal subs trac ti on an gi og ra fi de; 6 x 3 cm, 2 x 2 cm ve 0.7 x 0.7
cm çap la rın da 3 adet pop li te al ar ter anev riz ma sı tes pit edil di. Pre o pe ra tif  ha zır lık la rı ya pı lan has -
ta da pop li te al böl ge de ani bü yü yen he ma tom ge liş me si üze ri ne acil şart lar da ame li ya ta alın dı. Anev -
riz ma ke se le ri ek si ze edi le rek sa fen ven gref ti pop li te al ar te re in ter po ze edil di. Pop li te al ar ter
anev riz ma rüp tür le ri acil ame li yat edil me li dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pop li te al ar ter; anev riz ma, rüp tü re     

AABBSS  TTRRAACCTT  Pop li te al ar tery ane urysms are ra re but trom bo em bo lic comp li ca ti ons and rup tu red
ane urysms may re sult mor ta lity and limb loss. Any re ports of mul tip le ane urysms in the sa me pop -
li te al ar tery, fol lo wing rup tu re of the pop li te al ar tery ane urysms co uld not be fo und in a re vi ew of
the li te ra tu re. Fift yni ne ye ars old ma le pa ti ent admitted to our cli nic with pa in ful and pul sa til mass
in pop li te al re gi on. 6 x 3 cm, 2 x 2 cm ve 0.7 x 0.7 cm di a me ters mul tip le pop li te al ar tery ane urysms
we re de ter mi ned on the di gi tal subs trac ti on an gi og raphy. Pa ti ent ur gently ope ra ted be ca u se of
newly on set he ma to ma in pre o pe ra ti ve pe ri od. Ane urysms exi sed and sa fe in ve in greft in ter po si -
ted in pop li te al ar tery. Rup tu red pop li te al ar tery ane urysms ha ve to be ope ra ted ur gently.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pop li te al ar tery; ane urysm, rup tu red   
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OL GU SU NU MU
59 ya şın da er kek has ta sağ pop li te al fos sa da ağ rı lı
pul sa til şiş lik ne de niy le kli ni ği mi ze baş vur du. Öy-
kü sün de 15 gün dür has ta nın şika yet le ri nin ol du ğu
öğ re nil di. Öz geç mi şin de 15 yıl ön ce tra fik ka za sı
son ra sı sağ fe mur frak tü rü ne de niy le sağ ba cak atel
öy kü sü mev cut tu. Fi zik mu a ye ne sin de sağ pop li te -
al fos sa da pul sa til şiş lik ol du ğu gö rül dü.Di ğer sis-
tem mu a ye ne le ri ta ma men nor mal di. Çe ki len  alt
eks tre mi te di gi tal subs trac ti on an gi og ra fi de; 6x3
cm, 2x2 cm ve 0.7x0.7 cm çap la rın da 3 adet pop li -
te al ar ter anev riz ma sı tes pit edil di (Resim 1). Has-
ta ya ope ras yon öne ril di. Pre o pe ra tif ha zır lık lık la rı
ya pı lır ken pop li te al böl ge de ani ve hız lı çap ar tı şı
ge liş me si üze ri ne anev riz ma nın rüp tü re ol du ğu dü-
şü nü le rek acil şart lar da ope ras yo na alın dı.

Has ta ya acil şart lar da ge nel anes te zi al tın da sağ
pop li te al böl ge ye di züs tü ve di zal tı se vi ye ler den
me di al yüz den in siz yon ya pı la rak me di al yak la -
şım la pop li te al böl ge ekp lo re edil di.Yay gın he ma -
tom mev cut tu ve di ğer do ku lar ta ra fın dan

sı nır lan mış tı. Pop li te al ar ter prok si mal de Hun ter
ka na lı çı kı şı dis tal de ise tri fi kas yo ön ce si sağ lam
böl ge ler den bu lu na rak teyp ler le dö nül dü.Anev riz -
ma ke se le rin den en bü yük çap ta ki anev riz ma nın
rüp tü re ol du ğu gö rül dü (Resim 2). Sa fen ven gref -
ti ha zır lan dı. Anev riz ma la rı içe ren pop li te al ar ter
ke si mi sağ lam yer le re ka dar ek si ze edil di ve sa fen
ven gref ti in ter po ze edil di. Pos to pe ra tif iz le min de
prob lem göz len me yen has ta nın dis tal na bız la rı pal-
pabl idi. 6 ay lık kon tro le ge len has ta nın şika ye ti
yok tu ve fi zik mu a ye ne si nor mal di.

TAR TIŞ MA

Pop li te al ar ter anev riz ma sı nın en sık ne de ni ate-
rosk lo ro za se kon der anev riz ma ge li şi mi ol mak la
be ra ber di ğer ne den ler mi ko tik anev riz ma, kis tik
ad ven tis yal de je ne ras yon, trav ma, os te o kon dro ma
ve fib ro disp la zi dir.5 Bi zim ol gu muz da 15 yıl ön ce -
si ne ait trav ma öy kü sü mev cut tu. 

Tes pit edi len anev riz ma lı has ta la rın %75’i
semp to ma tik tir.2 En sık gö rü len semp tom lar akut
ve kro nik eks tre mi te is ke mi si, da mar ve si nir ba sı -
sı ve anev riz ma rüp tü rü ne bağ lı or ta ya çık mak ta -
dır.6 Semp to ma tik ve 2 cm üs tü asemp to ma tik
has ta lar ame li yat için en di ke dir.7 Rüp tü re anev riz -
ma lar acil cer ra hi gi ri şim ge rek ti ren du rum lar dır
ve te da vi edil me di ği tak dir de eks tre mi te kay bı ve
ya şa mı teh dit eden cid di komp li kas yon la ra yol aça-
bi lir. Bu nun la bir lik te 2 cm’nin al tın da ki pe ri fe rik
asemp to ma tik anev riz ma la rın ta kip edil me si öne-
ril mek te dir.8 Bi zim ol gu muz da di zar ka sı böl ge de
ağ rı lı pul sa til kit le şika ye ti mev cut tu ve anev riz ma
rüp tü rü ne de niy le acil ope ras yo na alın mış tır. 

RESİM 1: Digital substraction angiografi ile popliteal arterde 3 adet anevrizma
görüntüsü.

RESİM 2: Rüptüre popliteal arter anevrizmasının intraopertif görünümü.
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Mul tipl pop li te al anev riz ma la rına vü cu dun
baş ka yer le rin de özel lik le ab do mi nal aor ta da anev-
riz ma eş lik ede bi lir.9 Mul tipl pop li te al anev riz ma la -
rı nın bi la te ral alt eks tre mi te de gö rül dü ğü bi lin me -
si ne rağ men ay nı eks tre mi te de pop li te al ar ter de
mul tipl anev riz ma lar çok en der ola rak gö rül mek te -
dir.10 Bi zim ol gu muz da ay nı eks tre mi te de 3 adet
pop li te al ar ter anev riz ma sı tes pit edil miş tir.

Per kü tan en do vas kü ler gi ri şim ler de ye ni ge li -
şen te da vi ler ara sın da dır.11 Anev riz ma rüp tü rü,
trom bo zu ve ya dis tal em bo li de cer ra hi gi ri şim ka-

çı nıl maz dır. Pop li te al ar ter anev riz ma la rın da te da -
vi anev riz ma re zek si yo nu ve ar te rin re kons trük si -
yo nu dur.12 Ane viz ma ke se si ek si ze edil dik ten son ra
sen te tik ve ya oto jen greft ler ar te rin re kons trük si -
yo nu için kul la nı la bi lir.13

So nuç ola rak mul tipl pop li te al ar ter anev riz -
ma sı ay nı pop li te al ar ter de en der gö rü lür ve pop li -
te al ar ter anev riz ma rüp tü rü acil cer ra hi gi ri şim
ge rek ti ren bir du rum dur. Ak si tak dir de alt eks tre -
mi te yi ve ha ya tı teh dit edi ci komp li kas yon la ra yol
aça bi lir.
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65 year old man with hypertension was admitted to our cardiology
department with angina pectoris and back pain. At his first evalu-
ation physical examination was normal. On X ray there was signif-

icant increase on cardiothoracic index and decrease on lung volume at the
left side. On computerized tomography aortic aneurysm with mural throm-
bus at descenden thoracic aortic region was revealed (Figure 1). The
aneurysm had started 2.5 cm distance from ostium of the left subclavian ar-
tery, ranged about 16.5 cm to distal with approximately 10.5 cm diameter.
There were not any obstruction, dissection or aneurysm neither on left sub-
clavian artery nor other aortic branches. During the follow up period there
was a progressive decrease on hematocrit level on laboratory tests. With
these outcomes the patient was undergone urgent endovascular aneurysm
repair protocol via left and right femoral artery at the operation room under
surgical conditions. After administration of 5 mg midazolam for sedation
of patient, local anesthesia was applied with 5% lidocaine solutions.
Guidewires were replaced with right femoral arteriotomy and left femoral
puncture with Seldinger technique. At the same time a guidewire was
placed into left subclavian artery via left brachial artery for marking ostium
of the left subclavian artery. After preparation of the arterial lines and
guidewires, an endovascular stent graft (with dimensions of 40 x 40 x 200
mmMedtronic Inc.) was placed into descenden thoracic aorta. On scopy it
was revealed that the graft length was not enough, and there was still some
aneurysmatic lesion on inferior part. Another graft (42 x 42 x 150 mm,
Medtronic Inc. Minneapolis, Minnesota, US) was placed into the inferior
part of the previous graft and across the aneurysm sac, additionally. En-
doleak was not observed on scopy control. After operation left upper ex-
tremity of the the patients pulses were palpable. On computerized
tomography control, stent graft image at descenden thoracic aorta region
was observed without any complication (Figure 2). The patient was dis-
charged on postoperative 5th day.
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Up to date, treatment techiques of aortic
aneurysm is controversial. Surgical correction was
the only choice of safety treatment of aneurysm
until last decade but nowadays endovascular treat-
ment is an alternative technique to surgery with
low morbidity range and without any complication
due to surgical conditions.1 Endovascular treat-
ments are more quicker and simple, and less mor-

bid than surgical treatments, especially patients
with previous cardiac surgery, concomitant other
sistemic diseases such as ischemic heart disease,
renal or hepatic insufficiency and patients with a
suspect of aortic dissection.2 In this report we aim
to present a patient treated with endovascular tech-
nique as an initial case of endovascular grafting
technology in our department.

FIGURE 1: Aortic aneurysm with mural thrombus placed thoracic aorta. FIGURE 2: Aneurysm repaired with endovascular stent grafting technique.
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