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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

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

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

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

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

YAZARLARA



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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th
ed. New York: Cambridge University Press, 1994.
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Kronik Venöz Yetmezliği Olan Hastaların
Klinik Sınıflamaya Göre Yaşam Kalitesi ve

Yeti Yitimi Durumlarının Belirlenmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma, kro nik ve nöz yet mez li ği (KVY) olan has ta la rın CE AP sı nıf la ma sı na gö re
ya şam ka li te si (YK) ve ye ti yi ti mi (YY) du rum la rı nın in ce len me si ama cıy la ta nım la yı cı ola rak plan -
lan mış tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ara lık 2007- Ey lül 2008 ta rih le rin de, iki Dev let Has ta ne si nin Kalp
Da mar Cer ra hi si (KDC) po lik li ni ği ne baş vu ran ve KDC kli nik le rin de ya tan n=232 has ta araş tır ma
kap sa mı na alın mış tır. Araş tır ma da, Bil gi for mu, SF 36 Ya şam Ka li te si Öl çe ği ve Kı sa Ye ti Yi ti mi
An ke ti kul la nıl mış tır. Ve ri le rin ana li zi, SPSS 11.00 pa ket prog ra mı ile ya pıl mış tır. BBuull  gguu  llaarr:: Araş -
tır ma ya ka tı lan has ta la rın %64.2’si ka dın, %35.8’i er kek tir. Has ta la rın yaş or ta la ma sı 43.61 ±
14.90’dir. Has ta la rın CE AP sı nıf la ma sı na gö re %19.4’ü C1, %40.2’si C2, %32.2’si C3, %5.6’sı C4,
%2.6’sı C5 kategorisinde yer al mak ta dır. Er kek has ta la rın ya şam ka li te si tüm alt grup pu an la rı ka -
dın has ta la ra gö re, 35 ve al tı yaş gru bun da fi zik sel (78.52 ± 25.64) ve fi zik sel rol güç süz lü ğü (60.66
± 40.36)  alt pu an la rı di ğer yaş grup la rı na gö re ve ame li yat olan has ta lar da ağ rı (53.29 ± 26.90) ve
sos yal fonk si yon (92.12 ± 20.35) ya şam ka li te si alt pu an la rı da ha yük sek sap tan mış olup, ara la rın da
an lam lı fark lar bu lun muş tur (p< 0.05). KVY’in CE AP kli nik sı nıf la ma sı na gö re YK alt pu an la rın da
has ta lı ğın de re ce si art tık ça YK alt pu an la rın da be lir gin bir şekil de düş me göz len miş tir. Has ta la rın
%33.6’sın da ye ti yi ti mi ol ma dı ğı, %25.0’in de ise ağır de re ce de ye ti yi ti mi ol du ğu be lir len miş tir. SSoo  --
nnuuçç::  KVY olan has ta lar da CE AP sı nıf la ma sı na gö re has ta lı ğın de re ce si art tık ça YK ve YY pu an la -
rı nın düş tü ğü sap tan mış tır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve nöz yet mez lik; va ri köz ven ler; CE AP; ya şam ka li te si; ye ti yi ti mi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  The study was plan ned to de ter mi ne the as so ci a ti on bet we en di sa bi lity
and qu a lity of li fe ac cor ding to the CE AP clas si fi ca ti on for chro nic ve no us in suf fi ci ency. MMaa  ttee  --
rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  The study was car ri ed out bet we en De cem ber 2007-Sep tem ber 2008. 232 pa-
ti ents who we re di ag no sed to ha ve chro nic ve no us in suf fi ci ency and re fer red to out pa ti ent
cli nics of two Sta te Hos pi tal we re inc lu ded in the study. For da ta col lec ti on, Qu es ti on na i re form
and Short-Form He alth Sur vey-36 (SF-36) to Qu a lity of li fe -QoL and Di sa bi lity Short Form we -
re used. For sta tis ti cal analy sis SPSS 11.00 was used. RRee  ssuullttss::  Me an age of the pa ti ents was 43.61
± 14.90 ye ars. 64.2% of the pa ti ents we re fe ma le whe re as 35.8% we re ma le. Ac cor ding to CE -
AP clas si fi ca ti on, 19.4% of the pa ti ents we re in CI, 40.2% of them in CII, 32.2% of them in CIII,
5.6% of them in CIV and 2.6% of them in CV. QoL sub sco res of ma le pa ti ents we re hig her than
sco res of fe ma le pa ti ents. Physi cal (78.52 ± 25.64) and physi cal ro le (60.66 ± 40.36) sco res of pa-
ti ents who we re 35 and yo un ger we re hig her than ot her age gro ups and the dif fe ren ce was sig-
ni fi cant (p< 0.05). As the cli ni cal sta tus of the pa ti ents wor sens ac cor ding to CE AP clas si fi ca ti on,
qu a lity of li fe sco res we re fo und to be lo wer. In 33.6% of the pa ti ents, di sa bi lity du e to chro nic
ve no us in suf fi ci ency was not de tec ted whe re as in 25.0% of pa ti ents se ve re di sa bi lity was en co -
un te red. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  To conc lu de, as the chro nic ve no us in suf fi ci ency wor sens ac cor ding to
CE AP clas si fi ca ti on, qu a lity of li fe and di sa bi lity sco res we re fo und to be lo wer.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve no us in suf fi ci ency; va ri co se ve ins; CE AP; qu a lity of li fe; di sa bi lity
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ro nik ve nöz yet mez lik (KVY), alt eks tre mi -
te ler de ço ğun luk la ağır lık his si, şiş me, ağ rı,
kramp lar, ka şın tı gi bi be lir ti ler le sey re den

kro nik bir has ta lık tır.1 Epi de mi yo lo jik ça lış ma lar -
da, va ri koz ven le rin %10-15 er kek ler de, %20-25
ora nın da da ka dın lar da gö rül dü ğü bil di ril miş tir.2,3 

KVY’de bir stan dar di zas yon sağ la ya bil mek
için 1995’te CE AP (cli ni cal, eti o lo gic, ana to mic,
and physi o lo gic) sı nıf la ma sis te mi ge liş ti ril miş tir.
Bu sı nıf la ma sis te mi, KVY’de kli nik se yir ve mey-
da na ge len de ği şik lik le ri de ğer len dir mek için kul-
la nıl mak ta dır.4-6 Li te ra tür de KVY gi bi kro nik
du rum lar da has ta lı ğın be lir ti le ri ni ve bu lun du ğu
aşa ma yı de ğer len dir mek ka dar ya şam ka li te si ne
olan et ki le ri ni de ele al mak ge rek ti ği ifa de edil mek-
te dir.2-7

Ya şam ka li te si, özel lik le has ta lı ğın cid di ye ti ve
so nuç la rı nı de ğer len dir me de önem li bir bi le şen dir.
KVY gi bi kro nik du rum lar için, ya şam ka li te si ni
de ğer len dir mek kli nis ye ne has ta lı ğın prog no zu,
mor bi di te ve mor ta li te ile il gi li önem li bil gi ler sağ-
lar. CE AP ’a gö re de ğer len di ri len KVY has ta sı nın
ya şam ka li te si ni ölç mek yo luy la has ta nın has ta lı ğı
ile il gi li al gı sı nı an la mak müm kün dür. Has ta la rın
has ta lık la rı ko nu sun da ki al gı la rı, sağ lık eki bi nin te-
da vi ve ba kım yak la şım la rı nın be lir len me sin de et-
ki li ola cak tır.6 KVY’li has ta la rı nın YK ve YY
du rum la rı nı be lir le mek, has ta ya bü tün cül yak la şı -
mı sağ la ma sı açı sın dan önem li dir.

Bu ça lış ma, kro nik ve nöz yet mez li ği olan has-
ta la rın kli nik sı nıf la ma ya gö re ya şam ka li te si (YK)
ve ye ti yi ti mi (YY) du rum la rı nın in ce len me si ama-
cıy la ta nım la yı cı ola rak plan lan mış tır. Ay rı ca has-
ta la rın de mog ra fik özel lik le ri, kli nik sı nıf la ma sı ile
ya şam ka li te si ve ye ti yi ti mi ara sın da ki iliş ki le rin
be lir len me si ama cıy la plan lan mış tır.

HAS TA LAR VE YÖN TEM LER
Ça lış ma, Ara lık 2007-Ey lül 2008 ta rih le ri ara sın da
iki Dev let Has ta ne si’ nin Kalp Da mar Cer ra hi si
(KDC) po lik li ni ği ne baş vu ran ve KDC kli nik le rin -
de ya tan has ta lar üze rin de ya pıl mış tır. Ça lış ma nın
ev re ni (Bu ça lış ma nın kap sa dı ğı top lam has ta sa yı -
sı), il gi li has ta ne le re KVY’e bağ lı şika yet ler ile baş-
vu ran has ta lar dan oluş mak ta dır. Ça lış ma nın ör nek -

le mi ni, ve ri le rin top lan dı ğı ta rih ler ara sın da ko nu
ile il gi li bil gi len di ril dik ten ça lış ma ya ka tıl ma yı ka -
bul eden 232 has ta (1. Has ta ne= 162, 2. Has ta ne=
70) oluş tur muş tur. Has ta sa yı sı, Güç ana li zi yön te -
mi ile be lir len miş tir. Ve ri top la ma ara cı ola rak,
Has ta Bil gi For mu, SF 36 (Short Form) Ya şam Ka-
li te si Öl çe ği ve Kı sa Ye ti Yi ti mi An ke ti (KYYA)
kul la nıl mış tır.

Ça lış ma için, Ce lal Ba yar Üni ver si te si Tıp Fa-
kül te si Etik Ku ru lu’n dan onay alın mış tır. Ve ri le rin
ana li zi için 11.00 SPSS is ta tis tik pa ket prog ra mı
kul la nıl mış tır. Has ta la rın ta nı tı cı özel lik le ri, SF 36
ve ye ti yi ti mi öl çe ği nin pu an or ta la ma la rı he sap -
lan mış tır. Has ta la rın de mog ra fik ve kli nik özel lik -
le ri ni be lir le mek için sa yı-yüz de, öl çek le rin pu an
or ta la ma la rı ara sın da ki da ğı lı mı el de et mek için T
tes ti, Ki ka re, Krus kal-Wal lis, Mann-Whit ney U
test le ri ya pıl mış tır. An lam lı de ğiş ken ler le YK alt
pu an la rı ve YY ara sın da ki far kı be lir le mek için de
Odds ra ti o de ğer le ri bu lun muş tur. Bu ça lış ma da,
her iki öl çek için Cron bach al fa kat sa yı sı he sap lan -
mış tır. Bu ça lış ma nın SF 36 için Cron bach al fa de-
ğe ri 0.90, YY için 0.87’dir.

Bu ça lış ma da ve ri top la mak için kul la nı lan ge-
reç ler aşa ğı da ta nım lan mış tır:

SF 36 YA ŞAM KA Lİ TE Sİ ÖL ÇE Ğİ

Ya şam ka li te si öl çek le ri için de je ne rik öl çüt özel li -
ği ne sa hip ve ge niş açı lı öl çüm sağ la yan Kı sa For m–
36 (Short Form-36; SF-36) Rand Cor po ra ti on
ta ra fın dan 1992 yı lın da ge liş ti ril miş ve kul la nı ma
su nul muş tur. SF-36’nın özel lik le ri nin ba şın da bir
ken di ni de ğer len dir me öl çe ği ol ma sı gel mek te dir.
Öl çek 36 mad de den oluş mak ta dır ve bun lar 8 bo-
yu tun öl çü mü nü sağ la mak ta dır: fi zik sel fonk si yon
(10 mad de), sos yal fonk si yon (2 mad de), fi zik sel so-
run la ra bağ lı rol kı sıt lı lık la rı (4 mad de), emos yo nel
so run la ra bağ lı rol kı sıt lı lık la rı (3 mad de), men tal
sağ lık (5 mad de), ener ji/vi ta li te (4 mad de), ağ rı (2
mad de) ve sağ lı ğın ge nel al gı lan ma sı (5 mad de).
De ğer len dir me, 4.ve 5. mad de ler dı şın da Li kert ti -
pi (üç lü-al tı lı) ya pıl mak ta dır, 4. ve 5. mad de ler
evet/ha yır bi çi min de ya nıt lan mak ta dır. Alt öl çek -
ler sağ lı ğı 0 ile 100 ara sın da de ğer len dir mek te dir
ve 0 kö tü sağ lık du ru mu nu gös te rir ken, 100 iyi sağ-
lık du ru mu na işa ret et mek te dir. Öl çek ol duk ça hız -
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lı de ğer len dir me sağ la mak ta dır. SF-36’nın en be lir-
gin üs tün lü ğü fi zik sel fonk si yon ve bu nun la iliş ki -
li ye ti le ri ölç me si iken, sı nır lı lı ğı ise cin sel iş lev le ri
de ğer len dir mek üze re so ru ba rın dır ma ma sı dır.
Türk çe ge çer li li ği Ömer Ay de mir ve ar k. ta ra fın -
dan ya pıl mış tır. Tür ki ye’ de ya pı lan ça lış ma lar da
Cron bach al fa kat sa yı sı 0.70’in üze rin de bu lun -
muş tur.8

KI SA YE Tİ Yİ Tİ Mİ AN KE Tİ (KYY)

Be den sel ve sos yal ye ti yi ti mi ni de ğer len dir mek
üze re, Ge nel Sağ lık Ta ra ma sı Kı sa For mu’n da ki ye -
ti yi ti mi ne iliş kin so ru lar te mel alı na rak ge liş ti ril -
miş tir. Türk çe ye çev ril miş ve test-tek rar test
gü ve ni lir lik ça lış ma sı ya pıl mış tır.9 Son bir ay lık dö-
ne min de ğer len di ril di ği KYY An ke ti 11 so ru dan
olu şur. Ay rı ca son bir ay için de gün lük iş le rin ak-
sa tıl dı ğı ve ya ta rak ge çi ri len gün le rin sa yı sı nın so-
ruş tu rul du ğu iki mad de de içer mek te dir. Be den sel
ve sos yal alan da ki ye ti yi ti mi 0 (hiç), 1 (ba zen ya
da bi raz) ve ya 2 (her za man ya da ol duk ça) ola rak
pu an lan dı rı lır ve bun la rın top lan ma sı ile ye ti yi ti -
mi top lam pu an la rı el de edi lir. 0-4: ye ti yi ti mi yok,
5-7: ha fif ye ti yi ti mi, 8-12: or ta dü zey de ye ti yi ti mi,
13 ve üs tü: ağır dü zey de ye ti yi ti mi ola rak de ğer -
len di ri lir.

CE AP SI NIF LA MA SI

KVY olan has ta la rın sı nıf lan dı rıl ma sı CE AP ’a gö re
ya pıl mak ta dır: C: Kli nik gö rü nüm, E: Et yo lo jik fak-
tör ler, A: Ana to mik da ğı lım, P: Pa to fiz yo lo jik du -
rum. Bu ça lış ma da yal nız ca Kli nik de ğer len dir me
kul la nıl mış tır. Kli nik de ğer len dir me de;

C 0: ve nöz has ta lık açı sın dan gö rü le bi len ve ya
pal pe edi le bi len bul gu yok, C 1: Telen jiyek ta zi ve -
ya re ti kü ler  ven ler, C 2: Va ri köz ven ler, C 3: Va ri -
köz ven ler ve ödem, C 4: Ve nöz has ta lı ğa bağ lı cilt
de ği şik lik le ri: pig men tas yon, der ma tosk le ro sis, C
5: C4 gi bi fa kat iyi leş miş ül ser, C 6: ak tif ül ser şek-
lin de ya pıl mak ta dır.8

BUL GU LAR
Ça lış ma da yer alan has ta la rın yaş or ta la ma sı 43.38
± 14.91’dir. Has ta la rın %10.9’u 25 yaş ve al tın da,
%24.4’ü 25-36 yaş gru bun da, %23.5’i 36-45 yaş
gru bun da, %19.7’si 46-55 yaş ara sın da, %21.6’sı 56

yaş ve üs tün de bu lun mak ta dır. Has ta la rın %64.2’si
ka dın, %35.8’i er kek, %75.4’ü ev li, %15.1’i be kar,
%9.5’i bo şan mış/eşi öl müş, %40.3’ü ev ka dı nı,
%23.3’ü iş çi, %15.1’i emek li, %9.6’sı ser best, %6’sı
me mur, %5.6’sı di ğer (öğ ren ci vs.) ola rak be lir len -
miş tir. %11.2’si nin okur ya zar ol ma dı ğı, %57.8’inin
il köğ re tim (il ko kul + or ta o kul), %20.7’si nin li se,
%10.3’ünün üni ver si te me zu nu ol du ğu be lir len -
miş tir. Has ta lar Be den Kit le İndek si-BKİ’ ne gö re
de ğer len di ril di ğin de; %2.1’inin za yıf, %38.4’ünün
nor mal, %37.9’unun ki lo lu ve %21.8’inin aşı rı şiş-
man ol du ğu sap tan mış tır.

Araş tır ma kap sa mı na alı nan has ta la rın has ta -
lık la rı ile il gi li bil gi le ri Tab lo 1’de yer al mak ta -
dır.

Has ta la rın KVY’ye bağ lı şika yet le ri, has ta la ra
ve ri len te da vi ve ba kı ma yö ne lik uy gu la ma la rı na
iliş kin bul gu lar ise Tab lo 2’de bu lun mak ta dır: Has-
ta la rın %59.6’sın da 1-10 yıl ara sın da KVY şika yet -
le ri bu lun mak ta, %24.6’sı va ris ço ra bı kul lan mak ta,
va ris ço ra bı kul la nan la rın (n= 57) %13.4’ü 6 ay al-

Risk faktörleri Sayı (n) Yüzde(%)

Başka Hastalık Durumu

Hastalık yok 129 55.7

1 Hastalık 55 23.7

2 Hastalık 24 10.3

3 ve daha fazla 24 10.3

Gebelik Hikayesi (n= 144)

Evet 117 50.4

Hayır 27 11.6

Menapoz durumu (n= 149)

Evet 53 35.6

Hayır 96 40.1

Ayakta kalma durumu

Evet 155 66.8

Hayır 77 33.1

Ayakta durma süresi (n= 155)

5 saatten az 34 14.7

5-10 sa 55 23.7

10-15 sa 59 25.4

15 sa ve üstü 7 3.0

Ailede KVY olma durumu

Evet 111 47.8

Hayır 121 52.2

TABLO 1: KVY’li hastalardaki risk faktörlerinin dağılımı.
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tın da dü zen li bir şekil de va ris ço ra bı kul lan mak ta
ol du ğu nu ifa de et miş ler dir. KVY şika yet le ri ni
azalt ma ya yö ne lik ola rak has ta la rın %21.1’inin din-
le nir ken ba cak la rı nı kalp se vi ye si nin üs tü ne çı kar -
dı ğı, %12.1’inin dü zen li eg zer siz yap tı ğı,
%34.5’inin ilaç kul lan dı ğı, ilaç kul la nan la rın
%25,4’ünün dü zen li bir şekil de ilaç kul lan dı ğı,
%23.3’ünün KVY ne de niy le ame li yat ol du ğu,
%2.6’sı nın skle ro te ra pi ol du ğu be lir len miş tir.Has -
ta la rın %76.3’ünün ağ rı şika ye ti ile baş vur du ğu,
CE AP sı nıf la ma sı na gö re %19.4’ü C1, %40.2’si C2,
%32.2’si C3, %5.6’sı C4, %2.6’sı C5 kategorisinde
yer al dı ğı ve ça lış ma kap sa mın da ki has ta lar da C6
KVY’e rast lan ma dı ğı, %52.2’sin de tek eks tre mi te -
sin de KVY ol du ğu sap tan mış tır (Tab lo 2).

Has ta la rın % 33,6’sın da ye ti yi ti mi ol ma dı ğı,
%17.7’sin de ha fif, %23.7’sin de or ta ve %25’in de
ağır YY ol du ğu be lir len miş tir (Tab lo 3). Ya şam ka-
li te si alt pu an la rın dan fi zik sel, fi zik sel rol, ge nel
sağ lık ve men tal du rum ile ye ti yi ti mi ara sın da ki
ko re las yon lar da an lam lı iliş ki ler sap tan mış tır
(Tab lo 5). Ya pı lan ana liz ler de yaş iler le dik çe, ev li
olan lar da, ev ka dın la rın da, 10-15 sa at ve da ha
uzun sü re ayak ta ka lan lar da, ai le sin de KVY’li ki şi
olan lar da, va ris ço ra bı kul lan ma yan lar da, KVY
iler le miş olan lar da or ta ve ağır de re ce ye ti kay bı
ol du ğu be lir len miş ve an lam lı fark lar sap tan mış tır
(p< 0.05)..

Tab lo 4’te yal nız ca KVY’i olan has ta lar la
KVY’le bir lik te di ğer has ta lı ğı olan la rın YK pu an -
la rı kar şı laş tı rıl dı ğın da; yal nız ca KVY’li ği olan has-
ta la rın tüm bo yut lar da ki YK pu an la rı nın da ha
yük sek ol du ğu ya ni YK dü zey le ri nin da ha iyi ol du -
ğu so nu cu el de edil miş tir (Tab lo 4). Ka dın has ta la -
rın ya şam ka li te si alt öl çek pu an or ta la ma la rı er kek
has ta la ra gö re dü şük tür ve ba zı bo yut lar da an lam -

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

KVY süresi

1yıldan az 22 9.2

1-10 yıl 138 59.6

10-20 yıl 25 10.9

20-30 yıl 21 9.1

30 yıl üstü 26 11.2

Varis çorabı kullanma durumu

Evet 57 24.6

Hayır 175 75.4

Varis çorabı kullanma süresi (n= 57)

6 ay altında 31 13.4

6 ay-5yıl 21 9.1

5-10yıl 5 2.2

Bacaklarını yükseltme durumu

Evet 49 21.1

Bazen 78 32.6

Hayır 105 45.4

Egzersiz yapma durumu

Evet 28 12.1

Hayır 204 87.9

İlaç kullanma durumu

Evet 80 34.5

Hayır 152 65.5

Düzenli ilaç kullanma (n= 73)

Evet 59 25.4

Hayır 14 6.0

Ameliyat olma durumu

Evet 54 23.3

Hayır 178 76.7

Skleroterapi

Evet 6 2.6

Hayır 226 97.4

Hastaların şikayetleri*

Ağrı 177 76.3

Ağırlık hissi 96 41.4

Kramp 128 55.2

Görüntü 91 39.2

Ödem 77 33.2

KVY derecesi

C1 (Telenjiyektazik) 45 19.4

C2 (Varikoz venler) 93 40.2

C3 (Ödemli) 75 32.2

C4 (Trofik değişiklik) 13 5.6

C5 staz ülseri + iyileşmiş nedbe 6 2.6

KVY’in olduğu ekstremite

Tek 121 52.2

Çift 111 47.8

Toplam 232 100.0

TABLO 2: KVY olan hastaların hastalıkla ilgili özellikleri.

Yeti Yitimi Düzeyleri Sayı (n) Yüzde (%)

Yok 78 33.6

Hafif 41 17.7

Orta 55 23.7

Ağır 58 25.0

Toplam 232 100.0

TABLO 3: KVY olan hastaların yeti yitimi düzeyleri.



lı fark lar el de edil miş tir. Ay rı ca CE AP sı nıf la ma sı,
KVY dı şın da baş ka has ta lık ol ma sı ve ai le de KVY
ol ma du rum la rı na gö re de YK alt bo yut la rın da çe-
şit li dü zey ler de an lam lı fark lar bu lun muş tur (Tab -
lo 5).

35 yaş al tın da olan has ta la rın ya şam ka li te si
pu an la rı da ha yük sek tir. C3 ve C5 KVY olan has ta -
la rın di ğer KVY de re ce le ri ne gö re YK pu an la rı nın
da ha dü şük ol du ğu sap tan mış tır (Tab lo 5).  

TAR TIŞ MA
KVY’nin kro nik bir has ta lık ol ma sı do la yı sıy la YK
ve YY dü zey le ri ni et ki le di ği bi lin mek le bir lik te bu
ko nu da ül ke miz de bir ça lış ma bu lun ma mak ta dır.
KVY’nin özel lik le C3’ den son ra ki ev re le rin de
YK’nin olum suz et ki len di ği ön gö rül mek te dir. YY
ise ya şam ka li te si nin fi zik sel bo yu tu nu ele alan bir
öl çüt tür. Ya ni YK YY’ni kap sa mak ta dır. KVY has-
ta la rın da YK et ki len di ği öl çü de YY de et ki len mek -
te dir.2,4

Araş tır ma kap sa mın da ki has ta la rın de mog ra -
fik özel lik le ri, KVY’i olan has ta la rı ta nım la ya cak
ni te lik te dir ler; Yaş iler le dik çe KVY gö rül me sık lı -
ğı art mak ta dır. Bu ça lış ma da ki yaş lı has ta la rın ye -
ti yi ti mi du rum la rı genç has ta lar dan 2.1 kat da ha
faz la dır. Has ta la rın ço ğun lu ğu ka dın dır. Bu ça lış -
ma da ka dın la rın YK pu an la rı er kek le re gö re dü şük
bu lun muş tur (Tab lo 5). Staf fa1 30-40 yaş gru bu er-
kek ler de %3 olan KVY’in 70 ya şın dan son ra %40,
ka dın lar da %20 olan ora nın ile ri yaş lar da %50’le re
ulaş tı ğı nı bil dir miş tir. Ka dın cin si ye ti, ya şam ka li -
te si ile il gi li ça lış ma lar da risk fak tör le ri ara sın da ele
alın mak ta dır.8 Brad bury ve ark.10 da ka dın lar da

KRONİK VENÖZ YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN KLİNİK SINIFLAMAYA GÖRE YAŞAM KALİTESİ... Adalet KOCA KUTLU ve ark.

Damar Cer Derg 2010;19(2) 33

SF 36 alt boyutları Tüm hastaların KVY olan hastaların 

YK ortalamaları YK ortalamaları

Genel Sağlık 58.22 ± 25.14 62.56 ± 22.56

Ağrı 41.16 ± 27.57 50.34 ± 26.12

Fiziksel fonksiyon 76.24  ±  26.01 65.77 ± 27.61

Fiziksel rol kısıtlılığı 44.17 ± 43.01 56.78 ± 42.01

Vitalite 41.74 ± 27.84 52.13 ± 23.87

Sosyal fonksiyon 79.85 ± 29.03 86.7 ± 22.52

Emosyonel rol kısıtlılığı 58.25 ± 46.84 65.37 ± 4456

Mental 53.03 ± 23.18 62.88 ± 20.81

TABLO 4: KVY’le birlikte başka hastalıkları olan ve 
yalnızca KVY’i olan (n= 129) hastaların SF 36 alt ölçek

puan ortalamaları.

Genel Sağlık Ağrı Fiziksel Fizik rol Vitalite Sosyal fonksiyon Emosyonel  rol Mental Durum

Cinsiyet

Kadın 54.78 ± 25.98 41.17 ± 25.26 64.81 ± 27.61 47.35 ± 42.72 41.19 ± 26.06 79.36 ± 28.24 58.38 ± 46.32 54.65 ± 22.45

Erkek 64.40 ± 22.40 55.40 ± 28.04 78.37 ± 25.14 58.13 ± 43.14 58.97 ± 22.28 91.41 ± 18.40 69.07 ± 43.79 65.49 ± 20.63

P< 0.05 P> 0.05 P> 0.05 P> 0.05 P< 0.05 P< 0.000 P< 0.05 P> 0.05

Klinik Sınıflama 

Telenjiyektazik değişikler 58.91 ± 24.74 45.82 ± 25.72 74.11 ± 24.08 48.88 ± 42.29 47.44 ± 25.68 80.27 ± 24.20 60.00 ± 44.15 58.75 ± 20.17

Varikoz venler 65.12 ± 22.21 53.40 ± 25.06 81.88 ± 21.81 63.97 ± 42.90 53.38 ± 26.19 87.63 ± 23.78 72.04 ± 43.20 64.90 ± 22.48

Ödemli 51.52 ± 26.72 39.02 ± 29.43 59.86 ± 29.81 40.66 ± 40.84 40.06 ± 24.70 80.83 ± 28.35 52.44 ± 47.16 50.98 ± 21.11

Trofik değişiklikler 59.38 ± 16.97 37.61 ± 17.79 68.07 ± 25.29 40.38 ± 43.94 56.15 ± 25.75 82.69 ± 29.55 65.23 ± 48.03 63.69 ± 17.54

Staz ülseri+ nedbe doku 31.25 ± 31.19 48.33 ± 32.27 47.50 ± 27.52 25.00 ± 31.62 31.66 ± 25.09 85.41 ± 25.51 33.39 ± 42.16 41.33 ± 29.89

P< 0.05 P< 0.00 P< 0.01 P< 0.05 P< 0.01 P> 0.05 P> 0.05 P< 0.01

Başka Hastalık 

Hastalık yok 62.56 ± 22.56 50,34 ± 26,12 76,24 ± 26,01 56,78 ± 42,01 52,13 ± 23,87 86,72 ± 22,52 65,37 ± 44,56 62,88 ± 20,81

1 Hastalık 57.72 ± 24.76 50,34 ± 26,88 72,36 ± 24,94 50,45 ± 44,48 47,00 ± 27,41 81,81 ± 29,64 64,84 ± 45,55 57,45 ± 19,81

2 Hastalık 55.66 ± 27.26 39,45 ± 25,86 62,91 ± 29,52 46,87 ± 44,45 44,79 ± 25,38 83,33 ± 23,50 55,55 ± 46,79 56,33 ± 22,59

3 ve daha fazla 38.62 ± 28.63 27,37 ± 26,37 53,54 ± 27,95 27,08 ± 37,53 26,66 ± 26,77 71,87 ± 32,18 45,83 ± 48,96 39,83 ± 26,67

P< 0.02 P< 0.004 P< 0.01 P< 0.05 P< 0.01 P> 0.05 P> 0.05 P< 0.01

Yeti yitimi* p 0.003 0.065 0.000 0.019 0.098 0.882 0.135 0.018

TABLO 5: Cinsiyet KVY’in klinik sınıflaması ve başka hastalık durumuna göre YK ortalamalarının dağılımı ve 
YY ile YK alt grupları korelasyonları.



KVY şika yet le ri nin da ha faz la ol du ğu nu gös ter -
miş ler dir. Ev li ol ma, do ğum yap ma ola sı lı ğı nı art-
tır dı ğı için KVY ile il gi li şika yet le ri de art tır mak-
ta dır. Bu ça lış ma da ev li olan la rın fi zik sel ve emos-
yo nel rol kı sıt lı lı ğı an lam lı ola rak (p< 0.01) dü şük,
sos yal alt pu a nı yük sek (p< 0.01) bu lun muş tur. Ev
ka dı nı ol mak ha re ket siz ya şa mı be ra be rin de ge tir -
di ği için ya da uzun sü re ayak ta kal ma du ru mu ne-
de niy le KVY için ikin cil bir risk tir. Araş tır ma
kap sa mın da ki has ta la rın ya rı sın dan faz la sı nın il ko -
kul me zu nu dur. Öğ re nim du ru muy la KVY ara sın -
da bir iliş ki sap tan ma mış tır. Li te ra tür de de KVY’de
eği tim dü ze yi ile doğ ru dan bir iliş ki gös te ril me -
miş tir.6

KVY’de ki lo lu ol mak da ve nöz dö nü şü en gel -
le me si do la yı sıy la ikin cil bir risk ola rak ifa de edil-
mek te dir. Bu ça lış ma da da beden kitle indeksi
(BKİ) ’ ne gö re ki lo lu ve şiş man gru bun da olan has-
ta la rın ora nı %59.6’dır. BKİ de ğer le rin de art ma ile
CE AP de re ce sin de de art ma ol du ğu ça lış ma lar da
ifa de edil miş tir.4-6

Ça lış ma kap sa mı na alı nan has ta lar yal nız ca
KVY ve KVY’le ile bir lik te baş ka has ta lı ğı (Di a bet,
ro ma tiz mal şika yet ler gi bi) olan la rın ay rı ay rı ana-
liz le ri ya pı la rak YK ve YY pu an la rı in ce len miş tir.
Bu de ğer len dir me ye gö re ça lış ma mız da, yal nız ca
KVY olan has ta lar %55.6’dır. KVY ile bir lik te va-
ro lan baş ka has ta lık lar için de sı ra sıy la; sis te mik
has ta lık lar (Di a bet, Hi per tan si yon vs.), diz ler de
ro ma tiz mal şika yet ler, kalp ve so lu num sis te mi ne
iliş kin has ta lık lar, lom ber şika yet ler ve cid di psi-
ko lo jik kriz ler dir (Tab lo 1). KVY ile il gi li be lir ti -
ler le özel lik le yaş lı has ta lar da ro ma tiz mal ve
lom ber şika yet ler bir lik te gö rü le bi le ce ği gi bi yal-
nız ca bir has ta lık la iliş ki li de ola bil mek te dir. Bu
ça lış ma da baş ka has ta lı ğı olan la rın ye ti yi ti mi du-
rum la rı sa de ce KVY’i olan la ra gö re 2.3 kat da ha
faz la bu lun muş tur. KVY’le di ğer has ta lık la rın bir-
lik te ol ma sı du ru mun da ya şam ka li te si da ha faz la
et ki len mek te dir (Tab lo 4). KVY ile bir lik te bir ve
da ha faz la has ta lı ğı olan has ta la rın YK alt pu an la -
rı has ta lık sa yı sı art tık ça düş mek te dir ve emos yo -
nel ve sos yal rol alt pu an la rı dı şın da tüm alt
pu an lar ara sın da an lam lı fark lar sap tan mış tır (p<
0.01). Smith ve ark.11 KVY’li has ta la rın nor mal po-
pu las yo na gö re YK’le rin de düş me be lir le miş ler dir.

Bu ne den le hem KVY’in hem de va ro lan di ğer
has ta lık la rın te da vi si nin bir lik te ele alın ma sı ve
ge re kir se di ğer has ta lık lar la il gi li kon sül tas yon 
sü re ci nin baş la tıl ma sı ya da KVY dı şın da ki şika -
yet ler için has ta la rın il gi li bö lüm le re yön len di ril -
me si de ge rek li dir. Ya pı lan bir ça lış ma da,
ko mor bi di te nin ya ni bir has ta lık la bir lik te bu lu -
nan baş ka has ta lık la rın KVY şika yet le ri ni art tır -
dı ğı bil di ril miş tir.6

Ka dın has ta lar da geç miş te ki ge be lik öy kü sü de
KVY’in sey ri ni dra ma tik bir şekil de et ki le mek te -
dir. Ge be lik ön ce si KVY’lik le il gi her han gi bir bul-
gu ya rast lan ma yan ka dın lar da ge be lik sı ra sın da ya
da son ra sın da ve da ha son ra ki ge be lik ler de KVY
be lir ti le ri or ta ya çık mak ta ve KVY de re ce si art-
mak ta dır. Li te ra tür de ikin cil bir et ken ola rak ele
alı nan ge be lik4 bir te tik le yi ci ola rak ele alı nıp özel-
lik le ai le sin de KVY olan ka dın lar da ko ru yu cu ön-
lem ler (va ris ço ra bı, eg zer siz, faz la ki lo alı mı nı
en gel le me gi bi) al ma sı nı sağ la mak KVY’ne bağ lı şi-
ka yet le ri azal ta cak tır. Li te ra tür de ge be li ğin KVY
için %30’luk bir risk ol du ğu bil di ril mek te dir.1 Has -
ta için has ta lı ğın me ka niz ma sın dan çok ken di si ni
ra hat sız eden şika yet ler önem li dir ve bu şika yet ler
has ta nın ken di sağ lı ğı ile il gi li al gı sı nı et ki ler. Has-
ta nın sağ lı ğı na iliş kin al gı sı YK’ni ifa de eder. Has-
ta lı ğın be lir ti le ri ni azalt mak YK’ni yük selt mek
ola rak da ni te len di ri le bi lir. Ge be lik ka dar me na po -
za gir miş ol mak da KVY’in iler le me si ne ne den olur.
Bu ça lış ma da me na po za gir miş ka dın lar da ye ti yi-
ti mi me na po za gir me miş ka dın lar dan 4.9 kat da ha
faz la dır. Me na poz la bir lik te ki lo ar tı şı, baş ka has ta-
lık la rın or ta ya çık ma sı ve ha re ket siz bir ya şam has-
ta nın sağ lı ğı ile il gi li bir kı sır dön gü ya ra tır. Bu kı sır
dön gü ile bir lik te has ta nın YK ve YY cid di bir şe-
kil de et ki len me ye baş lar. Bu tür has ta lar da hem
KVY için hem de di ğer has ta lık lar için çok yön lü
bir yak la şım ge rek li dir.

Çok ayak ta kal mak da KVY’de ikin cil risk ola-
rak ele alın mak ta dır. Bu ça lış ma da da has ta la rın ya-
rı sı na ya kı nı 5-15 sa at/gün de ayak ta kal dık la rı nı
ifa de et mek te dir ler (Tab lo 1). Uzun sü re ayak ta ka-
lan lar da YY dü zey le ri nin or ta-ağır ol du ğu ve is ta -
tis tik sel ola rak da an lam lı ol du ğu be lir len miş tir.
Uzun sü re ayak ta ka lan mes lek grup la rın da; gar son,
sa tış ele ma nı gi bi KVY şika yet le rin de an lam lı so-
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nuç lar el de edil miş tir.1 Camp bell ve ark.12 ba cak
po zis yon la rı na gö re va ri koz ven le re bağ lı ge li şen
şika yet le ri en faz la art tı ran po zis yo nun ayak ta di-
kil me ol du ğu nu vur gu la mış ve şika yet le rin azal tıl -
ma sın da ba cak la rın ele vas yo nu ve yü rü yüş
ya pıl ma sı nı öner mek te dir ler.

Ça lış ma mız da yer alan has ta la rın %47.8’inin
ai le sin de KVY hi ka ye si mev cut tur (Tab lo 1) ve bu
has ta la rın %34.9’unun an ne/ba ba sın da KVY şika -
yet le ri bil di ril miş tir. Li te ra tür de de KVY’de ge ne -
tik fak tör le rin et ki si be lir til mek te dir.1-4

KVY’li has ta la rın ge nel ola rak; he kim ta ra fın -
dan öne ri len va ris ço ra bı nı kul lan ma dık la rı; kul la -
nan la rın kı sa sü re li ya da dü zen siz ve ta li mat la ra
uy gun suz bir şekil de giy dik le ri sap tan mış tır (Tab -
lo 2). Bu tu tu mun ge nel ola rak ne den le ri; va ris ço-
ra bı nın sı kı ol ma sı, sı cak mev sim ler de kul la nı la ma-
ma sı, es te tik gö rün me me si, ge rek li li ği ne inan ma -
ma, ma li ye ti nin yük sek ol ma sı şek lin de sı ra la na -
bil mek te dir.13 Has ta lar da ben zer tu tum lar, ilaç
kul lan ma, ba cak la rın ele vas yo nu, ayak ba cak eg-
zer siz le ri gi bi du rum lar da da söz ko nu su dur (Tab -
lo 2). Bu ça lış ma ya gö re has ta lar KVY şika yet le ri -
nin azal ma sı için ve ri len öne ri le re uy ma dık la rı gi -
bi re çe te edi len ilaç la rı dü zen li ola rak kul la nan
has ta lar sa de ce %25.4 ora nın da dır. Dü zen li ilaç
kul la nan has ta la rın %76.7’si nin or ta la ma 1 ay sü re
ile ilaç la rı nı al dık la rı be lir len miş tir. Bir baş ka ifa de
ile has ta la rın ilk he ki me baş vur du ğun da ya zı lan
ilaç la rı kul lan dı ğı; de va mın da çe şit li ne den ler den
do la yı sü rek li li ğin sağ la na ma dı ğı or ta ya çık mış tır.
Bu du rum ilaç kul la nı mın da ki ak sak lık la rın ola sı
ne den le ri ni dü şün dür mek te dir: Dü zen li ilaç kul-
lan ma alış kan lı ğı nın ol ma ma sı, ila cı tek rar yaz dı -
rır ken ya şa nı lan zor luk lar, KVY için kul la nı lan
ilaç la rın dü zen li kul la nıl dı ğın da et ki li ol ma sı ne-
de niy le rast ge le ilaç kul la nı mın da ilaç la rın et ki li
ol ma dı ğı ka na a ti ne va rıl ma sı, ilaç kul la nı mı ile il-
gi li has ta la rın ye te rin ce bil gi len di ril me me si şek lin -
de sı ra la na bi lir.13 Has ta la rın bu tu tum la rı nın
kay na ğı nın araş tı rıl ma sı baş ka bir ça lış ma ko nu su
ol mak la bir lik te, ya pıl mış ça lış ma lar da has ta la rın
ve ri len öne ri ler ve ilaç kul lan ma ko nu sun da ye te -
ri ka dar ve an la şı lır bir şekil de bil gi len di ril me dik -
le ri sap tan mış tır.13 Bu bil gi len dir me iş le min de

he kim ka dar hem şi re le rin  de so rum lu luk al ma sı ge-
rek mek te dir.

Ça lış ma mız da has ta la rın en çok ağ rı şika ye ti
ile gel dik le ri sap tan mış tır. Ağ rı ile bir lik te kramp,
ağır lık his si, koz me tik so run lar ve ödem de sık rast-
la nan so run lar ara sın da dır (Tab lo 2). Ağ rı ile YK
emos yo nel rol kı sıt lı lı ğı (p< 0.000), dol gun luk şika -
ye tiy le fi zik rol kı sıt lı lı ğı (p< 0.005), kramp lar la ge -
nel sağ lık (p< 0.007), vi ta li te (p< 0.02), sos yal (p<
0.000), men tal (p< 0.005) ve ödem le ge nel sağ lık alt
bo yu tu ara sın da (p< 0.05) an lam lı fark lar el de edil-
miş tir. KVY’in he r i ki eks tre mi te de ol ma sı ile vi ta -
li te (p< 0.04), sos yal (0.01) ve men tal (p< 0.003)
dü zey ler de an lam lı fark lar be lir len miş tir. Per rin -
’in14 ça lış ma sın da da ağ rı, kramp, ağır lık his si ve
ödem oran la rı bu ça lış ma da el de edi len ve ri ler le
ben zer dir. Ağ rı her za man has ta la rın has ta ne ye
baş vur ma sın da en önem li mo ti vas yon ara cı dır. Ağ-
rı nın azal tıl ma sı ve KVY’e bağ lı komp li kas yon la -
rın ön len me si için ve no ak tif ilaç la rın ve ril me si, bu
ilaç la rın dü zen li kul la nıl ma sı öne ril mek te dir.13 An -
cak KVY olan has ta lar da di ğer şika yet ler de YK ve
YY du rum la rı nı önem li öl çü de et ki le mek te dir.
Özel lik le genç ve ka dın has ta lar yaz dö nem le rin de
koz me tik so run lar ne de niy le he ki me baş vur mak -
ta dır lar. Koz me tik so run la rın çö zü le bil me si için
en dovenöz la ser cer ra hi si ve skle ro te ra pi uy gu la -
ma la rı nın art tı rıl ma sı ge rek mek te dir. Bu ça lış ma da
skle ro te ra pi uy gu la ma la rı %2.6 dü ze yin de dir ve
has ta la rın %23.3’üne cer ra hi gi ri şim uy gu lan dı ğı
sap tan mış tır (Tab lo 2). KVY’de ön ce lik li ola rak ter-
cih edi len te da vi yak la şı mı nın me di kal te da vi ol-
du ğu bi lin mek te dir. An cak öne ri len ko ru yu cu
yön tem ler ve ilaç te da vi si ne rağ men has ta nın şika -
yet le rin de azal ma nın ol ma dı ğı du rum lar da in va ziv
gi ri şim ler de ya pıl mak ta dır. Zam bo ni ve ark.15 cer-
ra hi gi ri şim le kom pres yon te da vi si ni kar şı laş tır -
dık la rı ko hort ça lış ma sın da, cer ra hi gi ri şi min YK’ni
an lam lı ola rak art tır dı ğı nı sap ta mış lar dır. Baş ka ça-
lış ma lar da da cer ra hi nin YK’ni art tır dı ğı yö nün de
bul gu lar el de edil miş tir.16,17

CE AP ’ın kli nik de ğer len dir me si ne gö re araş-
tır ma kap sa mın da ki has ta la rın ço ğun lu ğu; 2.
(%40.2) ve 3. (%32.2) kategori de yer al mak ta dır lar
(Tab lo 2). Kahn ve ark.6 yap tık la rı ça lış ma la rın da
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CE AP oran la rı nı sı ra sıy la %3.8, %13.3, %24.1,
%12.8, %36.4, %7.3 ve %2.3 ola rak bil dir miş ler dir.
Ça lış ma mız da C2 KVY’i olan has ta la rın YK alt öl -
çek pu an la rı en yük sek ola rak bu lun muş tur. Öde-
min eş lik et ti ği C3 ve ve nöz ül ser+skar do ku su olan
has ta lar da YK pu an la rı di ğer grup la ra gö re da ha
dü şük bu lun muş tur (Tab lo 5 ).Ay rı ca KVY de re ce -
si yük sek olan has ta la rın ye ti yi ti mi ris ki 2.4 kat da -
ha yük sek tir. Ben zer şekil de KVY de re ce si yük sek
olan has ta lar, YK’nın fi zik sel fonk si yon alt dü ze -
yin de 3.2 kat, emos yo nel alt dü ze yin de 1.9 kat risk -
li bu lun muş tur. C5 ve C6 kategorisinde olan KVY’li
has ta lar da YK pu an la rı nın dü şük ol ma sı bek le nen
bir du rum dur. Çün kü bu has ta la rın fi zik sel ye ti le -
rin de cid di bir şekil de düş me ol du ğun dan iş, sos yal
ve eko no mik ya şam la rı et ki len mek te dir. C3 KVY’li
has ta lar da ki ya şam ka li te si pu an la rı nın dü şük ol-
ma sı öde min has ta la rın ya şam tarz la rı nı et ki le me -
si, ağ rı yı art tır ma sı ve sağ lık al gı sı nı olum suz
et ki le me si ola rak açık la na bi lir. An dre oz zi ve ark.18

KVY olan has ta la rın YK ile il gi li ça lış ma sın da; C1
KVY olan has ta lar la C2 ve C3 KVY olan has ta la rın
YK alt bo yut la rın dan fi zik sel rol ve ağ rı dü ze yin de
an lam lı bir dü şüş sap ta mış lar dır (p< 0.001). Bu nun
ya nın da C4 KVY’de YK’nın bü tün aşa ma la rın da
an lam lı düş me gö rü lür ken C5 ve C6’da fi zik ve sos-
yal fonk si yon lar, ge nel sağ lık ve vi ta li te de en dü şük
YK pu an la rı el de edil miş tir.18 Baş ka bir ça lış ma da
ak tif ve nöz ül se ri olan KVY’li has ta lar da YK‘ nin en
dü şük se vi ye de ol du ğu bil di ril miş tir.2-19 Kap lan ve

ark.20 da KVY’li has ta la rın prog no zun da ki kö tü leş -
me ile YK pu an la rın da düş me sap ta mış lar dır. Kahn
ve ark.6 CE AP ’a gö re has ta lı ğın de re ce si nin art tık -
ça YK’nin düş tü ğü nü be lir le miş ler dir. Per rin’ de14

C3 ve C4’te YK pu an la rı nı da ha dü şük bul muş tur.
Ay rı ca bir baş ka ça lış ma da da ve nöz ül se ri olan
has ta la rın da ha faz la ank si ye te ve stres ya şa dık la rı
ifa de edil miş tir.21

SF 36 YK öl çe ği nin top lam ve alt pu an la rı ile
YY ara sın da ki ko re las yon lar de ğer len di ril di ğin de;
YK öl çe ği nin alt bo yut la rı ile ye ti yi ti mi ara sın da -
ki ko re las yon lar da çe şit li de re ce ler de iliş ki sap tan -
mış tır (Tab lo 5). Kı sa ye ti yi ti mi öl çe ği nin kap sa mı
SF 36’nın fi zik sel alt bo yu tun da ki so ru la ra ben ze -
mek te dir. Bu ne den le YK ve YY pu an la rı nın ay nı
yön de de ğiş me si ça lış ma nın gü ve ni lir ol ma sı açı-
sın dan önem li dir ve bu ça lış ma da he ri ki öl çek pu-
an la rı da ay nı yön de de ği şik lik gös ter mek te dir. 

So nuç ola rak, ça lış ma kap sa mın da ki has ta la rın
CE AP ’ın kli nik de ğer len dir me si ne gö re de re ce si
yük sek olan la rın YK ve YY pu an la rın da düş me gö-
rül müş tür. KVY’li has ta la rın CE AP ’a gö re de ğer -
len di ril me si nin ya nı sı ra YK’ne iliş kin de bir
de ğer len dir me ya pıl ma sı22 ba kım ve te da vi yak la -
şım la rın da reh ber ola cak tır. KVY’li has ta la rın YK
öl çüm le ri nin da ha öz gün ola bil me si için de Türk -
çe ge çer li lik ve gü ve ni lir li ği ya pıl mış KVY’li Has-
ta la rın Ya şam Ka li te si ni de ğer len di re bi le cek bir
öl çe ğe ge rek si nim ol du ğu da ifa de edil me li dir.
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u çalışmanın amacı Van Yüksek İhtisas Hastanesi Hemodiyaliz üni-
tesinde 18 ay boyunca takipleri yapılan 50 hemodiyaliz (HD)’e giren
hastanın genel hasta profillerini ve HD giriş yollarını irdelemektir.

Hemodiyaliz İçin Damar Giriş Yolları:
Bir Merkezin Deneyimleri

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma nın ama cı Van Yük sek İhti sas Has ta ne si He mo di a liz üni te sin de 18 ay bo -
yun ca ta kip le ri ya pı lan ve he mo di a liz (HD)’e gi ren has ta la rın ge nel has ta pro fil le ri ni ve HD gi riş
yol la rı nı ir de le mek ve son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan has ta la ra mul ti di sip li ner yak la -
şı mın öne mi ni vur gu la mak tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ocak 2007 ve Ha zi ran 2008 Ta rih le ri ara sın da
kli ni ği miz de SDBY olan 50 has ta ça lış ma ya alın dı. Has ta la rın 28 (%56)’i er kek 22 (%44)’si ba yan -
dı. Or ta la ma yaş 43.93 ± 27 (19-74) idi. Bü tün has ta lar SDBY’de HD te da vi si gör mek tey di ler. Has -
ta lar SDBY ne den le ri, HD sü re le ri, HD gi riş yol la rı açı sın dan de ğer len di ri lip ta kip edil di. BBuull  gguu  llaarr::
50 has ta dan 42’si (%84) arteriyovenöz fistül (AVF), 5’ü (%10) arteriyovenöz graft (AVG), 2’i (%4)
tü nel li ka te ter, 1’i (%2) tü nel siz he mo di ya liz ka te te ri ile he mo di ya li ze gir mek tey di. AVG ’den iki -
si sen te tik, üçü na tif sa fen ven gref ti idi. Tü nel li ka te te ri olan bir has ta ya ba şa rı lı na tif sa fen ven gref -
ti uy gu lan dı ve ta kip sü re sin ce so run göz len me di. Tü nel siz ka te ri olan has ta ya AVF açıl dı. Ka dın
has ta lar da HD sü re si 54.85 (± 41.88) ay, er kek has ta lar da 46.46 (± 40.03) ol du ğu tes pit edil di. HD
gi riş yo la rın da prob le mi olan has ta lar rad yo lo ji uz ma nı ta ra fın dan ya pı lan Dopp ler USG ve MR an -
ji yog ra fik de ğer len dir ildi. Ardından AV fis tül le rin de re viz yon ge re ken has ta lara kalp ve da mar cer -
ra hı ta ra fın dan ge rek li re viz yon lar ger çek leş ti ril di. SSoo  nnuuçç::  SDBY has ta la rı Mul ti di sip li ner yak la şım
ve ta kip ge rek ti ren has ta lar dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Böb rek yet mez li ği, kro nik; he mo di a liz bi ri mi, has ta ne; ar te ri yo ve nöz fis tül  

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  The aim of this study is to eva lu a te the pa ti ent pro fi les who are he mo di -
aly sed and he mo di aly sis ac cess for 18 months in Van Yük sek Ih ti sas Hos pi tal, and to emp ha si ze the
im por tan ce of mul ti dis cip li nary ap pro ach to End Sta ge Re nal Fa i lu re (ESRF)pa ti ents. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd
MMeett  hhooddss::  The study was con duc ted with 50 ESRF pa ti ents bet we en ja nu ary 2007 and ju ne 2008, 28
men and 22 wo men. The me an age was 43.93 ± 27 (19-74). All pti ents we re ESRF and tre a ted with
he mo di aly sis (HD). The eva lu a ti on and fol lo w-up of the pa ti ents were do ne ac cor ding to ca u ses of
ESRF, HD du ra ti on, HD Ac cess. RRee  ssuullttss::  Of the 50 patients, 42 hemodialysed with AVF, 5 with
AVG, 2 with tunneled catheter and 1 with tunnelless catheter. 2 of AVG were synthe tic 3 were na-
ti ve sap he no us ve in graft. 1 pa ti ent with tun ne led cat he ter was app li ed na ti ve sap he no us ve in graft
and the re was no comp li ca ti on du ring the fol low-up pe ri od. 1 pa ti ent with tun nel less cat he ter had
AVF ope ra ti on. The mean HD duration for women was 54.85 (± 41.88) months and 46.46 (± 40.03)
for men. Pa ti ents who ha ve prob lems with HD ac cess were eva lu a ted by Ra di o logy ex pert with
Dopp ler USG, MR an gi og raphy. Then pa ti ents whos’ AV fis tu las ne eds re vi sons were re vi sed by car-
di o vas cu lar sur ge on. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: ESRF pa ti ents ne eds mul ti dis cip li nary ap pro ach and fol low-up.

KKeeyy  WWoorrddss::  Kid ney fa i lu re, chro nic; he mo di aly sis units, hos pi tal; ar te ri o ve no us fis tu la
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Ayrıca Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) olan
hastalara multidisipliner yaklaşımın önemini vur-
gulamaktır. Bu multidisipliner yaklaşımda Nefro-
loji uzmanı, Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı ve
Radyoloji uzmanı köşe taşlarını oluşturmaktadır.
Özellikle radyoloji uzmanının SDBY hastaları için
hemodiyaliz (HD)’e giriş yollarının önemine var-
ması ve bu hastaların HD giriş yollarında problem-
ler geliştiğinde Nefrolog ve Kalp Damar Cerrahisi
uzmanını yönlendirdiğinin bilincinde olması gere-
kir. Bu süreçte arteriyovenöz fistül (AVF) değer-
lendirilmesi ayrıca özel bir öneme sahiptir. Tüm bu
süreçler göz önüne alındığında SDBY hastalarının
tedavisi radyoloji uzmanının da aktif olarak eşlik
ettiği bir takım çalışmasıdır. 

SDBY, böbreğin sıvı-elektrolit dengesini ayar-
lamada ve metabolik-endokrin fonksiyonlarını ger-
çekleştirmede yetersiz olduğu bir durum olmakla
birlikte, hastalığın etkileri tüm organ sistemlerinde
görülmektedir. Uygun ve yeterli tedavi edilmez ise
mortalitesi yüksek olan bir klinik tablodur.1 Türki-
ye’de SDBY hastalarından 39.267’e renal replasman
tedavisi olarak hemodiyaliz, 5.307’e periton diya-
lizi uygulanmaktadır.2 SDBY hastalarında diyabet,
kalp ve damar hastalıkları, serebral vasküler hasta-
lıklar ve kronik akciğer hastalığı görülme olasılığı
artmıştır. Renal replasman tedavisi uygulanan has-
talarda mortalite’nin en önemli nedenlerini kalp-
damar sistemi hastalıkları, enfeksiyon ve yetersiz
diyaliz oluşturmaktadır.3

Hemodiyaliz (HD), hastadan alınan kanın bir
membran aracılığı ve bir makine yardımı ile sıvı ve
solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesidir. Hemo-
diyaliz işleminin etkin ve güvenli bir şekilde ger-
çekleştirilmesi için yeterli (erişkinde yaklaşık
dakikada 200-600 ml) kan akımı sağlanmalıdır. Di-
yaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler ve damar
giriş yolu yaratmada sağlanan başarılar bu hasta-
larda yaşam süresi ve kalitesinin artmasına katıda
bulunmuştur. Yeterli kan akımı için kalıcı veya ge-
çici damar yolu sağlanmalıdır. Geçici damar yolu
sağlamak için çift lümenli tünelsiz ve tünelli he-
modiyaliz kateter yerleştirilmesi en yaygın yön-
tem iken, kalıcı damar giriş yolu olarak Arterio
Venöz Fistül (AVF) ve Arterio Venöz Greft (AVG)
tercih edilmektedir. Giriş yolu fonksiyonunun de-

ğerlendirilmesi bozukluk gelişebilecek hastaların
tanınmasına yardımcı olarak klinik sonuçların iyi-
leşmesine ve sorunların elektif şartlarda düzeltil-
mesine olanak sağlar. Bu yaklaşımlar arasında fizik
muayene, statik-dinamik venöz basınç ve damar
giriş yolu görüntülenmesi yer almaktadır. Fistülo-
grafi damar giriş yolunun etkinliğinin tayininde
altın standart olmasına rağmen, düzenli tarama için
uygun olmayıp, seçilmiş hastalarda uygulanmakta-
dır.4

Çalışmamızda renal replasman tedavisi olarak
HD uygulanan hastaların demografik özelliklerini,
eşlik eden hastalıkları, hemodiyaliz için kullanılan
damar giriş yollarının değerlendirilmesi ve takipte
kullanılan yöntemler, karşılaşan sorunların çözü-
münde uyguladığımız girişimleri paylaşmak ve he-
modiyaliz hemşiresi, hemodiyaliz hekimi, nefroloji
uzmanı, kalp damar cerrahisi uzmanı, radyoloji uz-
manından oluşan ekibin uyumlu çalışmasının he-
modiyaliz işleminin en başarılı şekilde
gerçekleştirilmesi için önemini vurgulamaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmaya Van Yüksek İhtisas Hastanesi Hemodi-
yaliz Ünitesinde Ocak 2007 de kronik hemodiyaliz
programında olan ve 18 ay boyunca ayni ünitede
tedavisi devam eden 28 erkek [yaş ortalaması: 43.60
(± 17.89)] ve 22 kadın [yaş ortalaması: 47.92 (±
18.72)] hasta dahil edildi. Tüm hastalara “Bilgilen-
dirilmiş Olur” formu okutuldu ve imzaları alındı.
Hastalara sentetik membran ile haftada üç kez 250
dakika süre ile hemodiyaliz işlemi uygulanmak-
taydı. Hemodiyalize girmek üzere kliniğe gelen her
hastaya kilo tartımının ardından, TA ölçümü ya-
pılmaktadır. Her seans öncesinde hastanın fistülü-
nün trili kontrol edilir, anevrizma enfeksiyon
yönünden kontrol edilir.Fistül üzerinde dezenfek-
siyon işlemi uygulandıktan sonra kan alan ve veren
iğneler birbirlerine 180 derece açı oluşturacak ve
aralarında en az 3 cm olacak şekilde 30 derece açı
oluşturacak şekilde ponksiyonlar yapılır ardından
setlere bağlantılar yapıldıktan sonra hemodiyaliz
işlemi yapılır. Hemodiyaliz seansının ardından
önce venöz ardından arteryel iğneler hastadan ay-
rılır ve her iki ponksiyon yerine steril petlerin üze-
rinden klempler ile ortalama 15 dak basınç
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uygulanır. Klempler kaldırıldıktan ve kanama ol-
madığından emin olunduktan sonra hastanın kli-
niği terk etmesine izin verilir. Kanama sorunu
olmadığı sürece hastalara her seansta 0.6 ml düşük
molekül ağırlıklı heparin yapılmaktaydı. 

Hatalar yaş, primer böbrek hastalığı, eşlik eden
hastalıklar, hemodiyaliz süresi, kullanılan damar
giriş yolunun lokalizasyonu, kullanım süresi, daha
önceki yaşanan sorunlar açısından değerlendirildi-
ler. AVF ve AVG olanlarda damar giriş yolu bulu-
nan ekstremitelerin  fizik muayenesi yapıldı ve
Doppler USG ile debileri tespit edildi. Her hemo-
diyaliz seansı öncesinde giriş yolunun bulunduğu
exremite ödem, anevrizma oluşumu, trill karakteri
yönünden incelendi ve hemodiyaliz seansı süre-
since kan akım hızında azalma, venöz basınçlarda
artış gözlenenlerde Dopler USG değerlendirmesi
hemen yapıldı, diğerlerinde debi ölçümü altı ayda
bir tekrarlandı. 

Tromboz, stenoz tespit edilen hastalar acilen
Kalp Damar Cerrahisi ekibi ile görüşülerek uygun
düzeltme işlemi yapıldı. AVF’de anevrizmatik de-
ğişiklik bulunan hastalara elektif şartlarda MR
aniografi yapıldı ve anevrizma formasyonları dü-
zeltilerek HD’e giriş için uygun cerrahi uygulandı.

BULGULAR
Yapılan ilk değerlendirmede toplam 50 hastadan 42
(%87.5)’si AVF, 5 (%6.25)’i AVG, 2 (%4.1)’si 
tünelli kateter, 1 (%2.9)’i tünelsiz hemodiyaliz ka-
teteri ile hemodiyalize girmekteydi (Tablo 1).
AVG’den 2’si sentetik, 3’ü natif safen ven grefti idi.
Tünelli kateteri olan bir hastaya başarılı natif safen
ven grefti uygulandı ve takip süresince sorun göz-
lenmedi. Tünelsiz kateri olan hastaya AVF açıldı.
Kadın hastalarda HD süresi 54.85 (± 41.88) ay,
erkek hastalarda 46.46 (± 40.03) olduğu tespit
edildi. Hastalar primer renal patoloji açısından de-
ğerlendirildiklerinde 7 hasta Diabetik Nefropati
(DNP), 7 hasta Hipertansif Nefroskleroz (HNS), 2
hasta Alport Sendromu, 2 hasta Amiloidoz ( biri
FMF, diğeri TBC bağlı), 3 hasta Polikistik Böbrek
Hastalığı, 3 hasta Kronik Pyelonefrit, 4 hasta Kro-
nik Glomerulonefrit nedeniyle SDBY geliştiği 
belirlendi. 22 hastanın primer patolojisi belirlene-
memişti. On beş hastada Kronik C hepatiti, 3’ünde

Seks Erkek 28 ( yaş ort 43,60 ±17,89)

Kadın 22 ( yaş ort 47,92±18,72)

HD giriş yolu AVF 42 (%87.5)

AVG 5 ( % 6.25) 

- 2 Sentetik Greft

- 3 Nativ Safen Ven greft

Tünelli Katater 2 ( % 4.1)

Tünelsiz Katater 1 ( % 2.9) 

HD süresi Erkek 46.46 ±40.03

Kadın 54.85 ±41.88

Primer Renal Patoloji Bilinmiyor 22

Diabetik Nefropati 7

Hipertansif Nefroskleroz 7

Alport Send. 2

Amiloidoz 2

Polikistik Böbrek Hast. 3

Kr. Pyelonefrit 3

Kr. Glomerulonefrit 4

Ek Hastalıklar Kr C Hepatit 15

Kr B Hepatit 3

KOAH 2

Koroner Arter Hastalığı 5

- PTCA 3

- CABG 2

Antihipertansif Kullanan HT hastası 5

AVF lokalizasyonları Sağ kol 6

- Radiosefalik 4

- Brakiosefalik 2

Sol Kol 36 

- Radiosefalik 32

- Brakiosefalik 4

AVG lokalizasyonları Sentetik 2 Sol üst kol

Nativ Safen Ven 3 Sağ üst kol

Erkek AVF istatistikleri Ort 1.86 ±1.39

4 kez AVF açılan hasta 3

3 kez AVF açılan hasta 1

2 kez AVF açılan hasta 8

1 kez AVF açılan hasta 16

Kadın AVF istatistikleri Ort 1.50 ±0.69

3 kez AVF açılan hasta 1

2 kez AVF açılan hasta 9

1 kez AVF açılan hasta 12

AVF Debisi Erkek 847,64 (±289,156) ml/dak

Kadın 839,44 (±549,89) ml/dak

Oklüde olan 6 fistülün Dağılımı 3 hasta Tromboz

3 hasta Fibrointimal hiperplazi

TABLO 1: Hastalara ait veriler.
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B hepatiti, 2’sinde Kronik Obstruktif Akcğer Has-
talığı, 5’inde Koroner Arter Hastalığı (ikisi CABG,
üçüne PTCA yapılmıştı), 5’e antihipertansif kulla-
nımına ihtiyaç duyulan HT eşlik ettiği belirlendi.
Altı hastada AVF sağ kolda (4 radiosefalik, 2 bra-
kiosefalik), otuz altısında sol koldaydı (32 radyose-
falik, 4 brakiosefalik). Sentetik AVG ler sol üst
kolda, natif safen ven grefti sağ ön kolda bulun-
maktaydı. Kadın hastalarda ortalama 1.5 (± 0.69)
kez AVF girişimi yapıldığı, bunlardan 9’una iki kez,
birine üç kez fistül açıldığı belirlendi. Üç kez AV
fistül açılan hastada primer renal patoloji Hiper-
tansif Nefroskleroz iken, iki kez AVF açılanların
ikisinde DM, ikisinde de Amiloidoz nedeniyle
SDBY gelişmişti. AVF olan erkek hastalarda orta-
lama 1.86 (± 1.39) kez, bunlardan üçünde 4 kez, bi-
rinde 3 kez, sekizinde 2 kez girişim yapıldığı tespit
edildi. Dört kez fistül açılan hastanın birinde DM
varken, diğerlerinde primer renal patoloji bilinmi-
yordu. AVG olan üç erkek hastadan biri 7 kez,
diğer ikisi 4 kez AVF girişimi yapıldıktan sonra
greft uygulanmıştı, hiçbirinin primer patolojisi bi-
linmiyordu. Diabetik hastaların birinde 4 kez, iki-
sinde 2 kez AVF açıldığı, ikisinin ilk açılan fistül
ile HD devam ettiği belirlendi. Amiloidozu olan iki
hastaya ikişer kez fistül açılmıştı. Mevcut damar
giriş yolunun kullanım süresi kadınlarda ortalama
38.11 ay (4-156 ay), erkeklerde ise ortalama 39.25
ay (2-180 ay) olarak belirlendi. 

Doppler USG ile AVF debisi kadın hastalarda
839.44 (± 549.89) ml/dak, erkek hastalarda 847.64
(± 289.156) ml/dak ölçüldü. Hiçbir hastada 200
ml/dak daha düşük değer yoktu. Bin ml/dak üze-
rinde değer tespit edilen 8 (5 erkek, 3 kadın) hasta-
dan ikisine uzamış kanama süresi nedeniyle fistülü
daraltma girişimi yapıldı. Birine 3 ay sonra işlem
tekrarlanmak zorunda kalındı, ikinci operasyondan
sonra sorunsuz takip edildi. İki hastada spontan ge-
rileme tespit edildi, biri girişimi kabul etmedi.

İlk değerlendirmede anevrizmatik değişim tes-
pit edilen 5 hastanın (4 erkek, 1 kadın) MR Anjio-
grafileri çekildi. Bir hastaya anevrizmatik genişle-
menin hızlı ilerlemesi nedeniyle acil operasyon uy-
gulandı. İki hastaya elektif şartlarda girişim plan-
landı. İki hasta şikayetleri olmadığı gerekçesiyle
operasyonu reddetti. 

Takip süresince hemodiyaliz seansı öncesinde
yapılan muayenede fistül üzerinde trill tespit edil-
meyen 6 hastadan üçünde Doppler USG ile trom-
boz tespit edilerek ikisine başarılı trombektomi
yapıldı. Birinde 1 hafta sonra aynı sorun tekrarladı
ve yeni AVF açıldı. Diğer üç hastada trombüs be-
lirlenemedi ve Doppler eşliğinde belirlenen bir üst
seviyeden yeni AVF açıldı. Damar gelişimi oldu-
ğundan iki gün sonra fistül HD işlemi için kullanı-
labildi. Hastanemiz şartlarında mevcut olmayan
fistülografi yöntemi bu tür durumlarda altın stan-
dart olarak radyoloji uzmanının, kalp ve damar cer-
rahını yönlendirmesinde çok önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle fistülografi yöntemi ile ok-
lüzyon sebepleri net olarak ortaya konarak aynı se-
ansta balon anjioplasti veya trombolitik tedavi ile
ek cerrahi gerektirmeden mevcut AVF’ün devam-
lılığı sağlanabilir. 

TARTIŞMA
Kronik böbrek yetmezliğinde, böbrek nakillerinin
yeterli verici bulunamaması, periton diyalizinin de
yeterli hijyenin her zaman sağlanamaması gibi
problemler nedeniyle kronik böbrek yetmezliği
olan hastalara periyodik hemodiyaliz uygulaması
gerektiğinde bunu sağlamak için AV fistül oluştu-
rulması ilk tercih olarak kullanılmaktadır.5 Hemo-
diyaliz amaçlı damar yolu girişimlerinde hedef
etkin ve güvenli bir şekilde hemodiyalizin gerçek-
leştirilmesidir. SDBY olan hastaların hemodiyaliz
tedavisi için AVF oluşturulması ilk olarak 1966 yı-
lında Brescia ve Cimino tarafından tanımlandıktan
sonra en yaygın kullanılan giriş yolu olmuştur.6

Hemodiyaliz için de hastada hızlı akımlı bir damar
yolu oluşturulması ihtiyacı, bu yöntemin kullanıl-
dığı ilk yıllardan beri AV fistül açma girişimlerini
gündeme getirmiştir. İyi bir hemodiyaliz fistülü
kullanımı kolay, akımı yeterli, uzun süre kullanı-
labilir ve güvenli olmalıdır.7,8 İdeal bir AVF daki-
kada 200 ml kadar kan akım hızı sağlamalıdır,
ayrıca fistül oluşturulmuş ven yeteli uzunlukta yü-
zeyde, kolay ulaşılabilir alanda olmalı ve iğne girişi
rahat yapılabilmelidir. Bu nedenle uzun dönem he-
modiyalize girecek hastalara nativ ve yüzeyel ven-
ler tercih edilmelidir. Nativ damarları uygun
olmaya hastalarda komplikasyon oranı daha yük-



Dolunay ODABAŞI ve ark. HEMODİYALİZ İÇİN DAMAR GİRİŞ YOLLARI: BİR MERKEZİN DENEYİMLERİ

Damar Cer Derg 2010;19(2)42

sek ve açıklık oranları daha düşük olan sentetik ar-
teriovenöz greftler kullanılabilir.9 Tünelli kateter
uygulamaları son yıllarda damar giriş yolu olarak
kullanıma girmesi ile AVF ve AVG uygulanama-
yan hastalarda hemodiyaliz için imkan veren giri-
şimdir.10

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda fistül
ameliyatı planlanırken öncelikle non dominant kol
ve en distal kısım birinci öncelik olmalıdır. Proksi-
mal kısımlar mümkün mertebe korunmalı, ve ile-
ride tekrar fistül ameliyatı ihtiyacına karşılık
saklanmaya çalışılmalıdır.4-11 Günümüze dek yapı-
lan çalışmalar, en güvenli ve kullanışlı bölgelerin
önkol ve kolda açılan fistüller olduğunu göstermiş-
tir. Ancak bu arada fistülleri tromboze olan hasta-
lardaki alternatif fistül açma bölgeleri ile ilgili
çalışmalar da süregelmektedir.8,12 Brescia-Cimino
fistül yetersizliği gelişiminde yedi klinik değişke-
nin rol aldığını düşünmektedirler. Bu değişkenleri,
arter ve venin yeterli kalitede (kalibrasyon ve kan
akımı yönünden) olmaması, diyabet, kadın cinsi-
yet, ileri yaş, antitrombositik tedavi kontrendikas-
yonu olması ve fistülün hasta hemodiyalize
girmeye başladıktan sonra açılması olarak sırala-
mışlardır. Hemodiyalize girmeden önce AV fistül
açılan hastalar ile diyaliz programına alındıktan
sonra fistül açılan hastalar arasındaki açık kalım
oranlarındaki farklıllığı diyaliz sırasındaki muhte-
mel hipotansif sürece bağlamışlardır. Erken döne-
min yanı sıra uzun dönem içerisinde gelişen
tıkanıklıkların başlıca nedenlerinden biri anasto-
moz alanındaki venin intimal hiperplazisidir. Ven
intimasındaki fibromuskuler hipertrofiye kronik
süreç içerisinde arteriyel yüksek debinin yaratmış
olduğu travmanın neden olduğu bildirilmiştir.13

Ancak yapılan yeni çalışmalarda üst ekstremite fis-
tüllerinde iskemik komplikasyonların düşük
oranda izlendiği ya da izlenmediği bildirilmekte-
dir.14 Pierre-Paul ve ark.,11 safen ven interpozis-
yonu ile fistüllerin hemodiyaliz amacıyla
kullanılabileceğini belirtirken hangi yöntem kulla-
nılırsa kullanılsın, kolay hemodiyaliz ponksiyonu

için, transpoze edilen venin cilt altına yerleştiril-
mesi sırasında cilde yakın bir şekilde geçirilmesi ge-
rektiğini vurgulamışlardır. Bu anlamda derin
venlere AVF gerçekleştirilen ve fistüllere ulaşımda
problem çekilen hastalarda Basilik Ven Yüzeyel-
leştirilmesi sentetik greftlerden önce düşünülmesi
gereken bir yöntemdir ve mevcut fistülün devam-
lılığını sağlamada iyi bir alternatiftir.15 Takip açı-
sından hastaların fistüllerinin her bir seansta
değerlendirilmesini yapan hemodiyaliz hemşiresi
ve doktoru, şikayet durumlarında değerlendirme
yapıp gerekli durumlarda Kalp ve Damar Cerrahisi
uzmanı ile birlikte değerlendirilmesi hayati öneme
haizdir. Fistülün patensisinin değerlendirilmesinde
Radyoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilecek gö-
rüntüleme yöntemleri revizyonun gerekli olduğu
durumlarda bir yol haritası ortaya konmasını sağ-
lamaktadır.

SONUÇ
Türkiye’de kronik hemodiyalize devam eden has-
taların %86’sına AVF, %2.9’una AVG, %7.0’sine
tünelli kateter, %4.2’sine tünelsiz kateter ile he-
modiyaliz işlemi uygulanmaktadır.8 Merkezimizde
hastaların %87.5’ine AVF, %6.25’ine AVG,
%4.1’ine tünelli kateter, %2.9’una tünelsiz kateter
kullanılmaktaydı ve ülkemizdeki oranlar ile ben-
zerlik gösteriyordu. Sonuç olarak, SDBY olup HD
programına alınan hastaların HD giriş yolu oluştu-
rulması ve bu giriş yolunun takibi ve patensisinin
devamlılığı HD hemşiresi, nefroloji uzmanı, kalp
damar cerrahisi uzmanı ve radyoloji uzmanının
birlikte etkileşimli çalışmasına bağlıdır. Ayrıca ül-
kemizde az kullanılan bir yöntem olarak üst ekste-
mitede çok sayıda AV fistül operasyonu geçirmiş
ve bir şekilde üst ekstremite otojen damarları ile
yeni bir AV fistül oparasyonu şanslarını yitirmiş
kronik böbrek yetmezlikli hastalarda safen ven in-
terpozisyonu ile AV fistül oluşturulması yapay
greftlere göre daha ekonomik ve komplikasyonsuz
olması nedeniyle göz önünde bulundurulması ge-
reken bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.
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ort koarktasyonu 50 yıldan uzun süre önce Crafoord ve Nylin tara-
fından cerrahi olarak düzeltilmiş ve desendan aortada sol subklavi-
yan arter başlangıcının hemen distali ile duktus arteriozus

arasındaki daralmayı ifade eden yaygın konjenital anomalilerden birisidir.1

Bu anomalide başlıca ölüm sebepleri arasında miyokarda enfarktüsü, in-
trakranial kanama, konjestif kalp yetmezliği, aort diseksiyonu veya ruptür
yer almaktadır.2 Eşlik eden biküspit aortik kapak hastalığı da morbidite ve
mortalitenin kaynağı olabilir.2 Düzeltilmemiş aort koarktasyon hastaları-
nın pek çoğu 50 yaşından önce kaybedilmektedir.3 Buna karşılık Campbell

Eşlik Eden Koroner Arter Hastalığı ve
Koroner Arter Anomalisi Olan 59 Yaşında
Bir Hastaya Aort Koarktasyonu Nedeniyle
Desenden Aortaya Tüp Greft Konulması

ÖÖZZEETT  Aort ko ark tas yo nu, sol subk la vi yan ar te rin he men dis ta lin de gö rü len de sen dan aor ta da ki
da ral ma ola rak ta nım lan mak ta dır. Ta nı sı ge nel lik le ya şa mın ilk yıl la rın da ko nul mak ta olup te da -
vi si yi ne bu dö nem de ya pıl mak ta dır. Te da vi edil me yen aort ko ark tas yo nu uzun va de de ya şam la
bağ daş ma mak ta dır ve bu has ta la rın bir ço ğu 50 ya şın dan ön ce öl mek te dir. Cer ra hi ola rak te da vi
edi len ile ri yaş ta ki has ta lar da da uzun dö nem de mor bi di te ve mor ta li te oran la rı yük sek ol mak ta dır.
Biz bu ra da ile ri yaş ta aort ko ark tas yo nu ta nı sı alan 59 ya şın da ki ka dın has ta yı sun mak ta yız. Bu has -
ta da aort ko ark tas yo nu na eş lik eden ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve ko ro ner ar ter ano ma li si olup aor tik
ko ark tas yon de sen dan aor ta ya ko nan tüp greft le te da vi edil miş tir. Ko ro ner ar ter de ki tı ka nık lık ise
ko ro ner ar ter ana to mi si uy gun bu lun ma dı ğın dan mü da ha le ye ge rek gö rül me miş tir. Pos to pe ra tif 4.
yıl da olan has ta ha ya tı nı iyi bir şekil de ge çir mek te dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort ko ark tas yo nu; ko ro ner dar lı ğı    

AABBSS  TTRRAACCTT  Aor tic co arc ta ti on is de fi ned as the nar ro wing of the des cen ding aor ta just be low the
left subc la vi an ar tery. The di ag no sis of aor tic co arc ta ti on is usu ally do ne in the first ye ars of li fe and
tre a ted in the sa me pe ri od. The long-term pe ri od mor ta lity and mor bi tidy ra tes ke ep high  in the
el derly pa ti ents that are tre a ted sur gi cally. Un tre a ted aor tic co arc ta ti on is not con cor dant with li -
fe in the long term and most of the se di e be fo re the age of 50.  We pre sent he re an el derly di ag no -
sed wo man with aor tic co arc ta ti on at the age of 59. This pa ti ent had con co mi nant co ro nary ar tery
di se a se, co ro nary ar tery ano maly and aor tic co arc ta ti on tre a ted sur gi cally with a tu be graft pla ced
in the des cen ding aor ta. Sin ce the co ro nary ar tery ana tomy was un su i tab le, in ter ven ti on to the ob-
s truc ti on of the co ro nary ar tery was tho ught to be un ne ces sary. The pa ti ent has a nor mal li fe in her
fo urth pos to pe ra ti ve ye ar.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Aor tic co arc ta ti on; co ro nary ste no sis   
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1970 yıl lar da 60 yaş ci va rın da nor mal po pü las yon -
da ölüm ora nı nı %98 ola rak ra por et miş tir.3 Biz bu-
ra da eş lik eden ko ro ner ar ter ano ma li si ve ko ro ner
ar ter has ta lı ğı bu lu nan ve tüp greft le dü zelt ti ği miz
bir ko ark tas yon ol gu su nu sun mak ta yız.

OL GU SU NU MU
59 ya şın da, be ta blo ker le hi per tan si yo nu kon trol
al tın da olan ka dın has ta ko ro ner yo ğun ba kım üni-
te si ne non-ST ele vasyonlu akut ko ro ner sen drom
ta nı sı ile ka bul edil di. Fi zik mu a ye ne de her iki ak-
ci ğer ba zal le rin de ral ler ve gö ğüs os kül tas yo nun da
2/6 sis to lik üfü rüm du yul mak tay dı. Ka ro tis ve ra di -
al na bız lar dol gun ola rak ele ge lir ken, fe mo ral na-
bız lar za yıf ola rak alın mak tay dı. Ya pı lan ko ro ner
an ji yog ra fi de sol ana ko ro ner ar ter, sol ön inen ar -
ter  ve sağ ko ro ner ar ter nor mal ola rak de ğer len di -
ril di. Ay rı bir ori fis ten çı kan sir kümf leks ar ter de
bi rin ci op tus mar ji na lis da lın dan son ra %100 tı ka -
nık lı lık sap tan dı. Sol ven tri kü log ra fi nor mal ola rak
de ğer len di ril di. Kar di yak ka te te ri zas yon sı ra sın da
de sen dan to ra sik aor ta da ko ark te seg ment te 50 mm
Hg gra di ent sap tan dı. Eko kar di yog ra fik ola rak ist-
mu sun prok si ma lin de tür bü lans akım göz len di ve
has ta da bi küs pit aor tik ka pak sap tan ma dı. Ya pı lan
an ji yog ra fi de bü yük da mar pa to lo ji si yok tu, asen-
dan ve ar kus aor ta nor mal ola rak de ğer len di ril di.
To ra sik aor ta nın prok si ma lin de cid di  ko ark te bir
seg ment var dı. Ko ark tas yon böl ge si nin dis ta li ne
kan ta şı yan çok sa yı da  kol la te ral ar ter ler mev cut -
tu.

Has ta ge nel anes te zi al tın da ame li ya ta alın dı.
Sol to ra ko to mi son ra sı 4. in ter kos tal ara lık tan gi ri -
le rek de sen den aor ta ya ula şıl dı. Subk la vi yan ar te -
rin prok si ma li ne si de klemp ko nul du. 16 mm
Dak ron tüp gref tin prok si mal ucu de vam lı di kiş
tek ni ği ile anas to moz edil di. Da ha son ra de sen den
aort ta ko ark te seg men ti nin 4-5 cm dis ta li ne si de
klemp ko nu la rak tüp gref tin dis tal anas to mu zu ta-
mam lan dı. Alt  eks tre mi te  ba sın cı  yay gın  kol la -
te ral do la şım ne de ni ile ope ras yon bo yun ca
mo ni tö ri ze edi le me di. Er ken pos to pe ra tif dö ne mi
ve ta ki bi so run suz sey re den has ta nın hi per tan si yo -
nu be ta blo ker ile kon trol al tı na alın dık tan son ra 6.
gün de ta bur cu edil di ve ha len so run suz bir şekil de
ta kip edil mek te dir.

TAR TIŞ MA
Aort ko ark tas yo nu ge nel lik le do ğum da, in fan til ve
ço cuk luk dö nem de ta nı sı ko nan kon je ni tal bir mal-
for mas yon dur. Has ta la rın çok az bir bö lü mün de
ye tiş kin dö ne me ka dar ta nı sı kon ma mak ta dır. Üst
ve alt eks tre mi te ler ara sın da ki kan ba sın cı far kı ile -
ri yaş lar da has ta lı ğın ta nı sı nı koy ma yı ko lay laş tır -
mak ta dır. Camp bell ’a gö re has ta la rın %50’si 30’lu
yaş lar da, %75’i 46 ya şın da ve %90’ı 58 ya şın da öl-
mek te dir.3 Ope ras yo nun ya pıl dı ğı yaş uzun dö nem
sağ ka lım ve hi per tan si yon kon tro lü nü sağ la ma da
çok önem li bir fak tör dür. Ca yen ne ve ar ka daş la rı
59 ya şın da asemp to ma tik bir ko ark tas yon has ta sın -
da hi per tan si yo nun greft in ter po zis yo nu ile cer ra -
hi ola rak te da vi son ra sı ge ri le di ği ni bil dir miş ler dir.4

Di ğer se ri ler de 50 yaş üze ri has ta lar da ko ark tas -
yon ona rı mın dan son ra ki uzun dö nem so nuç la rı nı
bil dir miş ler dir.5-8 Bi zim ol gu mu zun 59 ya şın da ol-
ma sı ve bu dö ne me ka dar ta nı ko nul ma mış ol ma sı
li te ra tür le uyum lu az rast la nan bir du rum dur ve
has ta mı zın hi per tan si yo nu an ti hi per tan sif ilaç lar la
kon trol al tın da dır. Pos to pe ra tif 4. yı lın da ol ma sı na
rağ men ha len ya şa mı nı so run suz ola rak sür dür -
mek te dir. 

Cok ki nos ve ark. ko ark tas yon ona rı mın dan
son ra ko ro ner ar ter has ta lı ğı ge li şim sık lı ğı nı göz-
lem le miş ler dir.8 35 yaş üs tü has ta la rın ne re dey se
ya rı sın da ölüm se be bi ola rak mi yo kard en fark tü sü
bu lun muş tur. Yıl maz ve ark. be ra be rin de ko ro ner
ar ter has ta lı ğı, anü lo a or tik ek ta zi ve ven tri kü ler
sep tal de fekt olan aort ko ark tas yon lu 4 has ta yı tek
se ans ta ba şa rıy la te da vi et miş ler dir.9 Ol gu muz da
göz len di ği üze re ko ark tas yo na eş lik eden has ta lık -
lar ola bi lir. Has ta mız ko ro ner yo ğun ba kım üni te -
si ne non-ST ele vasyonlu akut ko ro ner sen drom
ta nı sı ile ka bul edil miş tir. Ay rı bir ori fis ten çı kan
sir kümf leks ar ter de  bi rin ci op tus mar ji na lis da lın -
dan son ra %100 dar lık sap tan mış tır. An cak, bu pa-
to lo ji ye mü da ha le yi im kan sız ha le ge ti ren bir
ko ro ner  ar ter ana to mi si sap tan mış tır. Pos to pe ra tif
dö nem de ko ro ner ar ter has ta lı ğı ne de niy le bir so -
run ya şan ma mış tır.   

Ko ark tas yo nun stan dart ona rı mı yaş lı has ta -
lar da ço cuk lar dan da ha fark lı dır. Dis tal aor tik ark
ve sol subk la vi yan ar te rin yay gın kal si fi kas yo nu na
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rast la nı la bi lir. İnter kos tal ar ter ler çok ge niş ola bi -
lir ler. Ca yen ne ve ark.nın ça lış ma la rıy la uyum lu
ola rak biz ko ark tas yo nu 16 mm tüp greft ile te da vi
et tik. 

SO NUÇ
So nuç ola rak, 50 ya şın üze rin de ki has ta lar da ko-
ark tas yo nun cer ra hi ola rak ona rı mı sı ra sın da dis tal
aor tik ark, sol subk la vi yan ar ter ve in ter kos tal ar-

ter ler de ki ge niş le me ler ve kal si fi kas yon lar gi bi so-
run lar dan do la yı da ha dik kat li olun ma lı dır. Bu has-
ta lar cid di bir mor ta li te ne de ni olan mi yo kard
en fark tü sü ris ki ya da olan ko ro ner ar ter has ta lı ğı
açı sın dan de ğer len di ril me li ve ta kip edil me li dir.
Kal si fi ye aor ta ya da kol la te ral da mar lar dan ka na -
ma ne de ni ile ope ras yon komp li ke ola bil se de ye-
ter li öl çü de tüp greft ile ame li yat tek ni ği ba sit,
efek tif ve kı sa bir pro se dür dür.
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ksillobifemoral bypas aorto-iliyak tıkanıklığı/darlığı olup anatomik
bypas cerrahisinin yüksek riskli olması nedeniyle yapılamadığı du-
rumlarda tercih edilen extraanatomik bypas yöntemidir. Ekstra-

anatomik bypas yöntemi olması nedeniyle komplikasyonlara aday bir
yaklaşımdır.1-3 Aorto-iliyak darlığı olan fakat abdominal aortun ileri dere-
cede plaklı olması nedeniyle aksillo-bifemoral bypas uyguladığımız bir ol-
gu proksimal anastomoz ayrılması sonucu tekrar cerrahiye alındı. Bu
yazımızda oluş nedeni itibariyle ilginç olduğunu düşündüğümüz ve nadir
olan bu vakayı sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU
Beş yıldan bu yana her iki alt ekstremitede intermittan klodikasyon şika-
yeti olan 54 yaşında erkek hasta aorto-bifemoral bypas planlanarak kliniği-
mize yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde diyabet ve hipertansiyon ile beraber
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Aksillo-Bifemoral Bypass Sonrası
Proksimal Anastomoz Ayrılması

ÖÖZZEETT  Eks tra-ana to mik bypas cer ra hi si aor tik yak la şı mın yük sek risk ta şı ya ca ğı has ta lar da eks tre -
mi te le rin kur ta rıl ma sı açı sın dan uy gu la nan al ter na tif yak la şım dır. Bu has ta lar mev cut yay gın ate -
rosk le roz ne de ni ile be ra ber le rin de ek mor bi di te ve mor ta li te ris ki ta şır lar. Trom boz, he ma tom, üst
eks tre mi te is ke mi si ve en fek si yon sık rast la nan komp li kas yon lar dır. Bu ol gu lar da prok si mal anas -
to moz ak sil ler ar te re ya pıl dı ğın dan prok si mal anas to moz ay rıl ma sı da na dir fa kat cid di bir komp -
li kas yon ola rak bil di ril miş tir. Bu ol gu su nu mun da ak sil lo-bi fe mo ral bypas son ra sı prok si mal
anas to moz ay rıl ma sı ne de niy le ba şa rıy la ope re edi len ol gu su nul du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pos to pe ra tif komp li kas yon lar; he ma tom; axil ler ar ter

AABBSS  TTRRAACCTT  Ex tra-ana to mic bypass sur gery is an al ter na ti ve ap pro ach for limb sal va ge for pa ti ents
ex hi bi ting high risk when aor tic ap pro ach is uti li zed. The se pa ti ents carry an ad di ti o nal mor bi dity
and mor ta lity risks du e to exis ting ex ten si ve at he rosk le ro zis. Throm bo sis, he mo to ma, up per ex tre -
mity isc he mi a and in fec ti on are fre qu ently en co un te red comp li ca ti ons. Pro xi ma le anas to mo sis de-
tach ment, alt ho ugh ra re, is re por ted to be a se ri o us comp li ca ti on for the se pa ti ents sin ce pro xi mal
anas to mo sis is per for med on axi lary ar tery. In this ca se, a pa ti ent who has be en ope ra ted suc ces fully
du e to pro xi mal anas to mo sis de tach ment af ter axil lo bi fe mo ral bypass pro ce du re, is re por ted.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pos to pe ra ti ve comp li ca ti ons; he ma to ma; axil lery ar tery
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2 pa ket /gün (38 yıl) si ga ra kul la nı mı mev cut tu. Ko-
ro ner ar ter has ta lı ğı da mev cut has ta ya 2 ay ön ce
sir kumf leks ar te re  PTCA + stent gi ri şi mi uy gu lan -
mış tı. Has ta nın fi zik mu a ye ne sin de her iki fe mo ral
ar ter na bız la rı za yıf pal pabl iken da ha dis ta li non-
pal pabl idi. Has ta nın ank le-bra ki al in de xi her iki
ta raf ta ba cak ta 0.5 ola rak öl çül dü. Has ta nın MR an-
ji og ra fi sin de ab do mi nal aort ta inf tra re nal se vi ye de
her iki ili yak ar te ri içi ne alan dar lık sap tan dı. Has -
ta bu bul gu lar la aor to-bi fe mo ral bypas ama cıy la
ope ras yo na alın dı. Eks plo ras yon da ab do mi nal aor-
tun ile ri de re ce de kal si fik ol du ğu ve anas to mo za
uy gun ol ma dı ğı gö rül dü. Bu nun üze ri ne has ta da
axil lo-bi fe mo ral bypas ya pıl ma sı na ka rar ve ri le rek
8 mm ring li PTFE (po li tet raf lo ro e ti len) greft ile sağ
ak sil lo-bi fe mo ral bypas uy gu lan dı. Pos to pe ra tif dis-
tal na bız la rı pal pabl olan has ta pos to pe ra tif 5. gün
te da vi si dü zen le ne rek ta bur cu edil di. Has ta ta bur -
cu edil dik ten 25 gün son ra sağ ak sil ler böl ge de yay-
gın he ma tom, ağ rı ne de niy le acil ser vi se baş vur du.
Has ta sor gu lan dı ğın da; ev de si nek ko va lar ken sağ
ko luy la ani ola rak sa vur ma ha re ke ti yap tı ğı ve son-
ra sın da mev cut du ru mun oluş tu ğu sap tan dı. Has-
ta nın dopp ler ul tra so nog ra fi sin de sağ ak sil la da
to raks du va rı na ya kın yer le şim li he mo tom ve sağ
pek to ral loj da cilt- cilt al tı do ku da he mo ra ji ye se-
kon der be lir gin ödem, ha ri ta tar zın da yay gın da ğı -
lım lı he mo ra ji sap tan dı. Çe ki len MR an ji og ra fi de
gref tin prok si mal anas to mo zun da 6 x 4 cm bo yut -
la rın da pse u do a nev riz ma tes pit edil di (Şekil 1).
Ope ras yo na alı nan has ta da ko ro ner ar ter has ta lı ğı
ol ma sı ne de niy le in va ziv tam mo ni to ri zas yon sağ-
lan dı. Ak sil ler anas to moz hat tı di rekt anev riz ma
ke se si açı la rak eks plo re edil di. Exp lo ras yon da prok-
si mal ak sil ler anas to mo zun la te ral kıs mın da di kiş
hat tı nın ay rıl mış ol du ğu gö rül dü. Ay rı ca kol tuk al -
tı ve pek to ral ada le sa ha sın da yay gın lo bü le he ma -
tom sap tan dı (Şekil 2). He ma tom lar te miz len dik ten
son ra greft bo yu nun ye ter li ol du ğu ve 5/0 pro len
ile ta mi rin ye ter li ola ca ğı gö rül dü. Bu aşa ma da has-
ta da bra di kar di ve hi po tan si yon ge liş ti. İnot rop
des te ği baş lan dı. Ce vap alı na ma yan has ta da hi po -
tan si yon de rin leş ti ve kar di o pul mo ner arest ge liş ti.
Kar di yak ma saj la ile kar di o pul mo ner re sü si tas yo -
na baş lan dı. Yak la şık 5 dk’lık re sü si tas yon son ra sı
has ta he mo di na mik ola rak sta bil ha le ge ti ril di.

Prok si mal anas to moz 5/0 pro len ile ta mir edi le rek
hız la ka pa tıl dı ve inot rop des te ğin de yo ğun ba kım
iz le mi ne alın dı. Pos to pe ra tif 12. sa at te eks tü be edi-
len has ta  pos to pe ra tif 2. gün ser vis iz le mi ne alın -
dı. İzle min de ek bir so run ge liş me yen has ta 5.
günde ta bur cu edil di. 

ŞEKİL 1: MR anjiografi görüntüsü.

ŞEKİL 2: Aksiller bölgede yaygın hematom (peroperatif görüntü).



TAR TIŞ MA
Eks tra a na to mik bypas cer ra hi si aor to fe mo ral yak-
la şı mın risk li ve ya ola nak sız ol du ğu du rum lar da 
ya pı lan al ter na tif bir yak la şım dır. Bu has ta gu ru -
bun da stan dart ab do mi nal yak la şım tek nik ola rak
(aor ta en te rik fis tül, en fek te es ki greft, ab do mi nal
sep sis ve ma lig ni te, ge çi ril miş ba tın ope ras yo nu,
pel vik ve ya ret ro pe ri to ne al en fek si yon lar, pel vik
rad yo te ra pi son ra sı) risk ta şı ya bi lir ve ya has ta da ki
mev cut ko mor bi di te ne de niy le (mor bid obe si te,
son dö nem ma lig ni te, KO AH, cid di kar di o pul mo -
ner risk) risk ta şı ya bi lir.4 Bu gi bi du rum lar da axil-
lo fe mo ral yak la şım pra tik ve lo kal anes te zi ile
ya pı la bi lir li ği ne de niy le en sık uy gu la nan tek nik tir.
Axil ler yak la şım dı şın da bu ol gu lar da fe mo ro fe mo -
ral, to ra ko fe mo ral bypas, asen dan aor to fe mo ral
bypas, ob tu ra tor bypas gi bi al ter na tif yak la şım lar -
da ya pı la bi lir.5

Has ta da ki mev cut fak tör ler ne de ni ile bu yak-
la şı ma ge nel lik le pre o pe ra tif dö nem de ka rar ve ri -
lir ken; bi zim ol gu muz da aor to bi fe mo ral yak la şı mın
ön ce lik li ter cih ol ma ne de ni ile ab do mi nal in siz -
yon ya pıl mış tır. Fa kat ab do mi nal aort tun ile ri de-
re ce de kal si fik ol ma sı ne de niy le ex tra na to mik
yön tem ter cih edil miş tir. Ab do mi nal aort ta ki kal-
si fi kas yo nun ili ak ar ter le ri de içi ne ala cak şekil de
uzun seg ment ol ma sı aor ta ya  en dar te rek to mi  se-
çe ne ği dü şü nül me miş tir. 

Axil lo fe mo ral bypas cer ra hi si aor tik yak la şı ma
gö re ba zı de za van taj la ra sa hip tir. Özel lik le gref tin
yer le şi mi komp li kas yon la rın en sık ne de ni dir.
Prok si mal anas to moz ay rıl ma sı na li te ra tür de %5
ora nın da rast la nıl mak ta dır.1 Eks ter nal ba sı ve greft

trom bo zu, greft en fek si yo nu, prok si mal anas to moz
ay rıl ma sı, bra ki al plek sus ha sa rı, ak sil ler ar ter
trom bo zu ve ar te ri el ste al en sık rast la nan komp li -
kas yon lar ola rak bil di ril miş tir.2,3 Özel lik le üst eks-
tre mi te nin ani hi pe rab dük si yo nu ile prok si mal
anas to moz üze rin de olu şan me ka nik stress bu
komp li kas yon la ra ne den ol mak ta dır.6 Bu ol gu lar da
ge nel lik le ak sil ler ağ rı, yay gın he ma tom ve psö do -
a nev riz ma for mas yo nu ile kar şı mı za çık mak ta dır.7 

Bu ol gu lar da cer ra hi nin ba şa rı sı ka dar gref tin
ve greft akı mı nın ko run ma sı önem li dir. Has ta nın
cer ra hi son ra sı tıb bi te da vi si nin ida me si, greft ba sı -
sı ve gref tin uğ ra ya bi le ce ği me ka nik stress ko nu -
sun da bil gi len di ril me si olu şa bi le cek komp li kas -
yon la rı azal ta cak tır. Whi te ve ark. yap tık la rı öl-
çüm ler de eks tre mi te ab dük si yo nu ve la te ral flek si -
yo nu ile ak sil ler ve fe mo ral ar ter me sa fe si nin %15
art tı ğı nı bil dir miş ler dir.7 Bu ne den le bu komp li -
kas yo nu ön le mek ama cıy la gref tin bir kaç cm uzun
ve po zis yon ola rak pek to ra lis mi nör ka sı nın me di -
a lin de ol ma sı ge rek ti ği ni öner miş ler dir. Bu ol gu da
exp lo ras yon da ya pı lan ta mir son ra sı ex tre mi te ab-
dük si yo nu ile ger gin lik olup ol ma dı ğı kon trol edil -
di ve greft bo yu nun uza tıl ma sı na ge rek ol ma dı ğı
gö rül dü. 

Ay nı şekil de cer ra hi sı ra sın da bra ki al plek sus
ha sa rı açı sın dan ye ter li di sek si yon, uy gun do nör
ak sil ler ar te rin se çil me si ve prok si mal anas to moz
hat tın da ger gin lik ol ma ma sı na dik kat edil me si bu
cer ra hi nin uzun dö nem ba şa rı sı açı sın dan önem li -
dir.8 Ay rı ca bu has ta gru bun da yay gın ate rosk le ro -
zun var lı ğı dik ka te alı na rak özel lik le ko ro ner ar ter
has ta lı ğı açı sın dan mul ti di sip li ner yak la şım da  bu-
lu nul ma lı dır.
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emoral arterin gerçek anevrizmaları, ikinci sıklıkla görülen periferik
arter anevrizmalarıdır. Genellikle ana femoral arterde bulunurlar. Sü-
perfisyal ve derin femoral arterde bulundukları zaman ise bunlara baş-

ka bölgelerdeki anevrizmalar eşlik eder. İzole süperfisyal femoral arter
(SFA) anevrizmaları ise çok nadirdir. Yakın zamandaki bir literatür tara-
masında SFA anevrizması olan sadece 61 olgu tespit edilmiştir.1 Bu olgular
sıklıkla yaşlı erkekler olup çoğunlukla sağ alt ekstremiteleri etkilenmiştir
ve anevrizmaların büyük kısmı arterin 1/3 orta kısmında yerleşmiştir. Bu
hastalarda en sık görülen belirti pulsatil bir kitleyle beraber olan lokalize ağ-
rı idi. Klinik olarak önemli diğer bir semptom SFA anevrizmasının rüptü-

Kronik Arteriyel Tıkanıklık Bulgularını
Taklit Eden İzole Süperfisyal Femoral

Arter Anevrizması

ÖÖZZEETT  Fe mo ral ar te rin ger çek anev riz ma la rı ikin ci sık lık la gö rü len pe ri fe rik ar ter anev riz ma la rı dır.
Anev riz ma sık lık la ana fe mo ral ar ter de dir ve mul tipl dir. İzo le ate rosk le ro tik sü per fis yal fe mo ral
ar ter anev riz ma la rı ise çok na dir gö rü lür. Ço ğun luk la yaş lı er kek ler de gö rü len bu pa to lo ji da ha çok
sağ alt eks tre mi te yi tu tar ve sık lık la ar te rin 1/3 or ta kıs mın da bu lu nur. Bu anev riz ma lar ge nel lik le
dis tal em bo li zas yon la, ağ rıy la bir lik te olan pul sa til bir kit ley le ve ya akut trom boz la kli nik be lir ti ve -
rir. Na di ren de anev riz ma nın ya vaş ça trom bo ze ol ma sı na bağ lı kro nik ar te ri yel tı ka nık lık olu şa bi -
lir. Biz bu ya zı da bi li nen bil gi ler le uyum lu ol ma yan izo le sü per fis yal fe mo ral ar ter anev riz ma lı bir
ol gu yu tar tış tık. Bu has ta gö re ce li ola rak nor mal den da ha genç ti, sol alt eks tre mi te si et ki len miş ti,
anev riz ma ar te rin dis ta lin dey di ve in ter mi tant kla di kas yo şika ye ti ile baş vur muş tu. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Sü per fis yal fe mo ral ar ter anev riz ma sı; kro nik ar te ri yel tı ka nık lık

AABBSS  TTRRAACCTT  Tru e ane urysms of the fe mo ral ar tery are the se cond most com mon pe rip he ral ane -
urysm. The ane urysms are lo ca ted in com mon fe mo ral ar tery and mul tip le. Iso la ted at he rosc le ro -
tic su per fi ci al fe mo ral ar tery ane urysms are al so ex tre mely ra re. They are most of ten se en in el derly
men, pre do mi nantly af fec ting the right lo wer ex tre mity, and they are most of ten se en in the mid-
d le-third of the ar tery. In ge ne ral, the se ane urysms are pre sen ted with dis tal em bo li za ti on, lo ca li -
zed pa in in as so ci a ti on with a pul sa ti le mass or acu te throm bo sis. Unu su ally, ane urysm may
throm bo se gra du ally and chro nic ar te ri al occ lu si on may de ve lo pe. In this re port, we pre sen ted a pa-
ti ent with iso la ted su per fi ci al fe mo ral ar tery ane urysm who did not co in ci de with the in for ma ti on
known. The pa ti ent was re la ti vely yo un ger with the fe mo ral ar tery ane urysm lo ca ted at the left limb
at the dis tal part and pre sen ted with in ter mit tent cla u di ca ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Su per fi ci al fe mo ral ar tery ane urysm; chro nic ar te ri al occ lu si on
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rü dür. Bu se ri de rüp tür is ke mi den da ha sık ola rak
bu lun muş tur.1

Bu ya zı mız da, izo le SFA anev riz ma la rıy la il gi -
li li te ra tür bil gi le rin den fark lı özel lik le ri olan izo -
le SFA anev riz ma lı bir ol gu yu sun duk.

OL GU SU NU MU
El li ye di ya şın da ki er kek has ta sol ba ca ğın da 100
met re yü rü yün ce olu şan kla di kas yo şika ye ti ile baş-
vur du. Öz geç mi şin de si ga ra iç me hi ka ye si var dı.
Sis te mik fi zik mu a ye ne de her han gi bir özel lik yok -
tu. Vas kü ler sis tem mu a ye ne sin de sağ alt eks tre mi -
te nor mal ken sol alt eks tre mi te de dis tal pe ri fe rik
na bız lar (dor sa lis pe dis ve ti bi a lis pos te ri or nab zı)
pal pe edi le me di. Kol ba cak in dek si sağ da 1.1, sol da
ise 0.5 idi. Ul tra so nog ra fik in ce le me de SFA’ nın dis-
ta lin de tam tı ka nık lık ve bu dü zey de ar te ri yel lez-
yon dan ge liş ti ği dü şü nü len iyi sı nır lı lo bü le bir
kit le tes pit edil di. Pe ri fe rik an ji yog ra fi SFA’ nın dis-
ta li nin tam tı ka lı ol du ğu nu ve pop li te al ar te rin kol-
la te ral ler le dol du ğu nu gös ter di (Re sim 1, 2). Bu nun
üze ri ne has ta eş lik eden baş ka bir anev riz ma olup
ol ma dı ğı nı gör mek için MR an ji yog ra fi ile araş tı -
rıl dı ve baş ka bir anev riz ma tes pit edil me di. 

Has ta spi nal anes te zi al tın da elek tif ope ras yo -
na alın dı. Fe mo ral ar ter dis ta li eks plo re edil di ğin de
yak la şık 7 x 3.5 cm’lik bir anev riz ma gö rül dü (Re -
sim 3). Anev riz ma trom bo zey di. Anev riz ma nın re-

zek si yo nun dan son ra SFA ve pop li te al ar ter prok-
si ma li ara sı na sa fen ven gref ti in ter po ze edil di.
Ope ras yon son ra si dis tal na bız la rı el le pal pe edi len
has ta pos to pe ra tif 6. gün iyi bir du rum da ta bur cu
edildi. İki yıl lık ta kip te de her han gi bir so ru nu yok -
tu.

TAR TIŞ MA
Fe mo ral ar ter anev riz ma la rı ge nel lik le ana fe mo ral
ar te ri tu tar. İzo le de rin ve yü ze yel fe mo ral ar ter
anev riz ma la rı nis pe ten na dir dir. Ya kın za man da ki
bir li te ra tür der le me sin de, Le on ve ark. uy luk böl-
ge sin de ki anev riz ma la rın % 80 ana fe mo ral ar ter de,
%15 SFA’ da ve %5 de rin fe mo ral ar ter de ol du ğu nu
bul muş lar dır.1

RE SİM 1: Ar te ri og ram prok si mal de ki yay gın kol la te ral do lum ile bir lik te sü per-
fis yal fe mo ral ar ter de ki tı ka nık lı ğı gös ter mek te dir.

RE SİM 2: Arteriogram süperfisyal femoral arterin distalini ve popliteal arterin
doluşunu göstermektedir.

RE SİM 3: Cerrahi tamirden önce süperfisyal femoral arter anevrizmasının in-
traoperatif görünümü.



Alptekin YASIM ve ark. KRONİK ARTERİYEL TIKANIKLIK BULGULARINI TAKLİT EDEN İZOLE SÜPERFİSYAL FEMORAL ARTER...

Damar Cer Derg 2010;19(2)52

Fe mo ral ar ter ler de ki bu anev riz ma lar trom-
boz, rüp tür ve em bo li zas yon la komp li ke ola bi lir -
ler. Bu anev riz ma lar sık lık la 70 ya şın üs tün de ki
has ta lar da gö rü lür ve er kek ler de 15-20 kat da ha
sık tır. Fe mo ral ar ter anev riz ma la rı nın ço ğu ate-
rosk le ro za bağ lı ol ma sı na rağ men en fek si yon, trav -
ma, im mu no lo jik bo zuk luk lar, kon nek tif do ku
has ta lık la rı ve ak ro me ga li de et ken ler ara sın da sa-
yı la bi lir.1-3 Di ğer risk fak tör le ri si ga ra iç mek ve hi-
per tan si yon dur. 

İzo le ate rosk le ro tik SFA anev riz ma la rı na na-
di ren rast la nıl mak ta dır. SFA mü kem mel bir müs-
kü ler des te ğe ve mi ni mal ge ril me stre si ne sa hip
ol du ğun dan anev riz ma bu ar ter de çok sık gö rül -
me mek te dir.1,2 Pa pa do u las ve ark. SFA anev riz -
ma la rı nın tüm anev riz ma lar için de sa de ce
%1.5’luk bir in si dan sa sa hip ol duk la rı nı be lirt -
miş ler dir.4 Hon jo ve ark. Ja pon li te ra tü rün de sa-
de ce 3 ta ne izo le ate rosk le ro tik SFA anev riz ma lı
has ta bu lun du ğu nu ve bu has ta la rın da di ğer pe-
ri fe rik ar ter anev riz ma la rıy la bir lik te ol du ğu nu
bil dir miş ler dir.2 Ger çek ten de SFA anev riz ma la -
rı ge nel lik le bi la te ral dir ve sık lık la vü cu dun di -
ğer yer le rin de ki anev riz ma lar la bir lik te
gö rü lür.1,3,4 Bun dan do la yı, eş lik eden aor tik ve
pe ri fe rik anev riz ma la rın yük sek in si dan sı göz
önü ne alın dı ğın da dik kat li pre o pe ra tif de ğer len -
dir me ve pos to pe ra tif uzun dö nem ta kip zo run -
lu dur. Biz de bu se bep le has ta mız da eş lik eden
anev riz ma olup ol ma dı ğı nı an la mak için MR an-
ji yog ra fi ile de ğer len dir dik ve baş ka anev riz ma
bu la ma dık.

SFA anev riz ma la rı ilk baş vu ru da yük sek
komp li kas yon ora nıy la bir lik te dir.2 Ate rosk le ro tik
SFA anev riz ma la rı ge nel lik le rüp tür olu şa na ka dar
tes pit edi le me mek te dir. Rig gon ve ark. SFA anev-
riz ma lı has ta la rın %65’inin ilk baş vu ru es na sın da
rüp tür, trom boz ve ya em bo li gi bi komp li kas yon -
lar la baş vur duk la rı nı ra por et miş ler dir.5 Pa pa do u -
las ve ark. da rüp tür ora nı nın yak la şık %46
ol du ğu nu ve rüp tü rün da i ma çev re kas do ku su ve
fasiyal kom part man ta ra fın dan tam po ne edil di ği ni
bil dir miş ler dir.4 Ta nı es na sın da SFA anev riz ma la rı
ge nel lik le semp to ma tik tir. Çün kü ta nı kon ma dan
ön ce nis pe ten çok bü yük çap la ra ulaş mak ta dır lar.1

Bu has ta lar dis tal de is ke miy le, uy luk ta pul sa til bir

kit ley le, rüp tür ve ka na ma ile ve ya di ğer in ce le -
me ler es na sın da bu lu nan anev riz ma lar la kli nik le re
baş vu ra bil mek te dir.6

Rüp tür den son ra en sık gö rü len baş vu ru şek li
lo ka li ze bir ağ rı ile bir lik te uy luk ta kit le ol ma sı ve
dis tal de is ke mi dir. Kla di kas yo, şiş lik, mo rar ma, kas
za yıf lı ğı ve em bo lizm gi bi di ğer semp tom lar na dir -
dir. Le on ve ark. yap tık lar li te ra tür ta ra ma sın da 61
SFA anev riz ma lı ol gu nun sa de ce 3’ünün kla di kas -
yo ile gel di ği ni ve ol gu la rı %52’sin de baş lan gıç şi-
ka ye ti nin rüp tür ol du ğu nu bil dir miş ler dir.1

Bu nun la bir lik te bi zim ol gu mu zun baş lan gıç şika -
ye ti in ter mi tant kla di kas yo idi. Çün kü onun anev-
riz ma sı ya vaş ça trom bo ze ol muş tu ve za man la
kol la te ral ler ge liş miş ti.

Le on ve ark. SFA anev riz ma lı has ta la rın or ta -
la ma ya şı nın 75 (59-95 ara sı) ol du ğu nu ra por et miş-
ler dir.1 Ay rı ca, Pa pa do u las ve ark. da ken di
kli nik le rin de SFA anev riz ma lı has ta la rın or ta la ma
ya şı nın 75 (61-91 ara sı) ol du ğu nu bil dir miş ler dir.
Bi zim has ta mız ise 57 ya şın day dı ve li te ra tür de bil-
di ri len en genç has tay dı.

Su per fis yal fe mo ral ar ter anev riz ma la rı nın te-
da vi sin de ilk ter cih di ğer anev riz ma lar da ol du ğu
gi bi cer ra hi dir. Cer ra hi tek nik ge nel lik le anev riz -
ma nın re zek si yo nu ve da mar de vam lı lı ğı nın greft
ile sağ lan ma sı şek lin de dir. Çok bü yük anev riz ma -
lar da anev riz ma ke se si açı la rak greft bu ke se nin içi -
ne de yer leş ti ri le bi lir. Ay rı ca yaş lı ve eş lik eden
has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da en do vas kü ler te da vi
yön tem le ri de ne ne bi lir.7 An cak bi zim ol gu muz gi -
bi tam tı ka nık lık ge liş miş ol gu lar da cer ra hi ile in-
ter po zis yon greft le me si tek se çe nek tir.

So nuç ola rak biz bu ya zı da bi li nen bil gi ler le
uyum lu ol ma yan izo le SFA anev riz ma lı bir ol gu yu
tar tış tık. Fe mo ral ar ter anev riz ma la rı ge nel lik le ana
fe mo ral ar ter de gö rül me le ri ne rağ men bi zim ol gu -
muz da ki gi bi sü per fis yal fe mo ral ar ter de dif füz
anev riz ma tik di la tas yon şek lin de de gö rü le bi lir. Bu
anev riz ma lar za man için de ya vaş ya vaş tı ka na rak
kol la te ral do la şı mın ge liş me si ne ve kro nik tı ka yı cı
bir da mar has ta lı ğı kli ni ği nin oluş ma sı na se bep ola-
bi lir. Bu yüz den kla di kas yo şika ye ti ile ge len bir
has ta da anev riz ma ola bi le ce ği ni de dü şün mek ge-
rek mek te dir.
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