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

- 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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Karotis Arter Cerrahisinde Klasik
Endarterektomi ve Eversiyon
Endarterektomisi Teknikleri;

Avantajlar, Kısıtlamalar?

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ka ro tis ar ter dar lı ğı nın te da vi sin de gü nü müz de en po pü ler te da vi  ka ro tis ar ter en -
dar te rek to mi ame li ya tı ola rak ka bul edil mek te dir. Ya ma kul la nı la rak ya pı lan en dar te rek to mi bir çok
mer kez de kul la nıl mak la bir lik te ever si yon en dar te rek to mi de de ne yim li mer kez ler de, gü ven le kul -
la nı lan bir yön tem dir. Bu pros pek tif ran do mi ze ça lış ma da iki yön te mi kı yas la ma yı amaç la dık. GGee  --
rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Ara lık 2007 ile Ma yıs 2009 ara sın da ki dö nem de 53 has ta ya ka ro tis ar ter
en dar te rek to mi si ya pıl dı. Has ta lar ran do mi ze edi le rek iki gru ba ay rıl dı. 29 has ta ya ever si yon en dar -
te rek to mi ya pı lır ken(A gru bu) 24 has ta ya ya ma ile plas ti ya pıl dı (B gru bu). İki grup ara sın da ame -
li yat sü re si, ka ro tis klemp sü re si, pos to pe ra tif komp li kas yon lar ve has ta ne ya tış sü re si kı yas lan dı.
Her iki grup ta da ame li yat rej yo nel anes te zi ile ya pıl dı. BBuull  gguu  llaarr:: Has ta la rın or ta la ma ya şı 70.3 ± 8.7
yıl idi. De mog ra fik pa ra met re ler ola rak her iki grup  arasında an lam lı fark sap tan ma dı. Has ta la rın
%48’i semp to ma tik ti. Ever si yon en dar te rek to mi gru bun da ka ro tis klemp sü re si be lir gin ola rak da -
ha az idi. Ever si yon gru bun da sü re 24.4 ± 3.4 dakika iken ya ma ile en dar te rek to mi ya pı lan has ta gru -
bun da klemp sü re si 31.3 ± 3.6 da ki ka idi (p= 0.0002). Yo ğun ba kım ka lış ve has ta ne ya tış sü re si sı ra sı
ile 1.14 ± 0.3 ve  2.27± 0.4 gün idi ve her iki grup ara sın da bu yön den bir fark sap tan ma dı. SSoo  nnuuçç::
Ever si yon ka ro tis en dar te rek to mi si; ya ma kul la nıl ma ma sı do la yı sı ile ya ma ile il gi li komp li kas yon -
lar dan ka çın ma im ka nı ver me si, ka ro tis klemp sü re si nin kon van si yo nel yön te me gö re da ha kı sa ol -
ma sı ve da ha fiz yo lo jik ol ma sı gi bi avan taj la rı ile en di kas yo nu olan has ta lar da gü ven le
kul la nı la bi le cek bir yön tem dir.  

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid darlığı; endarterektomi; cerrahi anastomoz; yama klemp teknikleri; 
postoperatif komplikasyonlar  

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Ca ro tid en dar te rec tomy (CE A) is an ef fec ti ve tre at ment mo da lity in re du -
cing the risk of stro ke in se lec ted pa ti ents with ca ro tid ste no sis. Alt ho ugh pri mary re pa ir and patch-
plasty are po pu lar sur gi cal tre at ment op ti ons, ever si on ca ro tis en dar te rec tomy can be sa fely used in
ex pe ri en ced cen ters. In this pros pec ti ve ran do mi zed study we ai med to com pa re ever si on ca ro tid
en dar te rec tomy and stan dart tech ni qu e. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Bet we en De cem ber 2007 and May
2009, 53 pa ti ents un der went ca ro tid en dar te rec tomy. Pa ti ents we re ran do mi zed in to two gro ups.
Ever si on en dar te rec tomy was per for med in 29 pa ti ents(Gro up A) and patch plasty was per for med
in 24 pa ti ents (Gro up B). Ca ro tid clamp ti me, to tal ope ra ti on ti me, pos to pe ra ti ve comp li ca ti ons, in-
ten si ve ca re unit and hos pi tal stay ti me we re com pa red bet we en the gro ups. All the ope ra ti ons we -
re per for med un der re gi o nal anest he si a by the sa me sur gi cal te am. RRee  ssuullttss::  The me an age was 70.3
± 8.7 ye ars. The re was no dif fe ren ce in de mog rap hic pa ra me ters. The 48% of the pa ti enst we re
sympto ma tic. Clamp ti me was sig ni fi cantly lo wer in ever si on gro up (24.4 ± 3.4 mi nu tes ver sus 31.3
± 3.6 mi nu tes (p= 0.0002)). The re was no dif fe ren ce in in ten si ve ca re unit and hos pi tal stay ti me
(1.14 ± 0.3 and  2.27± 0.4 mi nu tes res pec ti vely). CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Ever si on ca ro tid en dar te rec tomy helps
the sur ge ons to avo id in using patch ma te ri als and patch re la ted comp li ca ti ons. The clamp ti me is
shor ter than the con ven ti o nal pro ce du re and it is mo re physi o lo gi cal. The re fo re it can be used sa -
fely in se lec ted pa ti ents.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid stenosis; carotid endarterectomy; anastomosis surgical;
patch clamp techniques; postoperative complications
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lk kez 1954 yılında Londra St Marry´s Hospi-
tal’de uygulanan Karotid endarterektomisi
(KAE) operasyonu halen dünyada uygulanan

kalp dışı vasküler operasyonlar arasında sıklık ola-
rak ilk sırada yer almaktadır.1 KAE semptomatik ve
asemptomatik hastalardaki hemodinamik değişik-
liğe sebep olan stenozlarda oluşan trombotik veya
embolik kaynaklı inme oranını azaltmaya yönelik
uygulanan düşük riskli bir operasyondur.2 İnmenin
en sık nedeni olarak bilinen İnternal karotid arter
stenozlarının tedavisinde, serebrovasküler hasta-
lıkların önlenmesinde ve yaşam kalitesinin arttırıl-
masında cerrahi tedavinin medikal tedavilere göre
üstünlüğü Avrupa ve Amerika’da yürütülen çeşitli
çalışmalarda gösterilmiştir.3-5 Ancak cerrahi tedavi
de belli oranlarda mortalite ve morbiditeye sahip-
tir. Uluslararası alanda perioperatif risk oranı %5’in
altı kabul edilebilir seviye olarak belirlenmiştir.
Operasyon endikasyonları semptomatik ve asemp-
tomatik hastalarda uluslararası standartlara kavuş-
muş durumdadır.6 Karotid arter cerrahisinde
patchplasti uygulanmasının peri operatif ve geç
dönem restenozları ve dolayısı ile de ipsilateral
stroke riskini azalttığı düşünülmektedir. Operas-
yon birden fazla teknik ile uygulanabilmektedir.
Vasküler cerrahlar genelde kişisel tecrübeleri, has-
taların anatomik ve klinik özelliklerine göre bu
tekniklerden birini seçerek operasyonu uygula-
maktadırlar.

Literatürde primer kapama ve yama kullanıla-
rak yapılan kapamalar “Konvansiyonel” endarte-
rektomi olarak nitelendirilmektedir. Çalışmada bu
nedenle ingilizce literatürde “Conventional endar-
terectomy” olarak anılan tanımı türkçedeki sözlük
karşılığı “alışılagelmiş, klasik” den yola çıkarak
“klasik endarterektomi” olarak nitelendirilmiştir.
Grupta homojenizasyonun sağlanması ve primer
kapama için 3. bir grup oluşturmamak amacı ile
longitudinal arteriotominin sadece yama kullanıla-
rak kapatıldığı klasik grup olarak tanımlanmıştır.

Bu prospektif randomize çalışmada, bu iki
yöntemi; ameliyat süresi, karotis klemp süresi, po-
stoperatif komplikasyonlar ve hastane yatış süresi
değerlerini göz önüne alarak erken dönemdeki ve-
rileri kıyaslamayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Aralık 2007 ile Mayıs 2009 ararındaki dönemde 53
hastaya karotis arter endarterektomisi yapıldı.
Tüm hastalara bilgilendirilmiş onam formları ve-
rilip randomizasyon ve metodlar konusunda yazılı
onayları alınmıştır. Hastalar randomize edilerek
iki gruba ayrıldı. 29 hastaya eversiyon endarterek-
tomi yapılırken (A grubu) 24 hastaya yama ile
plasti yapıldı (B grubu). İki grup arasında ameliyat
süresi, karotis klemp süresi, postoperatif kompli-
kasyonlar ve hastane yatış süresi kıyaslandı. Tüm
hastalar preoperatif doppler sonografi, konvansi-
yonel veya MR anjiografik olarak tetkik edilmiş-
tir. Hastaların ortalama yaşı 70.3 ± 8.7 yıl idi.
Demografik parametreler olarak her iki grupta an-
lamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Hastaların % 48’i
semptomatikti. Randomizasyon sonrasında oluşan
gruplar arasında asemptomatik/semptomatik oran-
ları arasında fark bulunmaz iken eversiyon gru-
bunda tesadüfen ortaya çıkan daha yüksek riskli
hasta olarak nitelendirilen ASA IV grubu hastalar
çoğunlukta idi. Hastalar preoperatif klinik nörolo-
jik ve kraniyal MR tetkiklerinin sonuçlarına göre
Asemptomatik/semptomatik olarak değerlendiril-
mişlerdir. Karotis arterine bağlı olarak geçirilmiş
Transiyent İskemik Atak (TİA) veya son 6 ay içe-
risinde geçirilmiş sakatlık veya özür bırakmayan
stroke hikayesi (+) olan hastalar semptomatik ola-
rak değerlendirilmiş, kalıcı arazları bulunan stroke

Grup A (Eversiyon) Grup B (Klasik)

Hasta sayısı = n 29 24

Cinsiyet 24E, 5K 18E, 6K p> 0.05

Yaş 70.1 ±11.2 71.3 ±10.7 p> 0.05

(54-78) (61-82)

KOAH 6 3 p> 0.05 

KAH 8 7 p> 0.05

Asemptomatik 15 12 p> 0.05

Semptomatik 14 12 p> 0.05

Kontrlat. Oklüzyon 2 1

Kontrlat. Stenoz > %70 6 5

ASA Skorlaması 23 ASA IV 15 ASA IV

6 ASA III 9  ASA III

TABLO 1: Hasta demografisi.

KOAH= kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KAH= koroner arter hastalığı.



hastaları yayınlanmış olan NASCET ve ECST ça-
lışmaları göz önüne alınarak çalışma dışı bırakıl-
mışlardır.4,5 Eşlik eden ciddi koroner arter hastalığı
nedeni ile aynı seansta koroner revaskülarizasyon
ihtiyacı gösteren hastalar çalışma dışı bırakılmış-
lardır. Klinik muayene, hikaye ve kraniyal MR’da
kronik infarkt lehine bulgu olmayan hastalar ise
asemptomatik olarak değerlendirilmiştir. Hasta-
larda son dönem kılavuzlarda önerildiği üzere 2
adet uyumlu non invaziv diagnostik teknik (dopp-
ler USG, MR-CT Anjio) ile, bu tetkiklerin uyum-
suzluk gösterdiği durumlarda ise konvansiyonel
anjiyografi sonrasında stenoz seviyesinin belirlen-
mesi sonucunda operasyon kararı verilmiştir.
Semptomatik grupta USG’de İnternal Karotid arter
(İKA)/Ana Karotid arter (AKA) peak sistolik velo-
city oranlarının, MR ve CT anjiyografilerde ise çap
oranlarının %60’ın üzerinde asemptomatik grupta
ise aynı oranların %80’in üzerinde olduğu bulgu-
larda operasyon endikasyonu görülmüştür. Tüm
hastalar birbirine asiste eden iki farklı cerrahtan
oluşan aynı cerrahi ekip tarafından opere edilmiş,
preoperatif ve peroperatif tüm nörolojik semp-
tomlar kaydedilmiştir. Hastaların tamamında derin
ve yüzeyel servikal blok anestezisi uygulanmıştır.
İntraoperatif shunt kullanılmasına prova klempine
göre karar verildi. Shunt gereksinimi gösteren has-
talarda yama ile kapatmada sorunsuz bir şekilde
shunt kullanımı mümkün iken eversiyon endarte-
rektomisinde shunt’ın uygulama güçlüğü yarat-
ması ve her iki grupta homojenizasyon sağlanması
amacı ile çalışma dışı bırakılmışlardır. Yine klasik
endarterektomi grubunda tüm hastalara İKA çap-
larına bakılmaksızın yama ile kapatma uygulan-
mıştır. Eversiyon endarterektomisi grubunda İKA
çapı 6mm‘den düşük çıksa dahi primer kapatma-
daki longitudinal arteriotominin kapatılmasındaki
ek daralmanın AKA de uygun büyüklükteki trans-
vers arteritomiye anastomoz uygulandığında her-
hangi bir stenoza yol açmayacağına dayanılarak bu
hastalara önceden planlandığı gibi eversiyon en-
darterektomisi uygulanmıştır. 

Klasik KAE kullanılan grupta preparasyonu ta-
kiben Ana karotid arterden internal karotid artere
doğru uygulanan longitudinal arteriotomi sonra-
sında uygulanan endarterektomi ve ardından yama

kullanımı ile arteriotominin kapatılması şeklinde
uygulanmıştır.

Eversiyon KAE yapılan hastalarda klasik yön-
temde olduğu şekilde oblik cilt insizyonunu taki-
ben sternoklaideus kası medialinden AKA, EKA,
İKA’lerin diseksiyonunu takiben İKA oblik şekilde
AKA’in bulbusundan transekte edildikten sonra
İKA everte edilir. Böylelikle intima ve media taba-
kaları çıkartılır ve yalnızca adventisyası korunmuş
olur. İKA’in everte edilmesi plağın uzandığı distal
ucu visualize edebilmek için kolay bir yöntemdir
ve uzun plaklarda dahi işe yarar. Transekte edilmiş
ve endarterektomi yapılmış İKA AKA’ya tekrar
anastomoz edilir. Bu aşamada gerekirse İKA kısal-
tılabilir (Resim 1 a-c).6

Operasyonların hasta uyanıklığında ve bölge-
sel anestezi ile uygulanmasından dolayı peroperatif
dönemde herhangi bir cihaz veya alet vasıtası ile bir
nörolojik monitörizasyon uygulanmamıştır. Hasta-
ların bilinç fonksiyonları klemp öncesi ve klemp es-
nasında hasta ile konuşarak, motor fonksiyonları ise
kontrlateral ele yerleştirilen ses çıkaran bir lastik
top vasıtası ile takip edilmiştir (Resim 2 a, b).

Hastalardan elde edilerek, çalışmada kullanı-
lan değişkenlerin dağılımı bilgisayar ortamında sı-
nıflandırıldı. SPSS v 13.0 (Statistical Package for the
Social Sciences for Windows, version 13.0) prog-
ramı kullanılarak istatistiksel sonuçlar elde edildi.
Parametrik değerler ortalama ve ± 2 SD sapması ile
verildi. Gruplar arasındaki, parametrik ve non pa-
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RE SİM 1a: Ever si yon en dar te rek to mi sin de pre pa re edi lip glo mu su çı ka rıl mış
ka ro tid sis tem.



rametrik değerler için Students ‘’t’’ test, Mann-
Whitney U ve “Ki-kare” testinden uygun olan se-
çilerek değerlendirildi. Gruplar arası fark One-Way
ANOVA testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel önem-
lilik, “ p ” değerinin 0.05’in altında olduğu durum-
larda (p< 0.05) “ Var ” olarak kabul edildi. 

BULGULAR
Eversiyon endarterektomi grubunda karotis klemp
süresi belirgin olarak daha az idi. Eversiyon gru-
bunda süre 24.4 ± 3.4 dakika iken yama ile endar-
terektomi yapılan hasta grubunda klemp süresi 31.3
± 3.6 dakika idi (p= 0.0002). Yoğun bakım kalış ve
hastane yatış süresi sırası ile 1.14 ± 0.3 ve 2.27± 0.4
gün idi ve her iki grup arasında bu yönden bir fark
saptanmadı (Tablo 2). Stroke/TİA hiçbir hastada

görülmemiş; 1 hastada 12 saat süren bir ses kısıklığı
ile karşılaşılmıştır. 12. saatten sonra ses kısıklığının
normale dönmüştür. Kulak Burun Boğaz muaye-
nesinde vokal kordların normal olarak değerlendi-
rilmesi sonrasında bu durumun anestezik etkiye
bağlı olduğuna karar verilmiştir. 

TARTIŞMA
Klasik KAE (primer kapama veya yama ile kapama)
en sık kullanılan endarterektomi tekniği olarak ön
plana çıkmaktadır. Ana karotid arterden internal
karotid artere doğru uygulanan longitudinal arte-
riotomiyi takiben uygulanan endarterektomi ve
sonrasında genellikle lümen çapına göre primer
sütür veya yama kullanımı ile arteriotominin ka-
patılması ile uygulanmaktadır. 
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RESİM 2b: Kontrlateral eldeki ses çıkaran bir top vasıtası ile motor takip.

RE SİM 1b: Ana karotid arterden (AKA) ayrılmış internal karotid arterin (İKA)
içindeki aterosklerotik plak.

RE SİM 1c: Plak eversiyon yöntemi ileçıkarıldıktan sonra İKA'in AKA'e reim-
plantasyonu.

RESİM 2a: Rejyonel anestezide uyanık hastada bilinç ve uyanıklılık takibi.



Eversiyon KAE yapılan hastalarda küçük bir
cilt insizyonu ve karotid üçgeni içerisinde minimal
diseksiyon yeterli olur. Bu aşamada gerekirse İKA
kısaltılabilir.6

Yama kullanımına bağlı komplikasyonlar ne-
deni ile 6 mm’nin üzerinde bir çapa sahip olan
İKA’lerde primer kapama, 6 mm’nin altında bir
çapa sahip olanlarda ise yama uygulanmasının
doğru bir seçim olduğu düşünülmektedir.8 Rutin
yama uygulamasının bir takım riskleri olduğu dü-
şünülmektedir. Bunlar: Uzun karotis klemp za-
manı, çift sütür hattı, yama materyaline bağlı
komplikasyonlar, rüptür, kanama, infeksiyon trom-
boz olarak gösterilmişlerdir.9 Seçilecek en uygun
yama materyalini bulma konusunda birçok çalışma
yürütülmektedir. Yama materyali olarak sentetik
(PTFE, Dacron) ve otolog (Safen ven, juguler ven)
materyaller kullanılmaktadır. Otolog ven kullanı-
mının sentetik yama materyallerine karşı bir takım
avantajları olduğu bildirilmektedir. Bunlar: Kolay
çıkarılabilmeleri, kolay manüpülasyon, enfeksiyon
rezistansı ve ucuz olmaları olarak sayılmaktadır.
Sentetiklerde ise rüptür riskinin düşüklüğü bir
avantaj olarak gösterilmektedir.10-12 Bunun yanında
sentetik yama materyallerinde hematom (özellikle
PTFE), enfeksiyon, trombojenik yüzey özelliği ne-
deni ile tromboz oranlarının otolog materyallere
göre daha yüksek olduğu görülmüstür. Rutin yama
materyali olarak bir çok klinikte sefen ven kulla-
nılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda
yama uygulamasının primer kapamaya oranla daha
düşük post operatif restenoz dolayısı ile de daha
düşük ipsilateral iskemik inme oranına sahip ol-
duğu gösterilmiştir.9,11,13 Yama uygulamasının geti-
risi olarak arter lümeninde bir genişleme, karotid
bifurkasyonda daha önceden intimal hiperplazi ve

aterom plağına yol açan akımdaki değisiklikler ola-
rak gösterilmektedir. Literatüre bakıldığında kul-
lanılan yama materyalleri arasında kısa dönemde
morbidite ve mortalite açısından belirgin farklılık-
lar gözükmemekle birlikte otolog materyal kulla-
nılan hastalarda hematom, enfeksiyon ve kanama
açısından bir avantaj olduğu görülmektedir.14 Uzun
dönem sonuçları olarak stroke riski ve restenoz
oranları ana belirteç olarak kullanılmaktadır. Kli-
niğimizde hastalardaki plak yerleşimlerine göre
standart endarterektomi ve eversiyon endarterek-
tomisini kullanmaktayız. Altı mm altında çapa
sahip olan İKA’larda yama kullanma ve yama kul-
lanıldığında ise büyük çoğunluk ile eksternal jugu-
ler venin everte edilerek kullanıldığı “Sleevepatch”
yamasını kullanmaktayız.15

Anestezinin çesitliliği, patchplasti uygulanıp
uygulanmamasının yanında kullanılacak yama ma-
teryalinin seçimi konusunda da bir çok araştırma
yürütülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda
patchplastinin primer kapamaya oranla daha düşük
post operatif restenoz dolayısı ile de daha düşük ip-
silateral iskemik inme oranına sahip olduğu göste-
rilmiştir.9,12,13,16 Patchplasti’nin getirisi olarak arter
lümeninde bir genişleme, karotid bifurkasyonda
daha önceden intimal hiperplazi ve aterom 
plağına yol açan akımdaki değişiklikler olarak gös-
terilmektedir.17,18 Yama kullanımına bağlı kompli-
kasyonlar nedeni ile 6 mm’nin üzerinde bir çapa
sahip olan internal karotid arterlerde primer ka-
pama, 6 mm’nin altında bir çapa sahip olanlarda ise
yama uygulanmasının doğru bir seçim olduğu dü-
şünülmektedir.8

Eversiyon karotid arter endarterektomisi ilk
kez DeBakey ve ark. tarafından bildirilmiş, daha
sonra Etheredge tarafından tanımlanmış ve günü-
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Grup A Grup B 

Operasyon Süresi(dk) 72.4 ± 10.4 77.8 ± 11.7 p> 0,05

Karotis Klemp Süresi ( dk ) 24.4 ± 3.4 31.3 ± 3.6 p= 0.0002

Postoperatif yoğun bakımda kalış süresi 1.14 ± 0.3 gün           1.09 ± 0.4 gün p> 0.05

Postoperatif hastanede yatış süresi 2.26 ± 0.4 gün            2.28 ± 0.4 gün p> 0.05

ilk 30 gün Mortalite 0 0

ilk 30 gün morbidite (kanama, hematom, kraniyal sinir yaralanması v.b.) 0 1 (ses kısıklığı)

TABLO 2: Operasyon ve morbidite, mortalite demografisi.



müzde kullanılan haline adaptasyonu Raithel ve
Kasprzak tarafından yapılmıştır.19-21

Eversiyon endarterektomisinin standart KAE
ile karşılaştırıldığı ve mükemmel klinik sonuçların
açıklandığı birçok retrospektif çalışma mevcuttur.
Bu çalışmalarda genellikle klemp zamanı ve ope-
rasyon zamanları eversiyon endarterektomisi le-
hine olarak bulunmuştur.22,23

Retrospektif araştırmaların yanında nonran-
domize prospektif olarak düzenlenen birçok çalış-
mada da her iki yöntem karşılaştırılmış kısa ve
uzun döneme ait bulgular açıklanmıştır.24-26

Green ve ark. 107 eversiyon hastasının 167
KAE hastası ile karşılaştırıldığı çalışmada geç res-
tenoz oranlarının her iki yöntemde de aynı oranda
olduklarını ancak yerleşim yeri ve oluşum meka-
nizması açısından farklılıklar gösterdiğini açıkla-
mıştır. Operasyon sonrası 1. yılda %50’den fazla bir
stenozun varlığı eversiyon endarterektomisi gru-
bunda %4.6, klasik KAE grubunda ise %4.7 ora-
nında olduğu görülmüştür. Tahmin edileceği gibi
eversiyon grubunda restenoz proksimal sütür hat-
tında, klasik grupta ise İKA distalinde yerleşim gös-
terdiği görülmüştür.26

Retrospektif ve non randomize prospektif
araştırmaların dışında azda olsa prospektif rando-
mize çalışmalarda mevcuttur.27-30 Van maele ve ark.
çalışmalarında 100’erli gruplar halinde iki yöntemi
karşılaştırmışlardır. Çalışmada eversiyon endarte-
rektomisinde daha kısa klemp ve operasyon zamanı
görülür iken ven ile yama uygulanarak kapatılan
arteriotomilere göre daha fazla kraniyal sinir hasarı
ve kan akımında düzensizliklere rastlanmıştır.
Eversiyon endarterektomisindeki mortalite/morbi-
dite oranı %4 iken safen ven ile yamaplasti uygu-
lanan hastalarda bu oran %8 olarak görülmüştür.27

Ballotta ve ark. bilateral KAE geçiren 86 has-
tada her bir tarafı farklı yöntem ile opere ederek
(eversiyon/PTFE ile yama) takip ettikleri grupta
eversiyon tarafında herhangi bir nörolojik olay ile
karşılaşmamışlar ancak yamaplasti grubundaki 2
hastada stroke belirlenmiştir. Restenoz oranları
(>%50) 40. ayda eversiyon grubunda %0, yama ile
kapatılan grupta ise %4.7 olarak bulunmuştur.28

Klasik KAE ve eversiyon endarterektomisini
karşılaştıran randomize çalışmaların en genişi çok
merkezli olarak yürütülmüş olan EVEREST çalış-
masıdır. Bu çalışmaya dahil edilmiş olan toplam
1353 hastanın 678’i klasik, 675’i ise eversiyon en-
darterektomileri ile opere edilmişlerdir. Per opera-
tif dönemde her iki grubun mortalite morbidite
değerlerinde herhangi bir fark görülmeyip sadece
eversiyon grubunda karotis klemp zamanı düşük
olarak bulunmuştur. 33 haftalık ortalama takip dö-
nemlerinde restenoz oranları eversiyon grubunda
%2.8, primer olarak arteriotominin kapatıldığı
grupta %7.9 yama ile kapatılan grupta ise %1.5 ola-
rak gerçekleşmiştir. Restenoz oranlarının alt grup-
larda karşılaştırılması sonucunda yama uygulaması-
nın ve eversiyon endarterektomisinin güvenli ve
eşit olarak efektif olduğu sonucuna varılmıştır.29,30

Her iki yöntemin entkinlik ve güvenilirlilik-
lerinin sorgulandığı Cochrain library derlemesinde
prospektif randomize çalışmalar değerlendirilmiş
ve 5 ayrı çalışmadaki 2465 hastadaki 2590 operas-
yon değerlendirilmiştir. Bu beş çalışmanın sadece
birinde (EVEREST) eversiyon endarterektomisi
primer kapama ve yama ile kapama ile karşılaştı-
rılmış diğer 4 çalışmada yamaplasti tekniği kulla-
nılmıştır. Bu değerlendirmede her iki metod
arasında erken oklüzyon, Miyokard Enfarktüsü,
kraniyal sinir yaralanması, boyunda hematom gibi
bulgularda farklılığa rastlanmamıştır. Restenoz
oranları eversiyon lehine olarak %2.5 ve klasik
yöntemde %5.2 olarak bulunmuştur. Stroke oran-
ları %2 ve %2.4 olarak farklılık göstermemiştir.29,30

Bazı cerrahların eversiyon endarterektomisine
şüpheli yaklaşımlarının altında plak distalinde is-
tenilen düzeyde kontrolün sağlanamamış olması ve
buna bağlı olarak plağın tam olarak çıkarılamaması
veya internal karotis arter distalinde intimal flep
bırakmış olma ihtimalinin yol açabileceği ciddi so-
runlara dayanmaktadır. Ancak bu güne kadar ya-
pılmış olan ve değerlendirilmiş olan bir çok
çalışmada erken karotid arter oklüzyonunda ve nö-
rolojik olay ile karşılaşma oranların azlığı bu hipo-
tezleri desteklememektedir.31

Eversiyon endarterektomisi yönteminin avan-
tajları olarak uygulanan oblik arteriotominin lon-
gitudinal arteriotominin aksine endarterektomi
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sonrasında re implante edilmesi ile daha anatomik
ve fizyolojik bir yapılanma sağladığı, İKA’nın tam
olarak ayrılması ile kıvrımlı durumlarda kısaltma
sağlanabilmesi ve kısa karotis klemp zamanı olarak
ortaya çıkmaktadır.

Tüm cerrahi ve anestezik tekniklerdeki ortak
tartışma konularından biri olan intraoperatif shunt
kullanımı eversiyon endarterektomisinde cerrah-
ları tedirgin edebilen bir durum olarak görülmek-
tedir. Kliniğimizde KAE uygulanan hastaların
tümünde rejyonel anestezi eşliğinde uyanık hastada
selektif shunt uygulaması benimsenmiştir. Çalış-
mamızda eversiyon endarterektomisi uygulanacak
hasta grubunda prova klempi esnasında shunt kull-
lanımı gerekliliğinde hasta çalışmadışı bırakılmış-
tır. Literatürde bu konuda eversiyon endarterek-
tomisi esnasında; uzun distal plak varlığında bir
mandrel kullanarak implantasyon, plağın çıkarıl-
masını takiben yerleştirme gibi shunt kullanımı
yöntemleri değerlendirilmiştir.24,25

Ballotta ve Dagiau 624 hastalık eversiyon en-
darterektomisi uygulamış oldukları seride %6.9
shunt kullanımı oranı ve 52 aylık ortalama takip dö-
neminde restenozun görülmediği %0.6 lık perope-
ratif stroke ve %0’lık operatif mortalite oranlarını
açıklamakla birlikte çalışmada klasik endarterektomi
ile karşılaştırılacak bir kontrol grubunun yokluğu
çalışmanın eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır.32

Cao ve ark. 1993-2003 yılları arasındaki 10 yıl-
lık dönemde 2060 hastadaki 2333 adet primer cer-
rahi girişimlerini değerlendirdikleri çalışmada 1521
hastaya eversiyon 812 hastaya ise klasik endarte-
rektomi uygulamışlardır. 812 hastanın 434’ünde 
arteriotomi primer 378’inde ise yama ile kapatıl-
mıştır. Bu hasta grubunun 368’i everest çalışması
dahilinde prospektif randomizasyon uygulanarak
opere edilmiş diğer grupta ise cerrahların hastaya
özel seçimine göre seçilen yöntem ile cerrahi uy-
gulanmıştır. Çalışmada restenoz oranları eversiyon
grubunda %3.7, klasik grupta %8.2 olarak bulun-
muş perioperatif stroke oranlarında fark görülme-
miştir. Eversiyon endarterektomisinde shunt
kullanımından kaçınma iç güdüsü bu çalışmadada
shunt kullanım oranlarında eversiyon ve klasik
yöntem arasında belirgin farklılığa yol açmıştır
(%10.6, %40.5; P< 0.0001).33

Her ne kadar tecrübeli ve alışık ellerde eversi-
yon endarterektomisi esnasında shunt kullanımı-
nın güvenli olduğu belirtilmiş olsada literatürde bu
konuda yavaş bir artışa rastlanmaktadır.29,30,32

Bizim çalışmamızda çalışma dizaynına bağlı
olarak peroperatif dönem parametreleri karşılaştı-
rılmış ve literatür ile örtüşen sonuçlarda karotis
klemp zamanının eversiyon grubunda anlamlı ola-
rak daha kısa olduğu, mortalite ve morbidite yö-
nünden her iki yöntem arasında bir farka
rastlanmadığı görülmüştür. Literatürdeki takip dö-
nemindeki restenoz oranlarının farklılıkları gele-
cek orta ve uzun dönemde hastaların takipleri
sonrasında ortaya konabilecek ve değerlendirile-
cektir. Son olarak yayınlanan ESVS karotis darlık-
larının invaziv tedavileri başlıklı kılavuzda “A”
grubu güçlü kanıtlara dayanılan bir takım tavsiye-
lerde bulunulmuştur.34 Bu tavsiyelerde bazıları
şöyle sıralanmıştır;

aa.. Klasik endarterektomide oklüzyon ve reste-
noz oranlarının yanında stroke/ölüm risklerinin az-
altılması amacı ile mutlaka yama kullanılması da
yer almaktadır. 

bb.. Rutin shunt kullanımı gereksinimini des-
tekleyecek bilimsel dayanak bulunmamaktadır. 

cc.. Endarterektominin tipi cerrahın tecrübesi
ve alışkanlığına göre belirlenmelidir

dd.. Kullanılacak anestezi metodu cerrah ve
anestezist tarafından karar verilmeli, kontralateral
oklüzyonu mevcut hastalarda lokal anestezi kulla-
nımı daha avantajlıdır.

ee.. Günlük 75-325 mg Asetil salisilik asit sta-
tinler ile birlikte operasyon öncesi, esnasında ve
sonrasında rutin olarak kullanılmalıdır. 

SONUÇ
Eversiyon endarterektomisi klasik endarterektomi
ile benzer perioperatif mortalite ve morbidite de-
ğerlerine sahiptir. Eversiyon KAE uzun dönem ka-
rotid oklüzyon ve restenoz değerleri göz önüne
alındığında primer kapama ile yapılan klasik
KAE’ne göre avantajlıdır, ancak bu avantaj klasik
KAE’de arteriotomi yama ile kapatıldığında orta-
dan kalkmakta ve eşitlenmektedir.
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Yama kullanılarak yapılan standart KAE’da
çok miktarda diseksiyon ve İCA ve CCA’nın insiz-
yonunun plaktan uzun olacak şekilde yapılması ge-
rekir. Aksi halde plağın tamamen çıkartılması
mümkün olmayabileceği gibi ve bu da özellikle ya-
manın distal ucunda restenoza neden olabilmekte-
dir. Eğer standart KAE yapılacaksa yama ile
yapılmalıdır çünkü karotid arteri primer kapatmak
daha yüksek oranda restenoza neden olabilmekte-
dir. Yama ile plasti yöntemi eversiyon KAE’deki
tek anastomoza göre daha komplike ve zaman alan
bir yöntemdir. Yama olarak otolog materyal (safen

ven gibi) kullanılması rüptür riski taşırken sente-
tik yamalar (Dacron, PTFE gibi) enfeksiyon riski
taşır. Dahası periferik arter hastalığı olan bir has-
tada safen venin çıkarılması yara yeri iyileşmesiyle
ilgili problem yaşanmasına neden olabilir. 

Eversiyon karotis endarterektomisi; yama kul-
lanılmaması dolayısı ile yama ile ilgili komplikas-
yonlardan kaçınma imkanı vermesi, karotis klemp
süresinin konvansiyonel yönteme göre daha kısa
olması ve daha fizyolojik olması gibi avantajları ile
endikasyonu olan hastalarda güvenle kullanılabile-
cek bir yöntemdir. 
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Karotis Arter Stenozunda Stent Uygulaması
Rejyonel Anestezi ile Selektif Şant

Kullanılarak Yapılan Karotis
Endarterektomiye Alternatif midir?

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Kalp ve Da mar Cer ra hi si Ana bi lim Da lı ta ra fın dan 2001 ve 2009 yıl la rı ara sın da rej -
yo nel anes te zi al tın da ka ro tis en dar te rek to mi ame li ya tı olan 82 ve ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent
uy gu la ma sı ya pı lan 39 has ta ret ros pek tif ola rak in ce len miş tir. GGeerreeçç  vvee  YYöönn  tteemmlleerr::  Ka ro tis ar te re
stent uy gu la ma la rı nı gi ri şim sel rad yo lo ji eki bi ger çek leş tir di. Cer ra hi iş lem le rin ta ma mı ve yo ğun
ba kım ta kip le ri ay nı cer ra hi ekip ta ra fın dan ya pıl dı. Ope ras yon sü re si, mor ta li te, mor bi di te, has ta -
ne ka lış sü re si, ve ma li yet ana li zi he sap lan dı, kay de dil di ve grup lar ara sın da kı yas lan dı. BBuullgguu  llaarr::
Cer ra hi has ta la rı nın iş lem son ra sı er ken dö nem komp li kas yo nu 4 has ta da (%4.9) ka na ma iken, stent
gru bun da 10 has ta da (%25.6) he mi pa re zi, he mip le ji, ka na ma ve ko nuş ma bo zuk lu ğu ge liş ti (P=
0.007) İş lem son ra sı, en dar te rek to mi gru bun da ma jor se reb ro vas kü ler olay gö rül mez iken en do vas -
kü ler stent gru bun da 10 has ta da gö rül müş tür (P< 0.001). En dar te rek to mi uy gu la nan 2 (%2.5) ve
ka ro ti se stent uy gu la nan 5 has ta da (%12.5) ek si tus ger çek leş miş tir (P= 0.039). Or ta la ma yo ğun ba -
kım ve has ta ne de ka lış sü re le ri sı ra sı ile, cer ra hi grup ta 1.24 ± 1.77 ve 2.5 ± 1.76 gün, stent gru bun -
da, 8 has ta yo ğun ba kım da iz len di, 1.75 ± 0.88 ve 3.79 ± 4.0 gün ola rak sap tan dı. (Has ta ne de ka lış
sü re si için, P< 0.0001) En dar te rek to mi gru bun da has ta la rın ma li ye ti has ta ba şı na or ta la ma 2800 TL
iken, stent uy gu la nan has ta la rın ki or ta la ma 3756.41 TL ola rak he sap lan mış tır (P< 0.0001). SSoonnuuçç::
Rej yo nel anes te zi ile ya pı lan ka ro tis en dar te rek to mi, ka ro tis ar ter dar lık la rı nın stent ile te da vi siy -
le kı yas lan dı ğın da ha la çok da ha gü ven li, çok da ha ucuz, mor ta li te si ve mor bi di te si çok da ha dü şük,
seç kin bir te da vi dir. Ge le cek te ge niş ve uzun va de li ran do mi ze ça lış ma lar da el de edi le cek res te noz
oran la rı bu iki te da vi se çe ne ği nin uy gu la na bi lir li ği hak kın da da ha ay rın tı lı bil gi ler ve re cek tir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ka ro tid ar ter le ri; ka ro tid dar lı ğı; en dar te rek to mi, ka ro tid      

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  In this study, 82 pa ti ents who we re tre a ted with ca ro tid en dar te rec tomy
and 39 pa ti ents who we re tre a ted with stent du e to ca ro tid ar tery ste no sis in bet we en 2001-2009
we re eva lu a ted ret ros pec ti vely and com pa red. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Ca ro tid ar tery sten ting was
per for med by in ter ven ti onal ra di o logy te am in an gi og raphy su it. All the en dar te rec tomy pro ce du -
res we re per for med by the sa me car di o vas cu lar su gery te am. Ope ra ti on ti mes, mor ta lity, mor bi -
dity, hos pi tal stay ti mes and cost analy sis we re cal cu la ted, re cor ded and com pa red bet we en sur gery
and stent gro ups. RRee  ssuullttss::  The num ber of early comp li ca ti ons in sur gery group was in 4 pa ti ents with
he mor rag hi a (4.9%) and 10 pa ti ents in stent gro up (25.6%) with he mi pa re si a, he mip le gi a, he mor -
rag hi a and disp ha si a. Alt ho ugh the re was no ce reb ro vas cu lar event in sur gery gro up, in stent gro -
up 10 pa ti ents had ce reb ro vas cu lar event (P< 0.001). Mor ta lity oc cu red in 2 and 5 pa ti ents in sur gery
(2.5%) and stent (12.5%) gro ups res pec ti vely. The me an in ten si ve ca re unit stay ti me in sur gery
and stent gro ups we re 1.24 ± 1.77 and 2.5 ± 1.76 day and hos pi tal stay ti me in sur gery and stent gro -
ups we re 1.75 ± 0.88 and 3.79 ± 4.0 day res pec ti vely. In fi nan ci al analy sis to tal costs for sur gery
gro up was 2800 Tur kish li ras and in stent gro up 3756.41 Tur kish li ras (P< 0.001). CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: Ca -
ro tid en dar te rec tomy with re gi o nal anest he si a is a sa fer and che ap er tre at ment mo da lity with lo -
wer ra tes of mor ta lity and mor bi dity when com pa red with ca ro tid ar tery sten ting. Big ran do mi zed
se ri es in fu tu re stu di es will gi ve mo re de ta i led in for ma ti on abo ut the fe a si bi lity of the se two tre at -
ment mo da li ti es. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Ca ro tid ar te ri es; ca ro tid ste no sis; en dar te rec tomy, ca ro tid   
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n önem li se be bi ni ka ro tis ar ter le rin ate rosk -
le ro tik has ta lı ğı nın oluş tur du ğu, se rob ro vas -
kü ler has ta lık lar; eriş kin ler de önem li bir

mor bi di te ve mor ta li te se be bi dir.1 İnter nal ka ro tis
ar ter dar lı ğı sık lı ğı 6. de kat ta %0.5 iken, 80 ya şın
üze rin de %10’a ulaş mak ta dır.2,3 Ka ro tid en dar te -
rek to mi eks trak ra ni al ka ro tis has ta lık la rı nın te da -
vi sin de al tın stan dart ola rak ka bul edil mek te dir.
Has ta lı ğın ta nı sın da kul la nı lan yön tem ler ul tra so -
nog ra fi , MR an ji og ra fi ve DSA (di gi tal subs trac ti on
an gi og raphy)’dir. DSA sa de ce ta nı yı ke sin leş tir mek
için de ğil ame li yat ta yol ha ri ta mı zı be lir le mek için
de önem li dir (ör ne ğin, in trak rani yal lez yon la rı, si -
fon lez yon la rı nı sap ta mak önem li, ay nı şekil de ül se -
re plak la rın var lı ğı, tan dem lez yon la rın sap tan ma sı
açı sın dan son de re ce fay da lı dır. Ka ro tis en dar te rek -
to mi ile il gi li NAS CET (North Ame ri can Sympto-
ma tic Ca ro tid En dar te rec tomy Tri al) ve ECST
(Eu ro pe an Ca ro tid Sur gery Tri al) ça lış ma la rın da,
has ta la rın semp to ma tik olup ol ma dı ğı na gö re %50-
99, %60-99 ve %70-99 IKA ste no zu olan has ta la rın
me di kal te da vi ye gö re en dar te rek to mi den da ha faz -
la fay da lan dık la rı  gös te ril miş tir.4-8 Cer ra hi se çe nek -
ler pri mer ka pa ma,  ya ma ile ta mir, ever si yon
en dar te rek to mi si ola rak özet le ne bi lir.9-11

İde al stent ko lay iz le ne bi le cek rad yo o pa si te de,
bü kü le bi lir, uy gu lan dık tan son ra mi ni mal ya  da hiç
kı sal ma yan, uy gu la ma sı ko lay, özel lik le flek si yon
böl ge le rin de de for me ol ma ya cak elas ti si te de, dü şük
pro fil de ve yük sek ge niş le me ora nı na sa hip, ba şa rı -
sız lık ta çı ka rı la bi len, trom bo je nik özel li ği dü şük,
yü zey le rin de do ku ge li şi mi ni ön le yi ci ve ucuz ol-
ma lı dır. Kul la nım da olan en do vas kü ler stent le rin
hiç bi ri bu özel lik le rin ta ma mı na sa hip de ğil dir.12

Stent ile an ji op las ti de ba şa rı yı ge nel de akut dö nem -
de trom boz ve ok lüz yon ile geç dö nem de ne o in ti -
mal hi perp la zi ge liş me si dü şü rür. Ay rı ca ka ro tid
bi fur kas yon dü ze yin de ki ate rom plak la rı nın fra jil,
ül se re ve he mo ra jik ola bil dik le ri göz lem len miş tir.13

Ka ro tid PTA’ nın, asemp to ma tik, serebrovasküler
olay (SVO) ve şid det li ol gu lar da ölüm le so nuç la na -
bi len ana komp li kas yo nu, in tra se reb ral em bo li, an-
ji op las ti ba lo nun yap tı ğı plak par ça lan ma sı na
bağ lı dır.14 Bu komp li kas yon la rın önü ne geç mek için
far ma ko lo jik ya da me ka nik se reb ral ko ru ma yön-
tem le ri uy gu lan mak ta dır.15-19

Bu ça lış ma da amaç ka ro tis ar te re en dar te rek -
to mi ya pı lan ve en do vas kü ler stent ko nu lan has ta -
lar ara sın da ope ras yon sü re si ni, mor ta li te,
mor bi di te, has ta ne ka lış sü re si, ve ma li yet ana li zi -
ni kı yas la mak tır.  

GEREÇ VE YÖN TEMLER
Tıp Fa kül te si Etik Ku ru lu’ nun ona yı (Onay Ta ri hi:
06/10/2009, Onay Nu ma ra sı: KA09/386) alı na rak,
Baş kent Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp ve Da mar
Cer ra hi si Ana bi lim Da lı ta ra fın dan 2001 ve 2009
yıl la rı ara sın da ka ro tis ar ter ste no zu ne de ni ile ka-
ro tis en dar te rek to mi ame li ya tı olan 82 has ta (Grup
A) ve ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent uy gu la ma -
sı ya pı lan 39 has ta (Grup B) ret ros pek tif ola rak in-
ce len miş, 2008 yı lı son ra sın da ça lış ma ya alı nan
has ta lar pros pek tif ola rak in ce len miş tir. İş lem ler
ön ce si has ta lar dan ya zı lı onay for mu alın mış tır.
Cer ra hi iş lem le rin ta ma mı ve yo ğun ba kım ta kip -
le ri ay nı cer ra hi ekip ta ra fın dan ya pıl dı. En do vas -
kü ler stent uy gu la ma la rı nı gi ri şim sel rad yo lo ji
eki bi ger çek leş tir di. Has ta epik riz le ri, ame li yat
not la rı ve rad yo lo ji ka yıt sis te mi ile has ta la rın rad-
yo lo jik gö rün tü le ri in ce le ne rek has ta la rın de mog -
ra fik bil gi le ri ve ko-mor bid özel lik le ri el de edil di.
Has ta la rın kli nik bul gu la rı (amo rozis fu gax, ko-
nuş ma bo zuk lu ğu, SVO) ile il gi li bil gi ler top lan dı.
Grup A’ nın er ken ve geç dö nem kon trol le ri ay nı
cer ra hi ekip ta ra fın dan ya pıl dı. En do vas kü ler
stent ko nu lan has ta lar nö ro lo ji ve rad yo lo ji kli nik-
le ri nin or tak ta ki bi ile iz len di. Has ta la rın bil gi le -
ri ne has ta ne ar şiv ve ka yıt sis te mi olan Avi cen na
prog ra mı kul la nı la rak ula şıl dı. Ma li yet bil gi le ri ise
has ta ne ma li iş ler ve ta hak kuk ser vi sin den  alın-
mış tır. 

Ka ro tis en dar te rek to mi ya pı lan 82 has ta nın,
63’ü er kek (%76.8), 19’u ka dın has ta idi (%23.2),
or ta la ma yaş 70.73 ± 9.03 yıl idi. Semp to ma tik has-
ta lar da dar lık eğer %50 ve üze rin de ise mü da ha le
uy gu la nır ken asemp to ma tik has ta lar da %70 ve
üze rin de ki dar lık la ra mü da ha le edil di.  Ka ro tis ar-
te re en do vas kü ler stent uy gu la nan 39 has ta nın 29’
u er kek (%74.4), 10’u ka dın has ta idi (%25.6), or-
ta la ma yaş 71.05 ± 6.87 yıl idi. Cer ra hi gru bun da 2
has ta da (%2.4) hi per tan si yon (HT), 1 has ta da
(%1.2) Di a be tes Mel li tus (DM), 3 has ta da (%3.6)



ko ro ner ar ter has ta lı ğı (KAH), 41 has ta da (%50)
KAH, DM ve HT, 13 has ta da (%15.8) DM ve HT,
10 has ta da (%12) KAH ve DM sap tan mış tır. En do -
vas kü ler stent gru bun da ise, 7 has ta da (%18) HT, 2
has ta da (%5) KAH, 13 has ta da (%33.3) KAH, DM
ve HT, 4 has ta da (%5) HT ve DM, 13 has ta da
(%33.3) KAH ve DM sap tan mış tır. Gi ri şim sel İş-
lem ler için Si e mens Mul tis tar T.O.P mar ka DSA
ci ha zı kul la nıl dı. İş lem ler de Wall stent (Bos ton Sci-
en ti fic Inc. ABD) mar ka stent, fil tre ola rak Fil ter -
wi re EX (Bos ton Sci en ti fic Na tick, MA. ABD)
An gi o gu ard em bo li-cap tu re gu i de wi re sis te mi
(Cor dis, Min ne a po lis, MN, ABD) kul la nıl mış tır.
Ka ro tid ar ter ler de iz le nen ste noz lar NAS CET kri-
ter le ri ne gö re de re ce len di ril miş tir. Ken di li ğin den
ve ya ba lon la açı lan stent ste noz böl ge si ni içi ne ala-
cak şekil de yer leş ti ril miş tir. Tüm has ta la ra iş lem
sı ra sın da 5.000-10.000 üni te he pa rin İV ola rak uy-
gu lan mış tır. Has ta la ra ACT ta ki bi ya pıl ma dı yo -
ğun ba kım iz le min de aPTT ta ki bi uy gu lan dı. Bu
iş lem ler sı ra sın da fil tre sis tem le ri ile sağ la nan se-
reb ral ko ru ma yön tem le ri 33 has ta da kul la nıl mış -
ken, 6 has ta da kul la nıl ma mış tır. Cer ra hi te da vi
has ta la rın kli nik du rum la rı, dopp ler USG, BT ,MR
an ji yog ra fi ve DSA so nuç la rı esas alı na rak plan lan -
dı. DSA ka ro tis ar ter dar lık la rı nın ta nı sın da gold
stan dart ola rak ka bul edil mek le be ra ber ul tra so -
nog ra fi ile ta nı ko nul duk tan son ra ya pı lan MR an-
ji og ra fi de ta nı yı doğ ru lu yor sa ame li yat ka ra rı bu
iki tet ki ke gö re ve ril di. Gö rün tü nün net de ğer len -
di ri le me di ği ve ya USG ile MR an ji og ra fi ara sın da
uyum suz luk sap ta nan du rum lar da DSA tet ki ki ne
baş vu rul du. Has ta la ra ame li yat ön ce si uy gu la na -
cak anes te zi şek li ve iş lem sı ra sın da ne ler ya pı la -
ca ğı an la tı la rak iş lem sı ra sın da ken di le ri ne so ru lar
so ru la rak bi linç du ru mu nun de ğer len di ri le ce ği ve
elin de tu ta ca ğı bir ay gıt ile mo tor mu a ye ne si nin
ya pı la ca ğı an la tıl dı. Has ta la ra rej yo nel anes te zi ve-
ril dik ten son ra, ana ka ro tid ar ter pre pa re edi le rek
5000 Ü he pa rin İV bo lus ola rak ve ri lip İKA klem -
pe edi le rek yak la şık 2 da ki ka lık sü re de nö ro lo jik
de ğer len dir me ya pıl dı, klemp ko nul ma sı nı to le re
eden has ta lar da iş le me de vam edil di. İKA klem pa -
jı na to le rans yok ise AKA ile İKA ara sı na şant yer-
leş ti ril di. Pri mer ta mir 6 mm üze rin de, ya ma
kul la nı mı (sle e ve patch) ise 6mm’ nin al tın da ça pa

sa hip olan  İKA’lar da ger çek leş ti ril di. Ever si yon
en dar te rek to mi yap tı ğı mız has ta lar da ise İKA’ nın
ever te edil me si ile pla ğın uzan dı ğı dis tal alan ra-
hat lık la gö rül dü ve uzun plak lar ra hat lık la çı ka rı -
la bil di. 

Has ta lar dan el de edi le rek, ça lış ma da kul la nı -
lan de ğiş ken le rin da ğı lı mı bil gi sa yar or ta mın da sı-
nıf lan dı rıl dı. SPSS v13.0 (Sta tis ti cal Pac ka ge for the
So ci al Sci en ces for Win dows, ver si on 13.0) prog ra -
mı kul la nı la rak is ta tis tik sel so nuç lar el de edil di. Pa-
ra met rik de ğer ler or ta la ma ve ±2 SD sap ma sı ile
ve ril di. İsta tis tik için  Mann-Whit ney U, “Ki-kar,e
stu dents “t” test ve One-Way ANO VA test le ri kul-
la nıl dı. İsta tis tik sel önem li lik,  “p” de ğe ri nin 0.05’in
al tın da ol du ğu du rum lar da (p< 0.05) “ Var ” ola rak
ka bul edil di. 

BUL GU LAR
Ka ro tis en dar te rek to mi uy gu la nan 82 has ta ve en-
do vas kü ler stent konulan 39 has ta üze rin de ret ros -
pek tif ola rak ya pı lan ça lış ma da, has ta la rın iş lem
ön ce si kli nik bul gu la rı de ğer len di ril di ğin de; Ka ro -
tis en dar te rek to mi uy gu la nan has ta la rın 12’ si
(%14.6)  asemp to ma tik, 70’i (%85.4) semp to ma tik
olup, en do vas kü ler stent uy gu la nan has ta la rın ta-
ma mı semp to ma tik ti. Cer ra hi ya pı lan grup ta ko-
nuş ma bo zuk lu ğu 6 has ta da (%7.3), ama ro zis fu gax
6 has ta da (%7.3), ver ti go 8 has ta da (%9.75), bir den
faz la semp tom 50 has ta da (%60.97) gö rül müş ken,
12 has ta da şika yet yok tu (%14.63). En do vas kü ler
stent has ta la rın da ise, 3 has ta da ko nuş ma bo zuk lu -
ğu (%7.7),, 2 has ta da ver ti go (%5.1), 2 has ta da amo-
ro zis fu gax (%5,1), 1 has ta da he mi pa re zi (%2.5), 31
has ta da bir den faz la kli nik (%79.5) bul gu var dı.
Cer ra hi tek nik ola rak, 52 has ta da (%63.4) pri mer
ta mir, 12 has ta da ya ma (%14.6), 18 has ta da ever si -
yon (%21.9) en dar te rek to mi si kul la nıl dı. En dar -
tek to mi ya pı lan 4 has ta da (%4.9) şant kul lan ma
ih ti ya cı ol du. Cer ra hi uy gu la nan 4 has ta (%4.9) he-
ma tom ne de niy le tek rar ame li ya ta alın dı. Di ğer 78
has ta da (%95.1) ise her han gi  bir komp li kas yon ol-
ma dı. Ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent uy gu la nan
has ta la rın 2’sin de ka na ma (%5.1) ve son ra sın da
pse u do a nev riz ma ge liş ti ve glu e en jek si yon ya pı la -
rak ta mir edil di (P= 0.676) Cer ra hi grup ta ki has ta -
lar da iş lem son ra sı mi nör SVO gö rül me di, Ka ro tis
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ar te re en do vas kü ler stent uy gu la nan grup ta ise 27
(%75) has ta da komp li kas yon gö rül mez ken, 6 (%15)
has ta da he mi pa re zi, 1 has ta da he mip le ji (%2.5), 2
has ta da ka na ma (%5), 3 has ta da ko nuş ma bo zuk lu -
ğu (%7.5) ge liş ti (P= 0.007).

Has ta lar iş lem son ra sı özel lik le cer ra hi grup ta
1. gün yo ğun ba kım da iz len di ve or ta la ma 1.24 ±
1.77 gün  için de ser vi se alı na rak 2.5 ± 1.76 gün için -
de has ta ne den çı ka rıl dı. Ka ro tis ar te re en do vas kü -
ler stent uy gu la nan grup ta ise 8 has ta yo ğun
ba kım da iz len di ve 1.75 ± 0.88 gün de ser vi se alı nıp
3.79 ± 4.0 gün için de has ta ne den çı ka rıl dı (P<
0.0001). Her iki grup ta, iş lem son ra sı ilk gün has ta -
la ra dü şük mo lo kül ağır lık lı he pa rin stan dart ola-
rak uy gu lan dı ve di ğer gün ler cer ra hi grup ta 36
has ta da ASA (%44), 31 has ta da klo pi dog rel (%38),
15 has ta da du al an ti ag re gan te da vi (%18) ile de vam
edil di. En do vas kü ler stent uy gu la nan grup ta ise 30
has ta da klo pi dog rel (%77), 9 has ta da du al an ti ag -
re gan (%23) uy gu lan dı ve klo pi dog rel ta bur cu luk
son ra sı de vam edil di. Her iki grup, kon trol ler de en-
dar te rek to mi son ra sı pa ten si ta ki bi, res te noz var lı -
ğı ve ya yok lu ğu, ka ro tis dopp ler, MR an ji og ra fi, BT
an ji og ra fi yön tem le ri ile de ğer len di ril di. Kon trol ler
iş lem ler den son ra ilk 3. ay da, da ha son ra her 6 ay -
da bir ya pıl dı. Cer ra hi grup ta en do vas kü ler stent
gru bun dan fark lı ola rak ya ra iyi leş me si de de ğer -
len di ril di. Her iki grup ta bi rer has ta da 12 ay son ra
res te noz sap tan dı. Res te noz lar mü da ha le ge rek tir -
me dik le ri için bu has ta la ra ikin cil iş lem ya pıl ma dı
(res te noz lar %20-30 idi). Cer ra hi gru bu nun 71’in -
de er ken kon trol, 11’in de ise geç kon trol var ken
en do vas kü ler stent has ta la rı nın 22’sin de er ken,
17’sin de ise geç kon trol var dır. Has ta la ra ya pı lan
kon trol ler de cer ra hi gru bun da; 35 has ta da dopp ler,
15 has ta da BT an ji og ra fi, 2 has ta da MR an ji og ra fi
ya pı lır ken, en do vas kü ler stent gru bun da; 17 has ta -
da dopp ler, 5 has ta da BT an ji og ra fi, 2 has ta da MR
an ji og ra fi kul la nıl dı. Has ta grup la rı iş lem son ra sı
SVO yö nün den de ğer len di ril di ğin de, en dar te rek -
to mi gru bun da SVO yok ken, en do vas kü ler stent
gru bun da 39 has ta nın 10’un da  SVO gö rül müş tür
(P< 0.001).

Ka ro tis en dar te rek to mi uy gu la nan 82 has ta nın
2’sin de ek si tus (%2.5) ger çek leş miş tir. Has ta la rın
bi rin de; ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı is ke mik de-

kom pan zas yon son ra sı ge li şen kar di yak ar rest, di-
ğe rin de ise tem po ral böl ge de iş lem son ra sı ge li şen
en farkt ne ti ce sin de or ta ya çı kan ge nel du rum bo-
zuk lu ğu eksi tus ne de ni ola rak sap tan mış tır. En do -
vas kü ler stent uy gu la nan 39 has ta nın 3’ün de iş lem
son ra sı 2’sin de ise iş lem den ba ğım sız ek si tus
(%12.8) gö rül müş tür. Bir has ta da sol he mip le ji, ko-
nuş ma bo zuk lu ğu, ge nel du rum bo zul ma sı, akut
en farkt, iki has ta da su ba rak no id ka na ma ge liş me si,
ko nuş ma bo zuk lu ğu, he mip le ji ve ge nel du rum bo-
zul ma sı, di ğer bir has ta da ise ko ro ner bypass ame-
li ya tı son ra sı me di as te nit ne de ni ile, bir di ğe ri de 4
yıl son ra ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı ola rak ek-
si tus ger çek leş ti. Bu iki grup ara sın da is ta tis tik sel
ola rak an lam lı bir fark el de edil miş tir. Ka ro tis ar te -
re en do vas kü ler stent ko nul ma sı son ra sın da mor-
ta li te is ta tis tik sel ola rak an lam lı de re ce de yük sek
ola rak de ğer len di ril mi şi tir (P= 0.039). Has ta la ra ya-
pı lan iş lem le rin ma li ye ti he sap lan dı ğın da ka ro tis
en dar te rek to mi ya pı lan 82 has ta nın te da vi ma li ye -
ti has ta ba şı na or ta la ma 2800 TL iken, en do vas kü -
ler stent uy gu la nan 39 has ta nın te da vi ma li ye ti
or ta la ma 3756.41 TL ola rak he sap lan mış tır (P<
0.0001). An lam lı bul gu lar Tab lo 1’de gös te ril miş -
tir.

TAR TIŞ MA
Bi zim üze rin de dur du ğu muz so ru şudur: Ka ro tis
ar ter en do vas kü ler stent le me so nuç la rı nın en dar -
te rek to mi ye eşit ve ya da ha iyi ol du ğu yö nün de
her han gi bir bul gu ya sa hip mi yiz? İle ri yaş, kon t-
ra la te ral ile ri de re ce li ste noz ya da ok lüz yon, ka-
ro tis ar ter de ila ve ste noz, kon jes tif kalp
yet mez li ği, ka ro tis en dar terk to mi ye bağ lı res te -
noz, rad yo te ra pi son ra sı ge li şen ste noz gi bi du-
rum lar da has ta lar da ame li yat sı ra sın da ve he men
son ra sın da is ke mik felç ve ölüm ora nı da ha yük-
sek ol du ğun dan bu ol gu lar da al ter na tif te da vi
yön te mi ola rak ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent
uy gu la ma sı gün de me gel miş tir. Ça lış ma mız da ise
has ta grup la rı mı za bak tı ğı mız da cer ra hi has ta la -
rı nın ek has ta lık la rı en do vas kü ler stent gru bun -
dan da ha az de ğil di ve ölüm ve stro ke ora nı mız
en dar te rek to mi ya pı lan lar da %4.8, en do vas kü ler
stent ya pı lan lar da ise %15.3 ile (P< 0.001) li te ra -
rür le ben zer dir.21
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Ka ro tis ar ter en do vas kü ler stent len me si sı ra -
sın da olu şan em bo li zas yon la rın ya ka lan ma sı ve 
çı ka rıl ma sı için gün de me ge ti ri len fil tre le rin yer-
leş ti ril me sı ra sın da, deb ris le rin mo bi li ze ol ma sı na
ve SVO ge liş me si ne ne den ol du ğu gös te ril mek te -
dir.22,23 Bu ci haz la rın mad di ola rak ek yük ge tir me -
si de akıl dan çı ka rıl ma ma sı ge re ken bir ko nu dur.
Stent gru bun da ki yük sek in me ne de ni 6 has ta da fil -
tre kul la nıl ma mış ol ma sı olabilir ve bu has ta lar da
fil tre kul la nıl ma ma sı nın se be bi bu has ta la rın stent
gru bu nun ilk has ta la rı ol ma la rıdır.

Ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent le me ya pı lan
ça lış ma lar da yay gın bir ar gu man da iş le min anes te -
zi ile ya pı lan ka ro tis en dar te rek to mi den, hem has -
ta kon fo ru hem de se reb ral ko ru ma yö nün den
üs tün ol du ğu yö nün de dir. An cak son 10-15 yıl dır
uy gu la nan rej yo nel anes te zi de has ta nın bi lin ci ye-
rin de ol du ğun dan se reb ral mo ni tö ri zas yon yük sek
sen si ti vi te ve spe si vi te de uy gu la na bil mek te dir.24

Has ta nın ope ras yon es na sın da bi lin ci nin ye rin de
ve mo tor fonk si yon la rın da gü ve ni lir ola rak ta kip
edi le bi lir ol ma sın dan do la yı ka ro tis klem pi ve ya
ope ras yon es na sın da has ta da olu şa bi le cek de ği şik -
lik ler gö rü lüp, şant kul la nı mı ve ya şant dis fonk si -
yo nu na yö ne lik gi ri şim ler va kit kay be dil me den
uy gu la na bil mek te dir. Rej yo nel anes te zi eş li ğin de
şant kul la nım ora nı li te ra tür de %10-15 ola rak gös-
te ril miş, ça lış ma mız da da bu oran 4 has ta ile %5
ola rak ger çek leş miş tir.6,7 Bu ay nı za man da şant kul-
la nı mı na bağ lı in tra o pe ra tif em bo li ve in me ora nı -
nı da aşa ğı ya çek mek te dir. Rej yo nel anes te zi nin
de za van taj la rı ola rak ise anes te zi tek ni ği ne bağ lı
komp li kas yon lar, acil en tü bas yon ge rek li li ğin de

kar şı kar şı ya ka lın ma sı muh te mel prob lem ler ve iş -
lem es na sın da has ta ile ar zu edi len ko o pe ras yo nun
ku ru la ma ma sı ola rak ka bul edil mek te dir. Ça lış ma -
mız da tüm ame li yat lar rej yo nel anes te zi al tın da ya-
pıl dı ve yu ka rı da bah se di len de za van taj lar
ya şan ma dı, de ği şen oran lar da pri mer ta mir, ya ma
ile ta mir ve ever si yon en dar te rek to mi ola rak 3 cer-
ra hi tek ni ği de uyg la dık. Üç fark lı tek ni ğin er ken
ve geç dö nem de mor ta li te ve mor bi di te ye et ki li
ola bi le cek bir yö nü sap tan ma mak la bir lik te özel-
lik le ever si yon yön te mi ile klemp sü re sin de ki kı-
sa lık, ya ban cı ma ter yal kul lan ma ma, anas to moz
hat tı nın da ha kı sa ol ma sı ve da mar en do te lin de ki
ha sa rın az lı ğı ne de ni ile se çi len has ta lar da avan taj -
lı ola bil mek te dir.24 Ka ro tis en dar te rek to mi de uy-
gu la nan lo kal anes te zi ile ge nel anes te zi yi
kı yas la yan GALA ça lış ma sın da ki so nuç lar da komp-
li kas yon ve mor ta li te yö nün den her iki grup ara-
sın da an lam lı fark bu lunamamış olsa da ma li yet
ana li zi açı sın dan lo kal anes te zi nin da ha avan taj lı
ol du ğu yo ru mu ya pıl mak ta dır Bi zim se ri miz de ge -
nel anes te zi kul la nıl ma dı ğı için bu yön de bir spe-
kü las yon yap mak doğ ru ol ma mak la be ra ber
ma li yet ana li zi ya pıl dı ğın da lo kal ve ya rej yo nel
anes te zi ile en dar te rek to mi uy gu la ma nın da ha uy -
gun ma li yet li ola ca ğı söy le ne bi lir.25

Ka ro tis ar te re en do vas kü ler stent uy gu lan ma -
sı has ta lar için da ha az in va ziv ve ür kü tü cü bir iş -
lem ola rak gös te ri le bi lir, has ta la rın er ken mo bi li ze
ola bi le ce ği ve da ha az has ta ne ta ki bi ola ca ğı umu-
lur. Li te ra tür de “da ha az in va zi v” ol du ğu sa vu nu lan
en do vas kü ler stent has ta la rı nın ça lış ma mız da da ha
uzun sü re has ta ne de ya tı rıl mış ol ma sı da il ginç bir
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Cerrahi Grubu Stent Grubu

İşlem Sonrası Erken Dönem Komplikasyon (p = 0.007) Konuşma bozukluğu 0 3 (%7.5)

Kanama 4 (%4.9) 2 (%5)

Hemiparezi 0 6 (%15)

Hemipleji 0 1 (2.5)

Yok 78 (%95.1) 29 (74.3)

İşlem Sonrası Geç Dönem Komplikasyon (SVO) (p < 0.001) 0 10 (% 25)

Hastanede Kalış Süresi (p < 0.0001) 2.5 ± 1.76 Gün 3.79 ± 4.0 Gün

Mortalite (p = 0.039) 2 (% 2.5) 5 (% 12.5)

Hasta Başı Ortalama Maliyet (p < 0.0001) 2800 TL 3756.41 TL

TABLO 1: Anlamlı olarak saptanan bulgular.
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bul gu dur.. En do vas kü ler stent uy gu la ma sı son ra sı
olu şa bi le cek mor bi di te nin has ta nın ya şam kon fo -
ru nu et ki le ye bi le cek du ru ma ge le bi le ce ği dik ka ti
çe ken bir bul gu ola rak gö rül müş tür. Se reb ro vas kü -
ler has ta lık lar be ra be rin de ge tir dik le ri iş gü cü kay -
bı ve te da vi ma li yet le ri ile ül ke le rin sağ lık sis te mi
üze ri ne önem li bir ma li yük ge tir mek te dir. En dar -
te rek to mi ya pı lan has ta lar da te da vi ma li ye ti her
has ta için or ta la ma 2800 TL iken en do vas kü ler
stent kul la nı lan has ta lar da 3756.41 TL ola rak he-
sap lan mış ve is ta tis tik sel ola rak an lam lı de re ce de
yük sek bu lun muş tur (p< 0.0001). Bu ra da da açık ça
gö rül dü ğü gi bi en dar te rek to mi, ku rum la rın iş ler li -
ği ni sür dü re bil me si ve sos yal gü ven lik sis tem le ri -
nin ma li yet he sap la ma la rın da avan taj sağ la mak -
ta dır. 

SO NUÇ 
Bu ça lış ma tek mer kez li ve ret ros pek tif ka rak te ri
ağır ba san ve gö re ce li ola rak az sa yı da has ta ile ya-
pıl mış bir ça lış ma dır. İki grup has ta sa yı la rı açı sın -
dan da stan dar di ze de ğil dir. Stent gru bun da 6
has ta da fil tre kul la nıl ma ma sı da bu kar şı laş tır ma yı
zor kıl mak ta dır ama bu nun la be ra ber şöy le bir yo -
rum ya pı la bi lir. Lo kal anes te zi ile şant kul la nıl ma -
dan ve ya se lek tif şant kul la nı la rak ya pı lan ka ro tis
en dar te rek to mi, en do vas kü ler stent te da vi si ile kı-
yas lan dı ğın da ha la çok da ha gü ven li, çok da ha
ucuz, mor ta li te si ve mor bi di te si çok da ha dü şük
seç kin bir te da vi dir. Ge le cek te ge niş ve uzun va de -
li ran do mi ze ça lış ma lar da el de edi le cek res te noz
oran la rı bu iki te da vi se çe ne ği nin uy gu la na bi lir li ği
hak kın da da ha ay rın tı lı bil gi ler ve re cek tir.
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on dönem böbrek yetmezliği (SDBY) böbreğin sıvı-elektrolit dengesini
ayarlamakta, metabolik-endokrin fonksiyonları gerçekleştirmekte yeter-
siz kaldığı ve hastalığın etkilerinin tüm organ sistemlerinde görüldüğü

kompleks bir durumdur sonuçta uygun ve yeterli tedavi edilmez ise mortali-
tesi yüksek olan bir klinik tablodur.1 Bu hasta grubunda hemodiyaliz (HD) gi-
rişi için ilk seçenek otojen arteriovenöz fistül (AVF)’lerdir. HD sirkülasyonu
için kolay girişe ve sürekli kullanıma müsait olan bu tip fistül, ilk olarak Bres-
cia ve ark. tarafından tanımlanmıştır.2 Ulusal Böbrek Vakfı ve Damar Erişim
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Hemodiyalize Bağımlı Son Dönem
Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sekonder

Arteriyo-Venöz Fistül Oluşturmak İçin
Sentetik Greft Kullanalım mı?

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma nın ama cı üst eks tre mi te le ri’n de açıl mış fis tül le ri trom bo ze ol muş son dö nem böb -
rek yet mez li ği (SDBY) has ta la rın da sen te tik greft ile se kon der ar te ri ve nöz fis tül (AVF) oluş tu rul ma sı nın açık
ka lım ve komp li kas yon yö nün den et kin li ği nin ve gü ve ni lir li ği ni araş tı rıl ma sı dır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Ocak
2006 ile ocak 2010 ta rih le ri ara sın da SDBY olan 20 has ta da se kon der hemodiyaliz (HD) eri şim pro se dü rü ar -
dı şık 20 has ta da uy gu lan dı. Tüm eri şim gi ri şim le ri kol ve ön ko lun pre o pe ra tif dub leks ul tra so nog ra fi (USG)
ta ra ma la rı nın ar dın dan ger çek leş ti ril di. Fonk si yo nel pa ten si has ta nın ba şa rı lı bir şekil de HD ya pı la bil me si ola -
rak ta rif len di. Sen te tik greft le rin top lam pri mer ve se kon der fonk si yo nel açık ka lım oran la rı “Kap lan Me i e -
r” yön te mi ile, tom bo liz, trom bek to mi ve ope ras yo nel re viz yon lar gi bi re viz yon oran la rı Fis her Exact T tes ti
ile be lir len miş tir. BBuull  gguu  llaarr:: Or ta la ma ta kip sü re si 48 ay idi (43-54 ay). Pri mer fonk si yo nel açık ka lım so nuç -
la rı: 24 ve 48 ay için %55 ve %15 idi. Se kon der fonk si yo nel açık ka lım so nuç la rı: 24 ve 48 ay için %70 ve %40
idi. 5 (%25) va ka da en fek si yon, 7 (%35) greft trom bo zu ge liş ti. SSoo  nnuuçç:: Üst eks tre mi te sin de se kon der AVF açıl -
ma sı ge re ken has ta lar da ana to mik kri ter le re bağ lı ola rak en fek si yon ve trom boz in si dan sı yük sek olan sen -
te tik greft ’ten ön ce di ğer al ter na tif ler dü şü nü le bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Hemodiyaliz, PTEF greft, arteriyo-venöz fistül

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The purpose of this study is to search for patency and complications of secondary ar-
terio-venous fistula (AVF) management with synthetic graft in end stage relan failure (ESRF) patients in whom
previous AVF’s thrombosed. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: From january 2006 to january 2010, 20 hemodialysis (HD)
access procedures were performed in 20 consecutive ESRF patients. All access procedures were planned on the
basis of preoperative duplex utrasonographic (USG) scans of arm and forearm veins. Functional patency was
defined as ability to cannulate for HD patient successfully. Primary and secondary cumulative functional pa-
tency of synthetic grafts were determined with Kaplan Meier test, revision rates including thrombolysis,
thrombectomies and operative revisions were analyzed with the Fisher Exact T test. RReessuullttss::  Mean follow up
was 48 months (range 43-54 months). Primary functional patency rates were 55 %and 15 %for 24 and 48
months respectively. Secondary functional patency rates were 70 %and 40 %for 24 and 48 months respectively.
There were 5 (25 %) infection, 7 (35 %) graft thrombosis occured. CCoonncclluussiioonn::  As the patient is a candidate
for an upper arm secondary AVF creation based on anatomical criteria other alternatives could be considered
before a synthetic graft which have high incidence of infection and thrombosis.

KKeeyy  WWoorrddss::  Hemodialysis, PTFE graft, arterio-venous fistula
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Ça lış ma Gru bu SDBY has ta la rın da ya şam ka li te si ve
ge nel so nuç la rın iyi leş ti ril me si nin iki önem li he de -
fin ye ri ne ge ti ril me si ile müm kün ola bi le ce ği ni tek-
rar vur gu la mış tır: 1) oto jen do ku lar la AVF
oluş tu rul ma sı, 2) trom boz oluş ma dan eri şim dis fonk -
si yo nu nun tes pi ti.3,4 SDBY has ta la rı nın de ği şen de-
mog ra fi si uzun sü re li HD için da ha kar ma şık da mar
eri şim yön tem le ri ge rek ti ren has ta la rın ora nın da bir
ar tı şa yol aç mış tır. Sen te tik greft ler ile AVF oluş tu -
rul ma sı se kon der ve ya ter si yer eri şim yön tem le ri ola-
rak de ğer len di ril mek te dir çün kü ope ras yon da ha
faz la zor luk teş kil et mek te dir.5 Bu eri şim yön tem le ri
na tiv da mar lar ile AVF oluş tu rul ma sı na gö re da ha
faz la mor bi di te ile iliş ki li dir.6 Ay rı ca da ha dü şük pri-
mer ve se kon der açık ka lım oran la rı mev cut tur.7,8 Bu
ça lış ma nın ama cı da ha ön ce mü ker rer sa yı da AVF
açıl mış ve üst eks tre mi te de na tiv da mar la rı ile ra di o -
se fa lik AVF (RSAVF) ve ya bra ki yo se fa lik AVF
(BSAVF) açıl ma şan sı nı kay bet miş has ta la ra sen te tik
greft ile AVF oluş tu rul ma sı nın açık ka lım ve komp-
li kas yon yö nün den araş tı rıl ma sı dır. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER
Ocak 2006 ile ocak 2010 ta rih le ri ara sın da ra di o se -
fa lik AVF (RSAVF) ve ya bra ki yo se fa lik AVF
(BSAVF)’le ri kul la nı la maz ha le gel miş SDBY olan
has ta la ra 20 se kon der HD eri şim pro se dü rü sen te -
tik greft ler (PTFE He mo di aly sis Ac cess Grafts. Bard
Pe rip he ral Vas cu lar Co., Tem pe AZ, USA) ile 20 ar-
dı şık has ta da uy gu lan dı. Tüm has ta lar dan bil gi len -
di ril miş olur form la rı ve ça lış ma için etik ku rul
ona yı alın dı. Has ta ne ve po lik li nik ka yıt la rı ge ri ye
dö nük ola rak göz den ge çi ril di. Greft açık lık ve ri le -
ri po lik li nik mu a ye ne le ri, di ya liz mer ke zi ka yıt la -
rı ve nef ro log’ la rın ka yıt la rın dan ta kip edil di. Greft
komp li kas yon la rı (trom boz, he ma tom, psö do a nev -
riz ma, ka na ma ve greft en fek si yo nu) kay de dil di.
Fonk si yo nel açık lık en az 300 ml/dk de bi ile 4 sa at
sü re HD’e gi re bil me ola rak ta nım lan dı. Fonk si yo -
nel açık lık za ma nı AVF oluş tu rul ma ile ve ka lı cı
AVF fonk si yon kay bı ara sın da ki dö nem ola rak be-
lir len miş tir. So nuç öl çüt le ri pri mer açık ka lım ve
se kon der açık ka lım oran la rı ola rak be lir len di.Pri-
mer açık ka lım ora nı mü da ha le ol mak sı zın ilk iş -
lem son ra sı fis tül ’ün ba şa rı lı ça lış ma sı; se kon der
açık ka lım ora nı mü da ha le le rin sa yı sı na ba kıl mak -
sı zın fis tül ’ün ba şa rı lı ça lış ma sı ola rak be lir len di.

OPE RAS YON ÖN CE Sİ DE ĞER LEN DİR ME

AVF ih ti ya cı olan tüm has ta lar kli nik mu a ye ne ve üst
eks tre mi te le ri’ nin dup leks USG ile ta ran ma la rın ar-
dın dan ope ras yo na alın dı lar. Kli nik mu a ye ne de ön
ko lun ins pek si yon ve da mar la rın pal pas yo nu’ nu ay rı -
ca her iki ko lun tan si yon ar ter yel le ri’ nin alın ma sı nı
içer mek te dir. Dup lex Ul tra so nog ra fi (USG) ile da mar-
lar 5 mHz ve ya 7 mHz ile ven ler için sı kış tı rı la bi lir lik
ve çap, ar ter ler için çap amaç lı de ğer len di ril di ler. Ay-
rı ca de rin ve nöz sis te min açık lı ğı ak sil ler ve subk lav -
yen sis tem de da hil ol mak üze re kon trol edil di. 

AVF OLUŞ TU RUL MA TEK Nİ Ğİ

Anas to moz tek ni ği ola rak 6 mm PTFE greft ön ce ra-
di al ar ter ve ya bra ki yal ar ter ile end to si de tek nik te
anos to moz edil miş ar dın dan greft ler cilt al tın dan ge-
çi ri lip greft le rin dis tal ucu bra ki o se fa lik ven ile anas-
to moz edil miş tir. Anos to moz böl ge le rin de he ma tom
ol ma dı ğın dan emin olun duk tan son ra (yak la şık ola-
rak 48 sa at) oluş tu ru lan AVF kul la nı la bil miş tir.

İsta tis tik sel Ana liz ler 

Fonk si yo nel açık lık oran la rı Kap lan-Me i er yön te -
mi ile he sap lan dı. Tom bo liz, trom bek to mi ve ope-
ras yo nel re viz yon lar ’ın oran la rı Fis her Exact T tes ti
ile be lir len di.

BUL GU LAR
Sen te tik greft ile AVF oluş tu rul muş has ta la rın 10
(%50)’u er kek 10 (%50)’u ka dın idi. Er kek has ta la rın
yaş or ta la ma sı 46.9 (± 14), ka dın has ta la rın yaş or ta -
la ma sı 43.1 (± 12) idi.  SDBY sü re le ri er kek has ta lar -
da 61.2 (± 20) ay, ka dın has ta lar da 63.9 (± 21) ay idi.
Has ta la rın da ha ön ce açı lan or ta la ma AVF sa yı la rı er -
kek has ta lar da 5.2 (± 1.7), ka dın has ta lar da 5.0 (± 1.6)
adet idi. Da ha ön ce açı lan AVF ’le rin cin si yet le re gö -
re or ta la ma açık ka lım sü re le ri er kek has ta lar da 27 (±
15) ay, ka dın has ta lar da 26 (± 14) ay idi (Tab lo 1).
Ope ras yon son ra sı er ken ölüm (< 30 gün) gö rül me di.
Tüm iz lem bo yun ca sen te tik greft gru bun da 4 has ta
ve fat et ti. 5 (%25) has ta da en fek si yon ge liş ti. 7 (%35)
has ta da greft trom bo zu ge liş ti. 3 (%15) has ta da ka-
na ma oluş tu. 2 (%10) has ta da he ma tom ge liş ti. 1 (%5)
has ta da psö do a nev riz ma ge liş ti. 4 (%20) has ta da çal -
ma sen dro mu ge liş ti. 2 (%10) has ta da ödem ge liş ti
(Tab lo 2). Pri mer fonk si yo nel açık ka lım so nuç la rı:
24 ve 48 ay için %55 ve %15 idi. İlk 24 ay için de 9,
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son ra ki 24 ay için de 8 ol mak üze re top lam 17 greft
fonk si yon gö re mez ha le gel di (Şekil 1, Tab lo 3). Se-
kon der fonk si yo nel açık ka lım so nuç la rı: 24 ve 48 ay
için %70 ve %40 idi. Bu fis tül le re trom bo li tik te da vi,
trom bek to mi ve cer ra hi re viz yon iş lem le ri uy gu lan -
dı. Bu iş lem ler so nu cun da 17 fis tü lün 12’nde fonk si -
yo nel lik tek rar sağ lan mış tır (Şekil 2, Tab lo 4).

TAR TIŞ MA
SDBY’de böb rek na kil le ri nin ye ter li ve ri ci bu lu na -
ma ma sı, pe ri ton di ya li zi nin de ye ter li hij ye nin her
za man sağ la na ma ma sı gi bi prob lem ler ne de niy le pe-
ri yo dik HD uy gu la ma sı ge rek ti ğin de bu nu sağ la mak
için AVF oluş tu rul ma sı ilk ter cih ola rak kul la nıl -

mak ta dır.9 HD için de has ta da hız lı akım lı bir da -
mar yo lu oluş tu rul ma sı ih ti ya cı, bu yön te min kul la-
nıl dı ğı ilk yıl lar dan be ri AVF aç ma gi ri şim le ri ni
gün de me ge tir miş tir. İde al bir HD fis tü lün de akım
hı zı nın en az 300 ml/dk ol ma sı ge rek ti ği be lir til -
mek te dir.10,11 İyi bir HD fis tü lü nün kul la nı mı ko lay,
akı mı ye ter li, uzun sü re kul la nı la bi lir ve gü ven li ol-
ma lı dır.12,13 Bu amaç la da ha çok üst eks tre mi te le rin
ar ter ve ven le ri kul la nıl mak la bir lik te, özel lik le el-
ve riş li da mar bu lu na ma yan has ta lar da al ter na tif cer-
ra hi yön tem ler de uy gu la na bil mek te dir.14,15 AVF
oluş tu ru lur ken has ta nın ya şı, ek has ta lı ğı, da mar la -
rın du ru mu de ğer len di ril me li dir. Prok si mal kı sım -
lar müm kün mer te be ko run ma lı, ile ri de tek rar fis tül
ame li ya tı ih ti ya cı na kar şı lık sak lan ma ya ça lı şıl ma lı -
dır.16 An cak fis tül le ri trom bo ze olan has ta lar da al-
ter na tif fis tül aç ma böl ge le ri ile il gi li ça lış ma lar da
sü re gel mek te dir.17 Bu amaç la ha len kla sik yön tem -
le re ya pı lan de ği şik mo di fi kas yon lar de nen di ği gi -
bi, oto log ve ya pros te tik greft ler le AVF aç ma
yön tem le ri de uy gu lan mak ta dır.18,19 An cak üst eks-
tre mi te le rin de oto jen do ku la rıy la AVF açıl ma şan-
sı nı yi tir miş olan has ta lar da al ter na tif uy gu la ma nın
ya pay greft mi yok sa oto jen greft ler ile mi ol ma sı ge-
rek ti ği ko nu su li te ra tür de açık de ğil dir.20,21

Gru bun cin si yet, or ta la ma yaş, or ta la ma SDBY
sü re si, da ha ön ce açı lan AVF sa yı sı, da ha ön ce açı lan
AVF ’le rin or ta la ma açık ka lış sü re si, ek has ta lık lar,
ope re edi len or ta la ma ven ça pı Tab lo 1 de be lir til -
miş tir. Grup ope ras yon son ra sı komp li kas yon lar açı-
sın dan de ğer len di ril di ğin de; En fek si yon 5 (%25)
has ta da göz len miş tir, an ti bi yo tik kür le ri ne rağ men 4
has ta da greft en fek si yo nu dü zel me miş greft ler çı ka -
rıl mak zo run da ka lın mış tır. En fek te gref tin çı ka rıl -
ma sı pra ti ği cer ra hi açı dan cer ra hı zor la yı cı ay rı ca
komp li kas yon ora nı yük sek bir iş lem dir. Bu 4 has ta -
ya BVT ile ye ni fis tül oluş tu rul muş tur. Trom boz 7
(%35) has ta da göz len miş tir ya pı lan trom bo liz ve
trom bek to mi ve cer ra hi re viz yon ope ras yon la rı na 5
fis tül fonk si yon gö re mez ha le gel miş tir. Ka na ma 3
(%15) has ta da göz len miş ve bu komp li kas yon kon-
ser va tif yön tem ler ile ta kip edil miş ve has ta la rın fis-
tül le ri fonk si yo nel li ği ni ko ru muş tur. He ma tom 1
(%5) has ta da göz len miş cer ra hi ola rak he ma tom bo ş-
al tıl mış ol ma sı na rağ men greft le rin fonk si yo nel li ği
tek rar ye ri ne ko na ma mış he ma tom so nu cun da olu-
şan bas kı ya bağ lı ola rak 1 greft fonk si yon gö re mez

Değişkenler n=20

Cinsiyet E= 10 (% 50)

(E= Erkek, K=Kadın) K= 10 (% 50)

Ortalama Yaş (yıl) E = 46.9 (± 14)

K = 43,1 (± 12)

SDBY süresi (ay) E = 61.2 (± 20)

K = 63.9 (± 21)

Daha önce açılanAVF sayısı E= 5.2 (± 1.7) 

K=5.0 (± 1.6)

Daha önce açılan AVF’lerin ortalama E= 27 (± 15)

açık kalış süresi (ay) K= 26 (± 14)

Hipertensiyon 11 (% 55)

Diabet 12 (% 60)

Kalp hastalığı 3 (% 15)

Periferik vasküler hastalık 3 (% 15)

Sigara Kullanımı 11 (% 55)

Ortalama serum LDL(mmol/L) 171

Ortalama opere edilen ven ölçüsü (mm) 3.72

TABLO 1: Hastalara ait ek hastalık demografik verileri.

Komplikasyonlar n= 20

Mortalite 4 (%20)

İnfeksiyon 5 (%25)

Tromboz 7 (%35)

Kanama 3 (%15)

Hematom 2 (%10)

Psödoanevrizma 1 (%5)

Çalma Sendromu 4 (%20)

Ödem 2 (%10)

TABLO 2: Hastalara ait operasyon sonrası mortalite ve
komplikasyon oranları.



ha le gel miş tir. Psö do a nev riz ma 1 (%5) has ta da göz-
len miş cer ra hi gi ri şim ar dın dan fis tü lün fonk si yo -
nel li ği tek rar ye ri ne kon muş tur. Çal ma sen dro mu 4
(%20) has ta da göz len miş ve 2 va ka da gö rü len çal ma
sen dro mu cer ra hi gi ri şim le re rağ men dü zel ti le me di -
ği için eks tre mi te nin sağ lı ğı göz önün de bu lun du ru -
la rak greft ler çı ka rıl mış tır. Ödem 2 (%10) has ta da
göz len miş ve bu komp li kas yon kon ser va tif yön tem -
ler ile ta kip edil miş ve has ta la rın fis tül le ri fonk si yo -
nel li ği ni ko ru muş tur. Pri mer fonk si yo nel açık ka lım
so nuç la rı: 24 ve 48 ay için %55 ve %15 idi. Se kon der
fonk si yo nel açık ka lım so nuç la rı: 24 ve 48 ay için
%70 ve %40 idi. İlk 24 ay için de 9, son ra ki 24 ay için -
de 8 ol mak üze re top lam 17 greft fonk si yon gö re mez
ha le gel di. Bu fis tül le re trom bo li tik te da vi, trom bek -
to mi gi bi cer ra hi re viz yon iş lem le ri uy gu lan dı. Bu iş-
lem ler so nu cun da 17 fis tüln 8’nde fonk si yo nel lik
tek rar sağ lan mış tır (Tab lo 3, 4). Li te ra tür de oto log
greft kul la nı mı ile sen te tik greft kul la nı mı açı sın dan

ya pıl mış ça lış ma lar da ge nel ola rak kon sen sus oto log
greft le rin açık ka lım oran la rı nın da ha yük sek ol du ğu
yö nün de dir.20-26 Bu ko nu da Hu ber ve ark.nın20 yap-
mış ol duk la rı ça lış ma da oto log greft le rin PTFE greft-
le re gö re re o pe ras yon ve greft ok lüz yo nun in si dan-
sı nın da ha az ol du ğu nu vur gu la mış lar dır. An cak Sta-
ra mos ve ark.27 yap tık la rı ça lış ma da oto log ve PTFE
greft le ri kar şı laş tır mış lar ve PTFE greft le rin pri mer
açık ka lım sü re si nin bi zim ça lış ma mı zın ak si ne da ha
faz la ol du ğu nu ra por et miş ler dir. En fek si yon açı sın -
dan de ğer len di ril di ğin de PTFE greft ler de yük sek
oran da en fek si yon göz len miş tir. Bu nun ne de ni tek-
rar la yan iğ ne gi riş le ri ne kar şı PTFE greft le rin en fek -
si yo na da ha yat kın ol ma la rın dan kay nak la nı yor
ola bi lir. Li te ra tür de bu ko nu da Hu ber ve ark.20 ay rı -
ca Sta ra mos ve ark.27 yap mış ol duk la rı ça lış ma lar da
oto log greft ler de in fek si yon gö rül me in si dan sı nın
PTFE greft le re gö re da ha az ol du ğu nu vur gu la mış -
lar dır. Ay rı ca Mat su u ra ve ark.28 yap mış ol duk la rı ça-
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ŞEKİL 1: Primer fonksiyonel açık kalım oranı.

Ay N Fonksiyon kaybı Fonksiyon kaybı oranı Açık kalım oranı Toplam açık kalım oranı

6 18 2 0.10 0.90 90.00

12 15 3 0.16 0.84 75.00

18 14 1 0.06 0.94 70.00

24 11 3 0.21 0.79 55.00

30 10 1 0.09 0.91 50.00

36 8 2 0.20 0.80 40.00

42 5 3 0.37 0.73 25.00

48 3 2 0.60 0.40 15.00

TABLO 3: Sentetik greftler’in 2 ve 4 yıllık primer fonksiyonel açık kalım oranları.



lış ma da da oto log ven le rin en fek si yo na da ha di renç -
li ol du ğu nu be lirt miş ler dir. Bu ko nu da vur gu la na bi -
le cek bir di ğer ko nu ise PTFE greft ler ile oluş tu ru lan
se kon der AVF ’le rin ope ras yon son ra sı he ma tom
oluş ma dı ğın dan emin olun duk tan son ra (yak la şık 48
sa at) HD gi ri şi için kul la nı la bil me si önem li bir avan-
taj dır.26,27

PTFE greft interpozisyonu ile AVF oluşturul-
masını karşılaştıran çalışmaların bir kısmı şöyledir
(Tablo 5).

Bu ça lış ma lar da; As her ve ark.29 oto je nik bra ki -
o se fa lik fis tül le rin pros te tik greft le re gö re açık ka lım
oran la rı nı mü kem mel ola rak ta rif et miş ler dir. Sta ra -
mos ve ark.27 ise 3 yıl lık (or ta dö nem) açık ka lım ora-
nı nın pros te tik grup ta %58 ora nı ile da ha yük sek
ol du ğu nu vur gu la mış lar dır. Bu yar gı bi zim ça lış ma -
mız da or ta la ma 48 ay lık iz lem bo yun ca se kon der
açık ka lım ora nı %40 so nu cu ile çe liş mek te dir. Mat-
su u ra ve ark.30 yap tık la rı ça lış ma da cryop re ser ved fe-

mo ral ven ’in in fek si yon açı sın dan pros te tik ma ter -
yal le re gö re da ha di renç li ol duk la rı nı vur gu la mış lar -
dır. Cu ri ve ark.31 ise HIV po zi tif has ta la rın da Vec tra
greft le rin in fek si yo na da ha di renç li ol duk la rın vur-
gu la mış lar dır ki, bu bul gu bi zim ça lış ma mız da ter si -
ne dir. Wang ve ark.32 yap tık la rı ça lış ma la rın da ise
sen te tik lo op greft le rin düz yer leş ti ril miş greft le re
gö re da ha yük sek açık ka lım oran la rı nı vur gu la mış -
lar dır. Bi zim ça lış ma mız da bu yön de bir ça lış ma di-
zay nı oluş tu rul ma mış tır. Bur ger ve ark.33 yap tık la rı
ça lış ma da ise na tiv da mar lar ile oluş tu ru lan fis tül le -
rin açık ka lım oran la rın pros te tik greft le re na za ran
da ha yük sek ol du ğu nu vur gula mış tır ki; bi zim ça lış -
ma mı zı des tek le mek te dir.

So nuç ola rak; Üst eks tre mi te sin de se kon der
AVF açıl ma sı ge re ken has ta lar da ana to mik kri ter -
le re bağ lı ola rak en fek si yon ve trom boz in si dan sı
yük sek olan sen te tik greft ’ten ön ce di ğer al ter na -
tif ler dü şü nü le bi lir.

HEMODİYALİZE BAĞIMLI SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA... Dolunay ODABAŞI ve ark.
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ŞEKİL 2: Sekonder fonksiyonel açık kalım oranı.

Ay N Fonksiyon kaybı Fonksiyon kaybı oranı Açık kalım oranı Toplam açık kalım oranı
6 19 1 0.05 0.95 95.00

12 18 1 0.05 0.95 90.00

18 16 2 0.11 0.89 80.00

24 14 2 0.12 0.88 70.00

30 13 1 0.07 0.93 65.00

36 11 2 0.15 0.75 55.00

42 10 1 0.09 0.91 50.00

48 8 2 0.20 0.80 40.00

TABLO 4: Sentetik greftlerin 2 ve 4 yıllık sekonder fonksiyonel açık kalım oranları.
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GEREÇ VE YÖNTEMLER
alışmaya hastanemizde 2005 ile 2010 yılları arasında yapılan 10 tem-
poral arter biyopsisi dahil edildi. Hastaların bilgisayar kayıtlarından
demografik verileri, ameliyat bulguları ve biyopsi sonuçları elde edil-

di. Bu sonuçlar kullanılarak biyopsi pozitiflik oranı, komplikasyon oranla-
rı saptandı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu’ndaki etik ilkeler doğrultusunda
gerçekleştirildi.

Biyopsileri yapan tüm cerrahi ekipler aynı biyopsi yöntemini kullandı.
Biyopsiler patoloji bölümünce incelenip raporlandı. Temporal arter biyop-
sileri, biyopside taraf seçimi ve ilgili anatomik özellikler dikkate alınarak
aşağıda tanımlandığı şekilde yapıldı:
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Temporal Arter Biyopsisi
Yapılmaya Değer Bir Uygulamadır

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Tem po ral ar te rit has ta lı ğı ta nı sın da cer ra hi bi yop si ön de ge len bir ta nı yön te mi dir. An cak çe şit li
mer kez ler den ya pı lan ya yın lar da ta nı sal doğ ru luk ora nı fark lı so nuç lar bil di ril miş tir. Bu ça lış ma mız da tem po ral
ar ter bi yop si si ya pı lan has ta la rı mı zın so nuç la rı bi yop si po zi tif li ği açı sın dan in ce len miş ve te da vi ye kat kı la rı araş -
tı rıl mış tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Has ta ne miz de 2005 ile 2010 yıl la rı ara sın da top lam 10 has ta ya tem po ral ar te ri tis
ön ta nı sı ile tem po ral ar ter bi yop si si uy gu lan mış tır. Bu bi op si ler den al tı sı nö ro şi rür ji, üçü kalp-da mar cer ra hi si ve
bi ri de plas tik ve re kons trük tif cer ra hi ta ra fın dan uy gu lan mış tır. Her üç cer ra hi ekip de ay nı bi yop si yön te mi ni
kul lan mış tır. BBuull  gguu  llaarr::  Bi yop si si ya pı lan 59 ile 79 yaş la rı ara sın da ki 10 has ta nın or ta la ma ya şı 69 olup 6’sı ka dın,
4’ü de er kek tir. Bi yop si iş lem le ri ne bağ lı her han gi bir komp li kas yon ge liş me di. Pa to lo jik in ce le me so nu cun da ya -
pı lan 10 bi yop si nin 4'ü tem po ral ar te ri tis ile uyum lu gel di. Bu 4 has ta ya ste ro id te da vi si baş lan dı. Be şin ci has ta -
nın bi yop si so nu cu ne ga tif ol ma sı na kar şın kli nik bul gu la rı baş ka has ta lık la rı ekar te et tir di ğin den tem po ral ar te ri tis
ta nı sı kli nik ola rak ko nul du ve te da vi si ne baş lan dı. SSoo  nnuuçç:: Li te ra tür de tem po ral ar ter bi yop si le ri nin ya pıl ma ya de -
ğer bir uy gu la ma olup ol ma dı ğı ko nu sun da fark lı gö rüş ler var dır. Li te ra tür de ay rı ca bi yop si ler de ta nı koy ma ora -
nı %23'ler dü ze yin de bil di ril mek te dir. Bi zim tem po ral ar te ri tis kuş ku su olan has ta la rı mız da  %40 dü ze yin de olan
doğ ru ta nı koy ma ora nı mız tem po ral ar ter bi yop si le ri nin biz ce uy gu la ma ya de ğer ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır.   

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Dev hüc re li ar te rit; bi yop si    

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Sur gi cal bi opsy is an im por tant di ag nos tic to ol in es tab kis hing  di ag no sis in tem po ral ar te -
ri tis ca ses. Ho we ver dif fe rent ra tes po si ti vi te bi op si es ha ve be en re por ted from va ri o us cen ters. In this study we eva l-
u a ted our bi opsy fin dings with re gard to bi opsy po si ti vity and its con tri bu ti on to the rapy. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::
10 pa ti ents un der went sur gi cal tem po ral ar tery bi opsy with tem po ral ar te rit is pre-di ag no sis in our me di cal cen ter
bet we en 2005 and 2010. 6 of the se bi op si es we re per for med by the ne u ro sur gery de part ment, 3 by car di o vasd cu -
lar sur gery, and 1 was made by plas tic and re cons truc ti ve sur gery. The sa me bi opsy met hod was used by the thre -
e sur gi cal te ams. RReessuullttss::  The re we re 6 fe ma le and 4 ma le pa ti ents . The ave ra ge age of the pa ti ents was 69. No
comp li ca ti ons oc cu red du e to the bi op si es. Ac cor ding to pat ho lo gi cal exa mi na ti on 4 bi op si es out of 10 we re po si -
ti ve for tem po ral ar te ri tis. The se pa ti ents we re be gun ste ri od tre at ment. In a fifth pa ti ent who had ne ga ti ve bi opsy,
be ca u se the cli ni cal fin dings ru led out ot her di se a ses, di ag no sis of tem po ral ar te ri tis was ma de and ste ro id tre at ment
was be gun. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  The re are dif fe rent wi evs in the li te ra tu re with re gard to the worth of tem po ral ar tery bi -
opsy. The bi opsy po si ti vity ra te in the li te ra tu re are re por ted aro ud 23%. Our 40% po si ti vity in our bi op si es ma -
kes us think that tem po ral ar tery bi op si es are worth per for ming in pa ti ents with sus pec ted tem po ral ar te ri tis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Gi ant cell ar te ri tis; bi opsy   
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TEM PO RAL AR TER Bİ YOP Sİ Sİ YA PI LA CAK 
TA RA FIN SE Çİ Mİ

Bi yop si ya pı la cak ye rin se çi mi doğ ru ta nı ko nu la bil -
me si açı sın dan çok önem li dir. Ba şağ rı sı, çe ne de ağ -
rı ve has sa si yet, gör me bo zuk lu ğu, sert, has sas  ve ele
no dül şek lin de ge len ağ rı lı ar ter var lı ğı, o böl ge de
tem po ral ar ter nab zı nın kay bı gi bi ye rel be lir ti ler bi -
zim bi yop si yi han gi ta ra fa ya pa ca ğı mı zı be lir ler. 

Ope ras yon ön ce si ar te rin gü ven li alan için de -
ki sey ri si lin mez bir ka lem ile çi zi lir se bi yop si sı ra -
sın da ko lay lık la bu lu na bi lir.

TEM PO RAL BÖL GE NİN ANA TO Mİ Sİ

Tem po ral böl ge de tem po ral ar ter bi op si si gi bi 
ek siz yo nel bir iş lem yap mak böl ge nin ana to mi si ni
iyi bil me yi ge rek ti rir. Bu ra da tem po ral böl ge ana to -
mi sin den teh li ke li ve gü ven li böl ge le rin ayırt edil-
me si ön ce lik li ol mak üze re kı sa ca söz edi le cek tir. 

Cil din ve sub kü tan yağ do ku su nun  he men al-
tın da yü ze yel tem po ral fas ya yer alır. Yaş lı lar da çok
in ce ola bi lir. Yü ze yel tem po ral fas ya yu ka rı da ve ar-
ka da fron ta lis-ga le a-ok si pi ta lis fas ya komp lek si, alt -
ta da yü zün yü ze yel mus kü lo a po nö ro tik sis te mi ile
kom şu dur. Bi yop si si ni plan la dı ğı mız yü ze yel tem-
po ral ar ter (YTA) eks ter nal ka ro tis ar te rin bir da lı
olup zi go ma yı geç tik ten son ra yü ze yel tem po ral fas -
ya içe ri sin de sey re der. %80 ola sı lık la bu atar da ma -
ra kon ko mi tan ve ni an te ri or da yer leş miş şekil de
eş lik eder. Yü ze yel tem po ral fas ya nın al tın da de rin
tem po ral fas ya var dır. Bu fas ya tem po ra lis ka sı ke-
na rın da ka fa ke mik le ri nin pe ri os tu ile bir le şir. 

YTA zi go ma nın yak la şık 3 cm yu ka rı sın da fron-
tal ve pa ri e tal dal la rı na ay rı lır. Bi rey le rin %92-95’in -
de bu iki dal var dır. Fa si yal si ni rin tem po ral da lı da
yü ze yel tem po ral fas ya nın he men al tın da sey re de rek
fron ta lis ve or bi kü la ris ocu li kas la rı nı iner ve eden
dal la rı ve rir. Bu si nir bu bö lüm de ha sar gör me ye yat-
kın dır. Fa si yal si ni rin tem po ral da lı nın  sey ri in san
ka dav ra la rın da iyi in ce len miş bir si nir dir. Ön 
tem po ral saç hat tı fron ta lis ka sı nın la te ral sı nı rı nı
oluş tur du ğun dan bu sı nı rın yu ka rı sı si ni rin ze de len -
me ye ce ği gü ven li böl ge dir (Şekil 1). Bern ste in ve
Nel son ’un ka dav ra lar üze rin de yap tık la rı ça lış ma lar
so nu cun da zi go ma dü ze yin de ku la ğın he liks kıs mı -
nın ya pış ma nok ta sı nın 1 cm an te ri o ru ve or bi ta nın
la te ral ke na rı nın 1.5 cm pos te ri o ru gü ven li böl ge dir.
Biz tem po ral ar ter bi yop si le ri miz de teh li ke ala nı nı

sap tar ken 2 hat tın ara sın da ka lan böl ge yi esas alı yo -
ruz. Aşa ğı da ku lak me me sin den ka şın bit ti ği en la te -
ral nok ta ve yu ka rı da ku lak me me sin den en üst te ki
alın kı rı şık lı ğı na çi zi len hat tın ara sın da ki böl ge teh-
li ke ala nı dır. Bu ra da fa si yal si ni rin tem po ral da lı nı
ze de le me ris ki var dır. Tem po ral ar ter bi yop si si nin bu
böl ge nin sü pe ri o run da ya pıl ma sı ge re kir. 

TEM PO RAL AR TER Bİ OP Sİ TEK Nİ Ğİ

Saç lı böl ge nin tı raş edil me si ni ta ki ben de ri po li vi don
iyot ile te miz le nir. 5-10 ml %0.5 li do ca i ne ya da
%2’lik pri lo ca i ne ar te rin her iki ya nı na ar te re 1 cm
la te ral ola cak şekil de uy gu la nır. İnsiz yon ön ce si ye -
rel anes te ti ğin et ki et me si için 2-3 da ki ka bek le nir.
Der mis ar te rin doğ ru dan üze ri ne denk ge le cek bi-
çim de 15 # bis tü ri ile ke si lir. Çok dik kat li olun ma sı
ge re kir çün kü in ce sub kü tan yağ do ku su in siz yon
son ra sı göz le zor gö rü nür. Ge nel lik le ar ter bu aşa ma -
da or ta ya çı kar. Ar ter yü ze yel tem po ral fas ya dan in -
ce met zen ba um ma ka sın ucu ile özen le di se ke edi lir. 

Ar ter 1 ila 5 mm gi bi ge niş bir ranj da de ği şik
çap la ra sa hip ola bi lir. Ar ter en az 3 cm bo yun ca di-
se ke edi lip izo le edil me li dir. Ar ter his to lo jik ar te -
fakt et ki si ol ma sın di ye özen le ma ni pü le edi lir. Bir
ipek sü tür yar dı mıy la as kı ya alı nan ar ter ola bi le cek
yan dal lar bağ lan dık tan son ra prok si mal ve dis ta li 4
ya da 5.0 po lig lac tin sü tür ile bağ la nır ve son ra 11#
bis tü ri ile tran sek te edi lip for ma lin so lüs yo nu na
ko nu la rak pa to lo ji ye gön de ri lir. De ri 5.0 po lig lak -
tin ile sub kü ti kü ler ola rak ka pa tı lın ca has ta nın di -
kiş al dır mak için ye ni den gel me si ne ge rek kal maz.

ŞEKİL 1: Tem po ral ar ter bi yop si sin de teh li ke böl ge si ve gü ven li böl ge nin res -
mi.  Gü ven li böl ge fa si yal si ni rin tem po ral da lı nı ko ru ya cak şekil de ku lak me -
me sin den ka şın la te ral ke na rı na çi zi len çiz gi ile ku lak me me sin den saç çiz gi si
bi ti mi ne çi zi len hat la rın ara sın da ka lan böl ge nin an te ri or ve su pe ri o ru dur.



BUL GU LAR
Bi yop si si ya pı lan 59 ile 79 yaş la rı ara sın da ki 10 has-
ta nın or ta la ma ya şı 69 olup 6’sı ka dın (%60), 4’ü de
er kek tir (%40). Has ta la rın 6’sın da gör me bo zuk lu -
ğu ya da çift gör me,üçün de bun la ra ek ola rak ba-
şağ rı sı, iki sin de de yal nız ca ba şağ rı sı ve bi rin de
sa de ce epi lep tik atak bul gu su var dı. Ya pı lan bi yop -
si le rin 6’sı sağ, 4’ü de şika yet ler o ta raf ta be lir gin
ol du ğun dan do la yı sol sü per fi si yal tem po ral ar te re
ya pıl dı (Tab lo 1). Tem po ral ar ter bi yop si le ri nin ta-
ma mı li te ra tür de öne ri len mi ni mum 2 cm. uzun-
luk ta ol ma kri te ri ni kar şı la ya cak şekil de ya pıl dı.
Bi yop si le rin tü mü komp li kas yon suz sey ret ti. 

Ya pı lan 10 bi yop si nin 4’ü tem po ral ar te ri tis ile
uyum lu gel di. Bu 4 has ta ya mi ni mum 6 haf ta sü re -
cek uzun sü re li ste ro id te da vi si baş lan dı. Be şin ci
has ta nın bi yop si so nu cu ne ga tif ol ma sı na kar şın
kli nik bul gu la rı baş ka has ta lık la rı ekar te et tir di -
ğin den tem po ral ar te ri tis ta nı sı kli nik ola rak ko nul -
du ve te da vi si ne baş lan dı.

TAR TIŞ MA
Tem po ral ar te ri tis 50 yaş üze ri bi rey ler de en sık rast-
la nan sis te mik vas kü lit tir.1 İlk kez Hor ton ve ark. ta-
ra fın dan 1937’de ta nım lan mış tır.2 Kro nik ve eti o lo ji si
bi lin me yen bir vas kü lit olan tem po ral ar te ri tis bü yük
ve or ta ar ter le ri, en sık da eks ter nal ka ro tis ar ter dal-
la rın dan sü per fi si yal tem po ral ar te ri tu tar. Ka dın lar -
da ve 50 yaş üze rin de da ha sık gö rü len tem po ral
ar te ri ti sin yıl lık in si dan sı 50 yaş ve üze rin de ki has-
ta lar da 1.13/100000’dir.3 Kli ni ğin de erit ro sit se di -
men tas yon ve C-re ak tif pro te in yük sek li ği ile bir lik te

tek ta raf lı, ani baş la yan, ya nı cı, ge ce ve so ğuk ta ar -
tan, anal je zik le re ya nıt sız ba şağ rı sı, çe ne de ağ rı, %50
has ta da po li mi yal ji ya ro ma ti ka ve ane mi gö rü lür.

Bu vas kü li tin en önem li ve kö tü komp li kas yo -
nu tek ya da her iki göz de gör me yi ti mi olup an te -
ri or is ke mik op tik nö ro pa ti ya da re ti nal ar ter
ok lüz yo nu na bağ lı olu şur. Ba zan ama u ro sis fu gaks,
he mi a nop si ya da dip lo pi de gö rü le bi lir. Ani baş la -
yan şid det li ba şağ rı sı ile bir lik te gör me bo zuk lu ğu
ya da yi ti mi var sa tem po ral ar te ri tis dü şü nül me li dir. 

His to pa to lo jik ola rak or ta ve bü yük çap lı atar da -
mar la rın in ter nal elas tik la mi na sı çev re sin de gra nu -
lo ma töz enf la mas yon sap tan ma sı pa tog no mo nik tir.4

Tem po ral ar te ri tis te da vi si için uzun dö nem
ste ri od kul la nı lan en ön de ge len vas kü lit tü rü dür.5

Uzun dö nem ste ri od te da vi si nin ba zen ge ri dö nüş -
süz me ta bo lik so nuç la rı ol du ğu (ki lo alı mı, kı rık -
lar, di a be tes mel li tus ge li şi mi, ka ta rakt olu şu mu,
vb.) yay gın bi li nen bir ger çek tir.5 Bu ne den le ta nı
doğ ru ve ça buk ko nul ma lı dır.  

İkin ci bi yop si ler il ki ka dar di ag nos tik ol ma dık la -
rın dan tem po ral ar ter bi yop si le ri tek se fer de ve ola bi -
le cek en az ha ta ile ya pıl ma lı dır.6 Ay rı ca tem po ral
ar te ri tis ol gu la rın da gör me kay bı bir kez oluş tuk tan
son ra gör me ye te ne ği nin ye ni den ka za nıl ma sı ge nel -
lik le müm kün ol ma dı ğın dan tem po ral ar ter bi yop si si -
nin müm kün ol du ğun ca er ken, hat ta ta nı ile il gi li ilk
kuş ku or ta ya çı kar çık maz ya pıl ma sı ge rek ti ği or ta ya
çı kar.7 Bu nun la bir lik te bi la te ral ya da ay nı ta raf ar te -
rin de ar dı şık bi yop si ya pı ma sıy la has ta la rın %97’sin de
iki spe si me nin de ay nı so nu cu ver di ği nin bil di ril miş
ol ma sı tem po ral ar ter bi yop si le ri nin tek se fer de ve tek
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Hasta rumuzu Yaş Cinsiyet Şikayet Biyopsi yapılan taraf Sonuç
NA 76 Kadın Başağrısı, diplopi sağ gözde görme kaybı Sağ Pozitif *

AK 72 Erkek Sağ temporal başağrısı Sağ Negatif

SK 65 Kadın Başağrısı, sağ gözde ağrı Sağ Pozitif

KB 68 Erkek Sol gözde görme yitimi Sol Pozitif

Bİ 66 Erkek Başağrısı Sağ Pozitif

AKK 71 Erkek Diplopi, başağrısı Sağ Negatif

İE 59 Erkek Başağrısı, görme yitimi Sağ Negatif

FÖ 62 Kadın Sol temporal başağrısı Sol Negatif

HH 79 Kadın Başağrısı Sol Negatif

SK 74 Kadın Başağrısı Sol Negatif

TABLO 1: Hastaların özellikleri ve biyopsi sonuçları.

*Temporal arteritis ile uyumlu patolojik sonuç.
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ta ra fa ya pıl ma sı ge rek ti ği gö rü şü nü güç len dir miş tir.8

Biz de bi yop si le ri mi zi tek ta raf ta, tek se fer de  ger çek -
leş ti re rek li te ra tür de ki eği li me uy duk. 

Tem po ral ar te ri tis tıb bi bir acil ola rak de ğer -
len di ril me li dir.5 Of tal mo lo ji de de en te mel tıb bi
acil tem po ral ar te ri tis tir.9 Gör me yi ti mi ne has ta la -
rın 1/5’in de rast la nır ve an cak hız lı ta nı ve te da vi
ile ön le ne bi lir.5 Tem po ral ar ter bi yop si si tem po ral
ar te ri tis ta nı sı kon ma sı için al tın stan dart tır.4,10,11

Ay rı ca tem po ral ar ter bi yop si si nin %0.5 gi bi dü şük
bir komp li kas yon la ya pı la bi len gü nü bir lik mi nör
bir cer ra hi olu şu bu ta nı yön te mi nin pra tik ve uy-
gu la na bi lir ol ma sı na kat kı da bu lun mak ta dır.12,13 Bu
ne den le tem po ral ar ter bi yop si si önem li bir ta nı
yön te mi ola rak öne çık mak ta dır.

Tem po ral ar ter bi yop si le rin de po zi ti vi te ora nı
da ha bi yop si ön ce si ya da bi yop si sı ra sın da ste ro i d
kul la nı lıp kul la nıl ma ma sı na bağ lı de ğil dir.14 Ach-
kar ve ark. kor ti kos te ro id kul la nan has ta lar ve 
kul lan ma yan has ta la rın bi yop si so nuç la rı nın kar şı -
laş tı rıl dı ğı ça lış ma la rın da tem po ral ar ter bi yop si le -
ri nin tem po ral ar te ri tis kli ni ği olup ste ro id
baş la nan ve 14 gün den faz la kor ti kos te ro id te da vi -
si al mış olan has ta lar da bi le %35 ci va rın da po zi tif
so nuç ver di ği ni bil dir miş ler dir.14

Son yıl lar da ul tra so nog ra fi kul la nı la rak tem-
po ral ar te ri tis ta nı sı ko nul ma sı ko nu sun da ça lış -
ma lar var dır.12 Bil di ri len iyi so nuç la ra kar şın
ul tra so nog ra fi nin kıs men süb jek tif do ğa sı ve ul tra -
so nog ra fi de kul la nı lan ha lo bul gu su de ni len işa re -
tin an cak %10-17 sen si ti vi te si nin ol ma sı tem po ral
ar ter bi yop si si nin ha len al tın stan dart ol ma ya de -

vam et ti ği ni ve bir sü re da ha bu ko nu mu nu ko ru -
ya ca ğı nı or ta ya koy mak ta dır.15

Bi yop si tek ni ğin de fa si yal si ni rin tem po ral da-
lı nı ko ru ya cak şekil de, ku lak me me sin den ka şın la-
te ral ke na rı na çi zi len çiz gi ile ku lak me me sin den
saç çiz gi si bi ti mi ne çi zi len hat la rın ara sın da ka lan
böl ge nin an te ri or ve su pe ri o ru gü ven li alan ola rak
ka bul edi lir. Bi yop si bu sı nır lar içe ri sin de ya pı lır sa
en kor ku lan komp li kas yon olan fa si yal si ni rin tem-
po ral da lı nın ze de len me si ris ki ön len mek te dir.16

Sı nır lı sa yı da ki has ta se ri miz de ka dın-er kek
ora nı (%60 ka dın) ve yaş or ta la ma sı (69) tem po ral
ar te ri tis pa to lo ji sin de ki ge nel eği li me uy mak ta dır.
Se ri miz den el de et ti ği miz %40’lık po zi tif bi yop si
ora nı li te ra tür de ki %18 ila 20 ara sın da sey re den13,16

ta nı koy ma ora nı nın üze rin de olup tem po ral ar ter
bi yop si si nin pra tik, gü nü bir lik, ta nı koy du ru cu ve
ya pıl ma ya de ğer bir mi nör cer ra hi ope ras yon ol du-
ğu nu or ta ya koy mak ta dır. 

SO NUÇ
Tem po ral ar te ri tis kuş ku su var lı ğın da tem po ral ar -
ter bi yop si si ya pıl ma sı dü şük komp li kas yon ora nı
ve yük sek ta nı koy du ru cu lu ğu ol ma sı ne de niy le
öne ri le cek bir ta nı koy ma yön te mi dir.

ÇA LIŞ MA NIN SI NIR LA MA LA RI

Ça lış ma mız da has ta sa yı sı nın az lı ğı, ça lış ma nın ret-
ros pek tif olu şu ve etik açı dan doğ ru ol ma ya ca ğı için
kon trol gru bu nun ol ma yı şı sı nır la yı cı ol muş tur. 
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Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde
5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ve na Sap he na Mag na (VSM) ve Par va (VSP) yet mez lik le ri nin te da vi sin de kla sik cer ra hi
strip ping ha la al tın stan dart te da vi ola rak ka bul edil mek te dir. Bu ça lış ma da yü ze yel ven cer ra hi sin de
mi ni mal in va zif yak la şım la rı kul lan ma ya baş la dı ğı mız son 5 yıl da ki tec rü be mi zi pay laş ma yı amaç la dık.
GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2004-Ha zi ran 2010 ta rih le ri ara sın da top lam 1281 has ta ya VSM ve/ve ya
VSP ye tmez lik le ri nin te da vi si için yü ze yel ven cer ra hi si uy gu lan dı. İş lem ön ce si de tay lı bir fi zik mu -
a ye ne ve Dopp ler ul tra so nog ra fik in ce le me ya pıl dı. CE AP kla si fi kas yon la rı be lir len di. VSM yet mez lik -
le rin de ter cih edi len yön tem ge nel lik le diz üs tü par si yel strip ping ol muş tur. VSP’da cer ra hi ön ce sin de
dopp ler ile işa ret le me ya pı la rak ya pı la cak kü çük cilt ke si le rin den VSP’ye ula şıl ma sı sağ lan dı. Strip ping -
le ay nı se ans ta mi ni fi le bek to mi uy gu lan dı. Gi ri şim ler mi da zo lam se das yo nu al tın da ger çek leş ti ril di.
Has ta la rın ilk üç ay lık sü re de ke si ye ri en fek si yo nu, he ma tom, eki moz, en du ras yon ve nö ro lo jik prob -
lem ler gi bi mor bi di te le ri sor gu lan dı. BBuull  gguu  llaarr::  Or ta la ma yaş 29.9 ± 12.4’tü. 1081’i er kek ve 200’ü ka dın -
dı. CE AP kla si fi kas yo nu na gö re 782 has ta C2, 343 has ta C3, 120 has ta C4 ve 23 has ta nın C5 ol du ğu
göz len di. 74 has ta ya VSP strip ping, 27’si ne sa de ce pa ke eks tir pas yo nu ve 1180’ine VSM strip ping ya -
pıl dı. 513 has ta da sol, 424’ün de sağ, 279’un da ise her iki alt eks tre mi te ye cer ra hi uy gu lan dı. Er ken dö -
nem ta kip le rin de 2 has ta da ka sık böl ge sin de kı sa sü re li en fek si yon göz len di. Gi ri şim ge rek ti re cek
he ma tom göz len me di. Komp let strip ping ya pı lan 57 has ta da me di yal mal le ol böl ge sin de; VSP strip pin -
gi ya pı lan 5 has ta da kı sa sü re li uyu şuk luk göz len di. SSoo  nnuuçç::  Ul tra son kı la vuz lu ğun da kü çük ke si ler den
ya pı lan mi ni mal in va zif cer ra hi gi ri şim ler has ta lar ta ra fın dan ka bul gö ren, çok dü şük mor bi di te oran -
la rı ile uy gu la na bi len et kin ve gü ve ni lir yön tem ler dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ven cer ra hi si; ve nöz yet mez lik; va ri köz ven ler

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Sur gi cal Strip ping of Gre at and Small Sap he no us Ve ins (GSV/SSV) is still ac cep -
ted as the gold stan dard tre at ment mo da lity. In the pre sent study we ai med to sha re our 5-ye ar cli ni -
cal ex pe ri en ce in mi ni mal in va si ve ap pro ach for su per fi ci al ve in sur gery. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::
Bet we en Ja nu ary 2004 and Ju ne 2010 a to tal of 1281 pa ti ents we re un der went su per fi ci al ve in sur gery
for GSV and/or SSV in suf fi ci en ci es. A de ta i led physi cal and Dopp ler exa mi na ti on was per for med pre-
o pe ra ti vely to all pa ti ents. CE AP clas si fi ca ti ons we re de ter mi ned. Pre fer red met hod for GSV in suf fi ci -
en ci es was over the kne e par ti al strip ping. Pre o pe ra ti ve Dopp ler ul tra so und mar king fa ci li ta ted to
ap pro ach SSVs thro ugh small skin in ci si ons. Con co mi tant phle bec to mi es we re al so per for med in the sa -
me ses si on with strpip ping. All pro ce du res we re per for med un der mi da zo lam se da ti on. Mor bi di ti es
such as in ci si on in fec ti on, he ma to ma, ecch ymo sis, in du ra ti on and ner ve in ju ri es in the 3 months pe ri -
od fol lo wing sur gery we re qu es ti o ned. RRee  ssuullttss::  Me an age was 29.9±12.4 ye ars. 1081 of the pa ti ents we -
re ma le and 200 we re fe ma le. Ac cor ding to the CE AP clas si fi ca ti on 782 pa ti ents we re C2, 343 we re C3,
120 we re C4 and 23 we re C5. 74 we re un der went SSV strip ping whi le 27 un der went only mi niph le -
bec tomy and 1180 we re un der went GSV strip ping. Tar get limb was left in 513, right in 424 and bi la -
te ral in 279 pa ti ents. In the early pos to pe ra ti ve pe ri od two gro in in fec ti ons we re de tec ted. The re was
he ma to ma ne e ding in ter ven ti on. Short du ra ti ons of numb ness was se en in 57 pa ti ents in comp le te GSV
strip ping gro up and 5 pa ti ents in SSV strip ping gro up. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Mi ni mal in va si ve sur gi cal in ter -
ven ti ons that per for med un der ul tra so und gu i dan ce with low mor bi dity ra tes is ef fi ci ent and sa fe met -
hods and ea sily ac cep tab le by the pa ti ents.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve in sur gery; ve no us in suf fi ci ency; va ri co se ve ins

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001100;;1199((33))::7799--8844

Dr. Suat DOĞANCI,a

Dr. Erkan KAYA,a

Dr. M. Ali ŞAHİN,a

Dr. Kubilay KARABACAK,b

Dr. Adem GÜLER,a

Dr. Gökhan EROL,a

Dr. Vedat YILDIRIM,c

Dr. Celalettin GÜNAY,a

Dr. Cengiz BOLCAL,a

Dr. Faruk CİNGÖZ,a

Dr. Bilgehan Savaş ÖZ,a

Dr. Ertuğrul ÖZAL,a

Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ,a

Dr. Mehmet ARSLANa

aKalp Damar Cerrahisi AD, 
cAnesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 
GATA, Ankara
bMareşal Fevzi Çakmak 
Asker Hastanesi, Erzurum

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 20.01.2011 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 19.02.2011

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Suat DOĞANCI
GATA,
Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara,
TÜRKİYE/TURKEY
suat_doganci@yahoo.com

Cop yright © 2010 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   



Suat DOĞANCI ve ark. MİNİMAL İNVAZİF YÜZEYEL VEN CERRAHİSİNDE 5 YILLIK DENEYİMİMİZ: GATA PROTOKOLÜ

Damar Cer Derg 2010;19(3)80

lt eks tre mi te rin va ri köz ven le ri ve ve nöz
yet mez li ği sık lık la ye tiş kin po pü las yo nu
et ki le yen has ta lık lar ara sın da dır. Ba tı po-

pü las yo nun da, 15 ya şın dan bü yük bi rey ler ele alın-
dı ğın da er kek ler de %10-15, ka dın lar da ise %20-25
ora nın da alt eks tre mi te de va ri köz ven ler gö rül -
müş tür.1 Alt eks tre mi te va ri köz ven le ri bir çok bi re-
yin ya şam ka li te si ni dü şü ren se bep le rin ba şın da
ge lir. Ve nöz yet mez lik Ame ri ka Bir le şik Dev let le -
rin de me di kal baş vu ru lar ara sın da ye din ci sı ra da
bu lun mak ta dır.2 Ge rek dok tor la rın ge rek se hal kın
ve nöz has ta lık lar ha kın da bi lin ci nin art ma sı ile bir-
lik te son 10 yıl da ve nöz has ta lı ğın te da vi si en do ve -
nöz la zer ve rad yof re kans ab las yon uy gu la ma la rı
gi bi tek nik ler le hız lı şekil de ge li şim gös ter miş tir.
Bu ça lış ma da yü ze yel ven cer ra hi sin de mi ni mal in-
va zif yak la şım la rı kul lan ma ya baş la dı ğı mız son 5
yıl da ki tec rü be mi zi pay laş ma yı amaç la dık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Kli ni ği miz de Ocak 2004-Ha zi ran 2010 ta rih le ri
ara sın da top lam 1281 has ta ya VSM ve/ve ya VSP
yet mez lik le ri nin te da vi si için yü ze yel ven cer ra hi -
si uy gu lan dı. Has ta la ra ope ras yon ön ce si fi zik mu -
a ye ne ve dop ler ul tra so nog ra fi ya pı la rak ve nöz
yet mez li ğin ye ri ve de re ce si be lir len di. Has ta la rın
CE AP kla si fi kas yon la rı be lir len di. 

VSM yet mez lik le rin de ter cih edi len yön tem
ge nel lik le diz üs tü par si yel strip ping ol mak la bir-
lik te, dop ler ul tra so nog ra fik in ce le me ile bir lik te
ref lü nün diz al tı böl ge ye ka dar uzan dı ğı be lir le nen
ve diz al tı böl ge de VSM ça pı nın ge niş le miş ol du ğu
has ta lar da komp let strip ping ter cih edil di. Has ta la -
ra fark lı cer rah lar ta ra fın dan ay nı cer ra hi pro se dür
uy gu lan dı. 

Tüm gi ri şim ler ame li yat ha ne şart la rın da mi-
da zo lam se das yo nu al tın da ger çek leş ti ril di. Sa de ce
mi ni fi le bek to mi ya pı la cak ol gu lar da lo kal anes te -
zik ola rak pri lo ka in kul la nıl dı. İş lemin uzun sü re -
ce ği ön gö rü len bi la te ral ve ya yay gın pa ke le ri olan
has ta lar da la rin ge al mas ke ile ya pı lan ge nel anes-
te zi ter cih edil di. VSP yet mez li ği için cer ra hi plan-
la nan has ta lar da VSP’da göz le nen ana to mik
var yas yon la rın faz la ol ma sı ne de niy le cer ra hi ön ce-
sin de dopp ler ul tra so nog ra fi ile VSP’nin pop li te al
ve ne dö kül dü ğü bi leş ke bu lu na rak işa ret len di.

CER RA Hİ TEK NİK

VSM strip pin gi ya pı lan has ta lar da in gu i nal böl ge de
cilt pi li si ne pa ra lel 2 cm’lik ke si ya pı la rak sa fe no -
fe mo ral bi leş ke ye (SFB) ula şıl dı. SFB’ye dö kü len
tüm dal lar bağ la na rak di vi ze edil di. Tüm strip ping
iş lem le ri dis po sab le strip per tel le ri kul la nı la rak ya-
pıl dı. SFB’nin ha zır lan ma sı ar dın dan VSM’ye ya pı -
lan ve no to mi içe ri sin den strip per te li iler le til di.
Par si yel strip ping ya pı lan ol gu lar da diz se vi ye sin de,
komp let strip ping ya pı lan ol gu lar da ise me di yal
mal le ol üze rin den tel his se di le rek tam üze rin den
ya pı lan yak la şım 1 cm’lik cilt in siz yo nun dan VSM
bu lun du. Da ha son ra ser best ipek ler ile dö nül dü ve
ya pı lan ve no to mi den tel da mar dı şı na alın dı. Ha-
zır la nan strip per te li in gu i nal böl ge den ayak bi le -
ği ne doğ ru çe kil di ve yet mez lik bu lu nan VSM
çı ka rıl dı.

VSP strip pin gi ya pı lan has ta lar da ise has ta
anes te zi son ra sın da pro ne po zis yo na çev ril di. Ön-
ce den ul tra so nog ra fi yar dı mıy la işa ret len miş olan
böl ge den ya pı lan 2 cm’lik cilt ke si sin den sa fe no -
pop li te al bi leş ke üze ri ne dü şül dü. Bu böl ge de
VSP’ya ka tı lan yan dal lar bu lu na rak di vi ze edil di.
Da ha son ra iş lem son ra sı gö rü le bi le cek si nir ha sar -
la rı nı mi ni mu ma in dir mek için da mar çev re do ku -
lar dan iyi ce di se ke edil di. VSP’ye ve no to mi
ya pı la rak içe ri sin den strip per te li iler le til di. Strip-
per te li kalf or ta bö lüm de his se dil di. Üze ri ne ya pı -
lan 1 cm’lik cilt in siz yo nun dan VSP bu lun du ve
dö nü le rek ha zır lan dı. Ya pı lan ven to mi den tel dı-
şa rı alın dı. Ha zır lık la rın ta mam lan ma sı ar dın dan
VSP pop li te al böl ge den aşa ğı doğ ru çe ki le rek dı şa -
rı alın dı. Kli ni ği miz de kalf al tı böl ge de ge nel lik le
VSP’nin in ce ol ma sı ve bu böl ge de he men ne re -
dey se ta ma men su ral si nir ta ra fın dan sa rıl mış ol-
ma sı ne de niy le strip ping iş lem le ri kalf or ta böl ge ye
ka dar ya pıl mak ta olup, par si yel VSP strip pin gi ola-
rak da ta nım la na bi lir.

Strip ping son ra sı VSM/VSP tra se si bo yun ca
he ma tom oluş ma ma sı için en az beş da ki ka sü rey -
le tüm tra se ye kom pres yon ya pıl dı Cer ra hi uy gu -
la nan tüm has ta lar da mi nif le bek to mi iş le mi
strip ping le ay nı se ans ta uy gu lan dı. Ya pı lan kü çük
in siz yon lar ile pa ke ler çı kar tıl dı. Ame li yat son ra -
sı has ta la ra 48 sa at bo yun ca elas tik ban daj uy gu -
lan dı. Elas tik ban daj son ra sın da uy gun ba sınç ta



va ris ço ra bı kul la nıl dı. Has ta lar ope ras yon son ra sı
or ta la ma 3 sa at son ra mo bi li ze edil di. Er ken 
dö nem de ih ti yaç du yu lan (yaş lı, ge çi ril miş tro mo -
boz öy kü sü olan vb.) has ta lar da pro fi lak tif doz da
dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin uy gu lan dı. Bü tün
has ta lar 24-48 sa at için de ta bur cu edil di. İlk 
pos to pe ra tif mu a ya ne ame li yat tan 10 gün son ra
ger çek leş ti ril di. Son ra sın da has ta lar kon tro le çağ-
rı la rak ilk üç ay lık sü re de pe ri yo dik ara lık lar ile
kon tro le çağ rıl dı. Kon trol ler de; ya ra iyi leş me si,
eki moz, he ma tom, en du ras yon ve nö ro lo jik prob-
lem ler sor gu lan dı.

BUL GU LAR
Yü ze yel ven cer ra hi si uy gu la nan has ta la rın or ta la -
ma yaş la rı 29.9 ± 12.4’tü. Has ta la rın 1081’i (%84.4)
er kek ve 200’ü (%15.6) ka dın dı. CE AP kla si fi kas -
yo nu na gö re da ğı lım la rı na ba kıl dı ğın da 792
(%61.7) has ta C2, 343 (%26.7) has ta C3, 120 (%9.3)
has ta C4 ve 23 (%2.3) has ta nın C5 ka te go ri sin de ol-
du ğu göz len di. Has ta lar la il gi li de mog ra fik ve ri ler
Tab lo 1’de özet len miş tir. 

1180 (%92) has ta da VSM strip ping ya pı lır ken,
74 (%5.7) ta ne sin de VSP’ye strip ping uy gu lan dı. 27
(%2.1) has ta da sa de ce pa ke eks tir pas yo nu ya pıl dı.
10 (%0.7) has ta da ise kom bi ne VSM + VSP cer ra -
hi si uy gu lan dı. 513 (%40) has ta da sol alt eks tre mi -
te de, 489 (%38.2)  has ta da sağ alt eks tre mi te de, 279
(%21.8) has ta da ise her iki alt eks tre mi te de yü ze yel
ven cer ra hi si uy gu lan dı. Ya pı lan ame li yat tür le ri
Tab lo 2’de gös te ril miş tir.

Has ta la rın er ken dö nem ta kip le rin de sa de ce 2
has ta da ka sık böl ge sin de kı sa sü re li en fek si yon göz-
len di. Bu en fek si yon oral an ti bi yo tik ve pan su man
ile bir haf ta için de ta ma men dü zel di. Hiç bir has ta -
da gi ri şim ge rek ti re cek he ma tom göz len me di.
Komp let strip ping ya pı lan has ta la rın 57 ta ne sin de
me di al mal le ol böl ge sin de kı sa sü re li hi po es te zi
göz len di. Bu has ta lar dan hiç bi ri si ne ek te da vi ve ril-
me den ta kip edil di. 1 has ta dı şın da ta ma mı 2 ay içe-
ri sin de kay bol du. Bir has ta da 6 ay se bat et ti ve
son ra sın da dü zel di. VSP strip pin gi ya pı lan 74 has-
ta dan 5 has ta ne sin de to puk böl ge sin de hi po es te zi
göz len di. Bir has ta da hi po es te zi nin 1 yıl sü rey le se -
bat et ti ği göz len di. Has ta la rın pos to pe ra tif ta kip ve-
ri le ri Tab lo 3’te özet len miş tir.

TAR TIŞ MA 
Va ri köz ven te da vi si son 10 yıl içe ri sin de, en do ve -
nöz la zer uy gu la ma la rı, rad yof re kans ab las yon  gi -
bi tek nik ler le hız lı şekil de ge li şim gös ter miş tir.
Da ha kon ser va tif mi ni mal in va zif cer ra hi ye doğ ru
bir gi di şat mev cut tur. Yü ze yel ven cer ra hi sin de son
dö nem de bu yön tem le rin po pü la ri te ka zan ma sı na

MİNİMAL İNVAZİF YÜZEYEL VEN CERRAHİSİNDE 5 YILLIK DENEYİMİMİZ: GATA PROTOKOLÜ Suat DOĞANCI ve ark.

Damar Cer Derg 2010;19(3) 81

Parametre

Ortalam yaş (yıl) 29.9 ± 12.4

Cinsiyet 

Erkek (%) 1081 (%84.4)

Kadın (%) 200 (%15.6)

CEAP sınıflamasına göre dağılım

C2 (%) 792 (%61.7)

C3 (%) 343 (%26.7)

C4 (%) 120 (%9.3)

C5 (%) 26 (%2.3)

Ekstremiteye göre dağılım

Sağ (%) 513 (%40)

Sol  (%) 489 (%38.2) 

Bilateral (%) 279 (%21.8)

TABLO 1: Hastaların demografik verileri.

CEAP: Klinik, etiyolojik, anatomik, patofizyolojik, C: Klinik.

Operasyon Tipi

VSM Parsiyel Stripping 977 (%76.2)

VSM Komplet Stripping 203 (%15.8)

VSP Stripping 74 (%5.7)

VSM + VSP Stripping* 10 (%0.7)

İzole Miniflebektomi 27 (%2.3)

TABLO 2: Uygulanan ameliyat tipleri.

*VSM+VSP bir lik te strip ping ya pı lan has ta sa yı sı top lam ra kam içe ri sin de de ğer len di ril -
miş olup, eks tra bir has ta gru bu de ğil dir.
VSM: ve na sa fe na mag na, VSP: Ve na sa fe na par va.

Karşılaşılan Morbidite Hasta Sayısı

Kasık kesisi enfeksiyonu 2

Hematom 6 (Müdahale gerektirmeyen)

Parestezi

VSM stripping 1180 hastanın 57’sinde (%4.8)

VSP stripping 74 hastanın 5’inde (%6.7)

TABLO 3: Postoperatif takip verileri.

VSM: Vena safena magna, VSP: Vena safena parva.



rağ men kla sik cer ra hi gi ri şim ler bir çok mer kez de
yük sek ra kam lar da uy gu lan ma ya de vam et mek te -
dir.

La zer, rad yof re kans ve ya kö pük skle ro te ra pi si
kul la na rak uy gu la nan ye ni VSM ve VSP ab laz yon
me tot la rı da ha sık kul la nıl ma ya baş lan ma sı na kar-
şın, kla sik cer ra hi yön tem NHS (Na ti o nal He alth
Ser vi ce)’de va ri köz da mar te da vi sin de esas yön tem-
dir. İngil te re’ de ha la yıl da en çok sa yı da uy gu la nan
ame li yat lar dan bi ri ni oluş tur mak ta dır.3

Sa fen ven cer ra hi sin ba sit bir iş lem gi bi gö zük -
se de uzun dö nem ba şa rı yı ar tır mak ve ola sı komp-
li kas yon la rı ön le ye bil me için dik kat edil me si
ge re ken önem li nok ta lar bu lun mak ta dır. 

Va ri köz ven cer ra hi sin de ba şa rı lı ol mak için
iki gö re vin mut la ka ye ri ne ge ti ril me si ge re kir. Bi-
rin ci si sa fe no fe mo ral, sa fe no pop li te al bi leş ke, Hun-
ter per fo ran la rın dan kay nak la nan or ta uy luk
va ris le ri de da hil ol mak üze re de rin ven ler den 
yü ze yel ven le re olan ref lü nün ka lı cı bir şekil de or-
ta dan kal dı rıl ma sı dır. Bu gö re vin tam ola rak ba şa -
rı la bil me si için pre o pe ra tif dö nem de dup leks
in ce le me ile tüm yü ze yel ve de rin sis tem ven le rin
ha ri ta lan dı rıl ma sı ge re kir. İkin ci gö rev ise cer ra hi
gi ri şim sı ra sın da var olan tüm va ri köz ven le rin ka-
lı cı ola rak çı ka rıl ma sı dır. Bu nun ya pı la bil me si için
ise ame li yat tan ön ce tüm va ris pa ke le ri nin dik kat -
li ve de tay lı bir şekil de işa ret len me si ge re kir.4

Va ri kö zi te le rin ve ref lü nün ka lı cı ola rak uzak-
laş tı rıl ma sın dan ka sıt re kür ran sın tüm po tan si yel
ne den le rinin dü şü nül me si ve cer ra hinin bu na gö re
plan lan ma sı dır. Va ri köz ven le rin re kür ran sın da beş
te mel ne den var dır ki bun la rın üçü pri mer ope ras -
yon sı ra sın da ön le ne bi lir.

1. Pri mer ope ras yonun tam doğ ru bir şekil de
ya pı la ma ma sı dır. Sık ya pı lan ha ta lar dup li ke bir sa -
fen ve nin gö rül me me si; yan lış lık la an te ro la te ral
ve ya ak se su ar sa fen ve ni nin ve na sa fe na mag na ile
ka rış tı rıl ma sı dır. Bu tür ha ta lar ka sık di sek si yo nu -
nun tam ve doğ ru ya pıl ma sı ile ön le ne bi lir.

2. Uy gun bir ka sık di sek si yo nu nun ya pıl ma -
ma sı da uzun za man dır re kür ran va ri köz ven le rin
ikin ci ana ne de ni ola rak anı lır dı. Gü nü müz de ise
bu tarz bir di sek si yo nun ka sık ta ne o vas kü la ri zas -

yo na ne den ola rak va ri köz ven le rin nük set me si ne
yol aç tı ğı na ina nıl mak ta dır. Bu ne den le müm kün
ol du ğun ca bü yük ke si ler den ka çı nıl ma lı dır. Müm-
kün olan en kü çük ke si ler den, di sek si yon ve di viz -
yon ya pıl ma lı ve bu iş lem sı ra sın da en az ka na ma
ile ça lı şıl ma lı dır.

3. Ve na sa fe na mag na nın do la şım dan uzak laş -
tı rı la ma ma sı. Da ha ön ce den de be lir til di ği gi bi bu -
nun ne de ni sık lık la ar te ri yel bypass ’lar da greft
ola rak kul la nı la bil me ih ti ma li dir. An cak ko ru nan
sa fen ven le rin de ref lü nün de vam et ti ği; uza ma ya
ve ya ge niş le me ye de vam et ti ği de net bir şekil de
or ta ya kon muş tur. Bu du rum da da ha faz la, bü yük
ve ge niş va ris ler ge li şir.

4. Ve nöz hi per tan si yon sa fen dı şı ne den ler den
de vam et me si. Esa sen yet mez lik ha lin de ki per fo -
ran ven ler en baş ta ki ne den ler dir. Kas lar da ki kon t-
rak si yon lar per fo ran ven ler de ki ka pak çık lara çok
bü yük ba sınç la rın bin me si ne ne den olur. Ve nöz hi-
per tan si yon bir lö ko sit en do tel re ak si yo nu na ne -
den olur ve bu nun so nu cun da bir inf la ma tu var
ya nıt baş lar ve ven du va rı nı za yıf la tır. Re kür ran
va ri ko zi te ler le en çok iliş ki si bu lu nan per fo ran
ven ler uy luk or ta, dis tal ve la te ral bö lüm de bu lu -
nan per fo ran lar dır. Bu per fo ran lar pro fun da fe mo -
ris ve ni ni yü zey va ri ko zi te le ri ne bağ lar lar.

5. Bu fak tör cer ra hın kon tro lü dı şın da olan bir
ne den dir. Lo ka li ze ve ya yay gın ven du va rı za yıf lı ğı
ne de niy le va ris ge li şi mi ne ge ne tik yat kın lık var dır.4

Ve na sa fe na par va cer ra hi si sa fe no pop li te al bi-
leş ke nin (SPB) ana to mik ola rak sa fe no fe mo ral bi-
leş ke böl ge si ana to mi si ne oran la da ha faz la
çe şit li lik gös te rir. Bu yüz den cer rahın cer ra hi ön ce -
si SPB po zis yo nu nun dup leks in ce le me ile be lir -
len me si öneril miştir.5 Bu ne den le VSP’ye cer ra hi
plan la dı ğı mız tüm has ta la rda cer ra hi ön ce sin de
dopp ler ul tra so nog ra fi ile VSP’nin pop li te al ve ne
dö kül dü ğü bi leş ke bu lu na rak işa ret len di. Bu sa ye -
de ge niş di sek si yon ve bü yük cilt ke si le rin den ka-
çı nıl dı ve kü çük ke si le rin den en az di sek si yon ile
VSP’ye tam ola rak ula şıl ma sı sağ lan dı. 

Stan dard yü ze yel ven cer ra hi si uy gu la nan has-
ta la rın yak la şık %18-20’sin de ma jor ve mi nör kop-
li kas yon lar gö rül mek te dir. Ma jör komp li kas yon
ora nı %0.8 ola rak ra por edil miş tir.6
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Yü ze yel ven cer ra hi si son ra sı en sık ge li şen
komp li kas yon lar; in fek si yon, he ma tom ve ab se
olu şu mu dur. Bu komp li kas yon lar %3-10 ara sı sık-
lık ta gö rü lür.7 Ran do mi ze bir ça lış ma da va ris cer ra-
hi sin de an ti bi yo tik pro fi lak si in ce len miş tir.
An ti bi yo tik alan has ta lar al ma yan la ra gö re da ha az
dok to ra git me ye ve da ha az oran da cer ra hi son ra sı
an ti bi yo tik kul lan mak zo run da kal mış lar dır.8 Kli ni-
ği miz de ru tin ola rak an ti bi yo tik pro fi lak si si uy gu -
la mak ta yız. Bu ne den le cer ra hi son ra sı er ken
dö nem ta kip le rin de sa de ce 2 has ta da ka sık böl ge -
sin de kı sa sü re li en fek si yon göz len di. Bu en fek si -
yon lar ise oral an ti bi yo tik ve pan su man ile bir haf ta
için de ta ma men dü zel di. 

VSM strip ping ’in de bir mik tar ka sık he ma to -
mu olu şu mu ka çı nıl maz dır, bu yüz den bir çok cer-
rah bu nu bir komp li kas yon ola rak gör me mek te dir.
Strip pe rin geç ti ği hat ta ad re na lin ile lo kal anes te tik
uy gu lan ma sı he ma tom for mas yo nu nu azal tır.9 Cer-
ra hi uy gu la dı ğı mız has ta la ra stip ping son ra sı sa de -
ce strip per hat tı na beş da ki ka ol mak üze re
kom pres yon uy gu lan dı ve hiç bir has ta da gi ri şim
ge rek ti re cek he ma tom göz len mez ken, 6 has ta da
mi ni mal he ma tom iz len di.

Sa fe no pop li te al bi leş ke (SPB)  li gas yo nu ile bi-
le ğe ka dar VSM/VSP strip ping ya pı lan has ta lar da
%40’a va ran oran lar da bir mik tar du yu sal ano ma li
sap tan mış tır.10 Fe mo ral si ni rin bir du yu da lı olan
sa fen si nir alt eks tre mi te me di a li nin dis ta li nin du-
yu su nu alır ve diz al tın da sa fen ven ile ya kın sey-
ret mek te dir. VSM’nin komp let strip ping de sa fen
si nir ha sa rı mey da na ge le bi lir. Strip ping son ra sı
me di al kalf böl ge sin de du yu kay bı gö rül me ora nı
%71’e ka dar gö rü le bi lir. Yu ka rı doğ ru ya pı lan VSM
komp let strip ping ler de bu oran %50’den faz la ol-
mak la be ra ber, aşa ğı ya doğ ru ya pı lan komp let
strip pin ler de bu oran %23-40 ara sın da dır.11 Cer ra -
hi uy gu la dı ğı mız va ka lar da strip ping ya pı lan has-
ta la rın 57 (%0.48) ta ne sin de me di al mal le ol ve
uy luk iç yü zün de kı sa sü re li hi po es te zi göz len di. 2
ay içe ri sin de 1 has ta dı şın da semp tom lar her han gi
bir te da vi ge rek kal ma dan ta ma men kay bol du. Bir
has ta da 6 ay se bat et ti ve son ra sın da dü zel di.

Ana pe ro ne al si nir ve su ral si nir ya ra lan ma la -
rı ise VSP cer ra hi si komp li kas yon la rı dır. Ana pe-

ro ne al si nir ha sa rı ba zı se ri ler de %2-4 ora nın da gö-
rül mek te dir.12 Bu ne den le kli ni ği miz de strip ping
ön ce si VSP’yi et raf do ku lar dan çok iyi te miz le -
mek te yiz ve sa de ce kalf or ta böl ge ye ka dar strip-
ping uy gu la mak ta yız. Bu sa ye de kar şı la şı la bi le cek
nö ro lo jik ha sa rı en aza in dir me yi he def le mek te yiz.
VSP strip pin gi ya pı lan 74 has ta dan 5 (%0.67) ta ne -
sin de to puk böl ge sin de hi po es te zi göz len di. Bir
has ta da 1 yıl sü rey le se bat et ti ği göz len di.

Va ris cer ra hi sin de ve nöz trom bo em bo lik
komp li kas yon ora nı dü şük tür. 1:200 has ta da DVT,
ve 1:600 has ta da pul mo ner em bo li gö rül mek te dir.6

Bu dü şük ve nöz trom bo em bo li ris kin den ötü rü ru -
tin an ti ko a gu lan pro fi lak si si tar tış ma lı dır. Vas kü -
ler cer rah la ra ya pı lan an ket ler de bu nu
doğ ru la mak ta dır. Cer rah la rın sa de ce %27’si ru tin
he pa rin pro fi lak si si uy gu lar ken %62’si se lek tif ola-
rak uy gu la mak ta dır.13 Kli ni ği miz de cer ra hi uy gu -
la dı ğı mız has ta la ra pos to pe ra tif dö nem de risk li
grup ta de ğer len dir di ği miz (yaş lı, ge çi ril miş trom-
bof le bit ve ya ai le sin de trom boz öy kü sü bu lu nan
vb.) has ta la ra pro fi lak tif dü şük mo le kül ağır lık lı
he pa rin uy gu lan mış tır. Hiç bir has ta mız da ve nöz
trom bo em bo lik komp li kas yon göz lem le me dik.

Va ri köz ven cer ra hi sin de ge nel eği lim; iyi koz-
me tik so nuç lar el de et me, tek rar la ma ora nı ve
komp li kas yon la rın en aza in dir gen me si, pos to pe -
ra tif ağ rı ve has ta ne de kal ma sü re si nin ise ta ma men
or ta dan kal dı rıl ma sı üze ri ne yo ğun laş mış tır.14

Gü nü müz de bu eği lim ler so nu cun da en do ve -
nöz yak la şım la rın hız lı ve ar tan sa yı lar da uy gu -
lan ma ya baş la dı ğı nı gör mek te yiz. Kli ni ği miz de de
5 yıl dan bu ya na en do ve nöz yak la şım la rı yo ğun
ola rak uy gu la mak ta yız. An cak bir çok yön te min
po pü la ri te ka zan ma sı na rağ men kla sik cer ra hi gi-
ri şim ler birçok merkezde ha len yük sek ra kam lar -
da uy gu lan ma ya de vam et mek te dir. En do ve nöz
yön tem le rin kul la nıl ma ya baş la ma sın dan bu ya na
an cak 10 yıl lık bir sü re geç miş tir. Tek no lo ji hız la
iler le mek te ve bu tek nik ler de hız lı de ği şim ler ya-
şan mak ta dır. Eli miz de bu yön tem ler le il gi li 5 yıl-
lık ba sı lı ve ri ler bu lun mak ta dır. Mev cut
ya yın lar dan ya pı la bi le cek çı ka rım lar la uzun dö-
nem de de iyi so nuç lar or ta ya çı ka ca ğı nı dü şün -
mek te yiz. Ne re dey se 100 yıl lık so nuç la rı nı

MİNİMAL İNVAZİF YÜZEYEL VEN CERRAHİSİNDE 5 YILLIK DENEYİMİMİZ: GATA PROTOKOLÜ Suat DOĞANCI ve ark.
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bil di ği miz yü ze yel ven cer ra hi si ise da ha uzun ca
bir sü re ye ri ni ko ru ya cak gi bi gö zük mek te dir. An -
cak bu iş le min de ku ral la rı na gö re ve koz me tik
kay gı lar gü dü le rek ya pıl ma sı da her za man ön
plan da tu tul ma lı dır.

So nuç ola rak ul tra son kı la vuz lu ğun da, kü çük
cilt ke si le ri kul la nı la rak ya pı lan mi ni mal in va zif
yü ze yel ven cer ra hi si et kin, gü ven li, so nuç la rı has -
ta ve dok tor için yüz gül dü rü cü olan önem li bir
yön tem dir.
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kstrakraniyal karotid arter (EKA) anevrizmaları nadir gözlenir. Genel-
likle inflamatuar, travmatik veya konjenital olarak karşımıza çıkar.
Özellikle tonsillektomi vb. operasyonlar hastanın öyküsünde vardır.

Yetişkinlerde ateroskleroz ve travma sık gözlenen nedenlerdir.1,2 Biz bu ma-
kalade etiyolojisinde diş çürüğü dışında başkaca bir özelliği olmayan hastada
sol ana karotid arterde mikotik psödoanevrizma tanı ve tedavisini tartıştık.

OLGU SUNUMU
Boynunun sol tarafında ceviz büyüklüğünde bir şişlik ile sağlık merkezine baş-
vuran 71 yaşındaki erkek hasta ilk başvurduğu merkezden kliniğimize tanı ve
tedavi amaçlı gönderildi. Hastanın yapılan bilateral karotid arter manyetik re-
zonans anjiyografi (MRA) incelemesinde sol ana karotid arterde lokalize, ka-
rotid arterden, dar bir boyun ile dolan, 35 x 41 mm çapında ekstrakranial
psödoanevrizma tespit edildi (Resim 1, 2). Hastanın laboratuvar tetkikleri de-
vam ederken kitlenin saatler içinde giderek büyüdüğü ve hastanın iletişiminin
bozulmaya başladığı gözlendi. Hasta acil şartlarda ameliyata alındı.
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Ekstrakraniyal Karotid Arterde
Mikotik Psödoanevrizma

ÖÖZZEETT  Eks trak ra ni yal ka ro tid ar ter psö do a nev riz ma la rı na dir gö rü len an cak kit le et ki si, is ke mik semp -
tom lar ve ölüm cül ka na ma lar la sey re den bir pa to lo ji dir. Ger çek anev riz ma lar en sık ate rosk le roz so nu -
cu oluş mak ta dır. Psö do a nev riz ma ve ya ya lan cı anev riz ma lar ise trav ma, spon tan ka ro tid ar ter
di sek si yo nu, en fek si yon, da ha ön ce uy gu lan mış ka ro tid en dar te rek to mi, rad yas yon, bağ do ku su has ta -
lı ğı ve ya disp las tik ar ter de ge li şen kal si fi kas yon la ra bağ lı ge li şe bi lir. Te da vi sin de cer ra hi ona rım uy gu -
lan mak ta sı nır lı sa yı da bil di ri len en do vas kü ler te da vi de ne yi mi de var dır. Biz bu ma ka le de ana ka ro tid
ar ter de ki bü yük, rüp tü re mi ko tik psö do a nev riz ma yı sun duk. Has ta cer ra hi yön tem le te da vi edil dik ten
son ra10. gün de sağ lık lı ola rak ta bur cu edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Psödoanevrizma; karotid arter; mikotik anevrizma

AABBSS  TTRRAACCTT  Pseudoaneurysms of the extracranial carotid artery are rare but may present as a mass,
with ischemic symptoms, or with fatal hemorrhage. The most common cause appears to be athero-
sclerosis, resulting in true aneurysms. Pseudoaneurysms, or false aneurysms, occur from trauma, spon-
taneous carotid artery dissection, infection, previous carotid endarterectomy, radiation, and connective
tissue disease and can subsequently calcify as a secondary process in a dysplastic artery. Treatment has
been limited to open surgical repair and limited experience with endovascular repair. We report the oc-
currence of a large ruptured mycotic pseudoaneurysm of the common carotid artery. The patient un-
derwent surgery and was discharged on the 10th postoperative day.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pseudoaneurysm; carotid artery; mycotic aneurysm
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Ge nel anes te zi al tın da, has ta nın ba şı 90 de re -
ce sa ğa çev ri le rek po zis yon ve ril di. Mas to id çı kın -
tı ile ma ni bu ri um ara sın da ki çiz gi den psö do a nev-
riz ma ke se si nin üs tün den yak la şık 15cm’lik bir cilt
in siz yo nu ya pıl dı. 

Cilt al tı ve pla tis ma ka sı ge çil dik ten son ra ana
ka ro tid ar te rin üs tün de (ön yü zün de) tüm ar te ri içi -
ne alan yak la şık 7x8 cm ça pın da bir psö do a nev riz ma
ke se si ne ve ak tif ka na yan bir de li ğe ula şıl dı (Re sim
3). Has ta ya 100 Ü/kg he pa rin ya pıl dı. Ka ro tid ar te rin
üst ve alt ucu par mak la bas kı al tı na alın dı.

Tem po ral ar ter de na bız alın dı ğın dan emin olu-
nun ca anev riz ma ke se si hız lı ca bo şal tıl dı. Ka ro tid ar-
te rin tam ola rak kop muş ol du ğu ve anev riz ma için de
bol mik tar da kö tü ko ku lu pü rü lan ma yi ol du ğu göz-
len di. Tüm böl ge de ki en fek te do ku lar te miz len di,
böl ge izo to nik (%0,9), ri fam pi sin ve su lan dı rıl mış
be ta din kul la nı la rak te miz len di. Ka ro tid ar te rin iki
ucu ser best leş ti ri le rek “Dac ro n” greft le uç uca anas-
to moz uy gu lan dı (Re sim 4). Kat lar usu lü ne uy gun
ka pa tı la rak ope ras yon son lan dı rıl dı. Anev riz ma ke-
se sin den alı nan ör nek ler de ya pı lan mik ro bi yo lo jik
in ce le me ler de man tar ve bak te ri hüc re le rin den olu-
şan miks bir en fek si yon ol du ğu sap tan dı. Pos to pe ra -
tif 2. gün bu bul gu lar eş li ğin de ola sı se reb ral ab se

olu şu mu nu en gel le mek ve en fek si yon dan ko run mak
ama cıy la has ta nın gref ti ek si ze edil di. Ka ro tid ar ter
her iki uç tan bağ lan dı.  Has ta da er ken dö nem de her-
han gi bir nö ro lo jik bo zul ma ol ma dı.

TARTIŞMA
Mi ko tik anev riz ma te ri mi gü nü müz de her han gi bir
mik ro or ga niz ma ile en fek te anev riz ma la rı ta rif et -
mek için kul la nıl mak ta dır. En sık aor ta (%40), pe-
ri fe rik ar ter ler (%35) ve vis se ral ar ter ler (%20) de
mi ko tik anev riz ma ge liş mek te dir. En fek si yo na
bağ lı psö do a nev riz ma la rın et ke ni ge nel de sta fi lo -
kok au re us (%30), strep to kok pyo ge nes, kleb si el la
ve sal mo nel la’ dır. Has ta lar da ge nel de im mun yet-
mez lik var dır. Mi ko tik psö do a nev riz ma sep tik be-
lir ti ler le be ra ber hız la bü yü yen sı cak ve pul sa til
kit le şek lin de be lir ti ve rir.2,3 Bi zim ol gu muz da o
böl ge de has sas pul sa til ve sı cak, son bir kaç gün deRESİM 1: Olgunun manyetik rezonans anjio (MRA) görüntüsü.

RESİM 2: Olgunun manyetik rezonans (MR) görüntüsü.

RESİM 3: Olgunun operasyondaki ilk görüntüsü. (Parmakla basılan alan rüp-
türe olan bölge).



be lir gin ha le gel miş kit le mev cut tu. Ope ras yon da
alı nan ör nek ler de miks bir en fek si yo na rast lan dı.
Spe si fik bir ajan üre ti le me di. Eti yo lo ji de o böl ge ye
her han gi bir gi ri şim, diş çe ki mi, ge çi ril miş ope ras -
yon öy kü sü tes pit edil me di. An cak yap tı rı lan diş
mu a ye ne sin de bol mik tar da çü rük di şe rast lan dı.

Mi ko tik psö do a nev riz ma ol gu la rı ge nel de rüp-
tür ile ge lir ler.3 Bi zim sun du ğu muz ol gu gel di ğin -
de rüp tür bul gu su yok tu; an cak kli nik te ope ras yon
ha zır lık la rı ya pı lır ken sa at ler için de psö do a nev riz -
ma nın rüp tü re ol du ğu göz len di.

Psö do a nev riz ma lar ge nel de sak kü ler anev riz -
ma lar dır. Du va rı dü zen siz olan bu anev riz ma lar to-
mog ra fi ve ya an ji og ra fik ola rak ko lay ta nı nır. Eko
renk li dopp ler, man ye tik re zo nans (MR) an ji yog ra fi,
se lek tif di ji tal sub trac ti on an ji yog ra fi (DSA) di ğer ta -
nı me tod la rı dır.4-7 Özel lik le bo yun trav ma la rın dan
son ra er ken dö nem de pa to lo jik bir bul gu ya rast lan -
ma sa bi le, ta kip eden dö nem ler de non-in va ziv tek-
nik ler psö do a nev riz ma ta nı sın da ol duk ça ba şa rı lı dır.8

Ke sin ta nı anev riz ma du va rın dan alı nan ör nek le rin
in ce len me siy le ko nur. Te da vi de ame li yat son ra sı
greft en fek si yo nu ris kin den do la yı ha ya ti ol ma yan
ar ter ler bağ lan ma lı dır. Ha ya ti önem ta şı yan ar ter ler
ise ya eks tra a na to mik bypass ya pı lıp da mar lar bağ-
lan ma lı ya da oto jen greft ler (don du rul muş in san da-
mar la rı) ve ya an ti bi yo tik bağ lan mış greft ler
kul la nı la rak anev riz ma ona rıl ma lı dır.2,6,7 Da ha ön ce
ge çi ril miş bi la te ral trom bof le bit ne de niy le ye ter li ka-
lın lık ta ven gref ti sap ta ya ma dı ğı mız bu ol gu da “Dac-
ro n” greft le in ter po zis yon uy gu la sak da bu gref ti
da ha son ra çı kar ta rak ka ro tid ar te ri bağ lan dık.

Bo yun böl ge sin de olu şan ya lan cı anev riz ma la -
rın eti yo lo ji si ni çok iyi de ğer len dir mek ge rek mek -
te dir. Bu has ta lar Hor ner sen dro mu, se reb ral
is ke mik atak lar ve ya nev ral ji sen dro mu ile kar şı -
mı za çı ka bi lir. Em bo li ve ya trom bo za se kon der
san tral si nir sis te mi semp tom la rı gör mek ola sı dır.4

Kon nek tif do ku has ta lık la rı (Eh lers Dan los
Sen dro mu, Mar fan Sen dro mu, Ra e der’s Sen dro mu
vs.) et yo lo ji de dü şü nül me li dir. Beh çet has ta lı ğın -
da ki anev riz ma lar hız lı bir şekil de psö do a nev riz -
ma ya dö nüş me ye yat kın dır.4-7

Cer ra hi dı şın da de ği şik yön tem ler ile ör ne ğin,
pe ri fe rik stent, en do vas kü ler, en do lu mi nal tek nik
ve ya di rekt anev riz mo ra fi ya pı la bil mek te dir.8-10

En do vas kü ler stent greft ile te da vi da ha az trav ma -
tik, da ha kı sa has ta ne de ka lış sü re si ne de niy le son
za man lar da sık ça uy gu lan sa da uzun dö nem so nuç -
la rı hak kın da ye ter li ve ri yok tur.8-10

So nuç ola rak, ana ka ro tid ar ter de mi ko tik psö-
do a nev riz ma aci li ye ti olan, az gö rü len bir pa to lo ji -
dir. Te da vi sin de cer ra hi ek siz yon ve müm kün se
ar te rin li gas yo nu ha yat kur ta rı cı dır.

EKSTRAKRANİYAL KAROTİD ARTERDE MİKOTİK PSÖDOANEVRİZMA Osman TİRYAKİOĞLU ve ark.
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RESİM 4: Dacron gretfle interpozisyon uygulanmış karotid arter.
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Yetmezlik Bulunan Perforan Venlerin
Radyofrekans Enerjisi Kullanılarak
Ablazyonu: 2 Olgunun Takdimi ve

Literatürün Gözden Geçirilmesi

ÖÖZZEETT  Son dö nem ler de la zer ve rad yof re kans (RF) ener ji si ile per fo ran ven le rin ab laz yo nu ko lay uy -
gu la na bi len ve so nuç la rı et kin yön tem ler ola rak ye ri ni al mış tır. Bu ça lış ma nın ama cı kli ni ği miz de
RF ener ji si kul la nı la rak iki ol gu da uy gu la nan ba şa rı lı per fo ran ven ab laz yo nu nu pay laş mak tır. İzo -
le Coc kett 2 Per fo ran yet mez li ği bu lu nan 25 ya şın da bir er kek has ta ile 33 ya şın da sol bü yük sa fen
ve ni (BSV), sağ kü çük sa fen ve ni (KSV) ile her iki alt eks tre mi te sin de coc kett 2 per fo ran yet mez -
lik le ri bu lu nan bir ba yan has ta ya te da vi uy gu lan dı. Per fo ran ven ab laz yon la rı için VNUS Clo su re
RFSstylet ka te te ri kul la nıl dı. Yet mez lik bu lu nan BSV ve KSV için ise VNUS Clo su re Fast ka te te ri
kul la nıl dı. Per fo ran ven le re ul tra son kı la vuz lu ğun da Clo su re RFS ka te te ri ile ponk si yon ya pıl dı.
Ka te ter da mar içe ri si ne fa si ya nın al tı na de rin ve nöz sis tem den yak la şık 0,5 cm uzak ta ola cak şekil -
de yer leş ti ril di. Da ha son ra ka te ter çev re si ne pe ri ve nöz tü me san anes te zi ve ril di. Ka te te rin ucu RF
je ne ra tö rü ne bağ lan dı. Clo su re RFS ka te te ri je ne ra tö re bağ lan dı ğın da ci haz oto ma tik ola rak ayar -
la rı nı de ğiş tir mek te dir. Clo su re Fast ka te te rin den fark lı ola rak bu ka te ter üze rin de ateş le me düğ me -
si yok tur ve ener ji ci haz üze rin den ve ril mek te dir. İş lem son ra sın da dopp ler ul tra son ile per fo ran
ven le rin ka pan dı ğı kon trol edil di. Ay nı se ans ta has ta la rın eş lik eden va ris pa ke le ri de cer ra hi ola -
rak çı ka rıl dı. Da ha son ra iş lem ya pı lan eks tre mi te ler elas tik ban da ja alı na rak ame li yat son lan dı rıl -
dı. Al tı ay lık ta kip sü re sin de te da vi uy gu la nan per fo ran ven le rin ta ma men ka pa lı ol du ğu göz len di.
Has ta lar so run suz bir şekil de sos yal ve iş ya şan tı la rı na de vam et mek te dir. En do ve nöz tek nik ler kul -
la nı la rak ya pı lan per fo ran ven ab laz yon la rı uy gu la ma sı ko lay, has ta lar ta ra fın dan ko lay ka bul edi -
len, gü ven li ve et kin yön tem ler dir. Ya kın ge le cek te Lin ton pro se dü rü nün ye ri ni al mış olan SEPS
yön te mi nin ye ri ni ala ca ğı bek len mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Per fo ran ven ab laz yo nu; rad yof re kans ener ji si

AABBSS  TTRRAACCTT  Re cently, ab la ti on of the per fo ra tor ve ins with la ser and ra di of re qu ency (RF) ener gi -
es has ta ken its’ pla ce as an ef fi ci ent and ea sily app li cap le pro ce du res. Aim of this study is to sha re
our ex pe ri en ce abo ut suc cess ful per fo ra tor ve in ab la ti on with RF energy. A 25 ye ar-old ma le pa ti -
ent with an iso la ted Coc kett 2 per fo ra tor in suf fi ci eny and a 33 ye ar-old fe ma le pa ti ent with in suf -
fi ci ent gre at sap he no us ve in, small sap he no us ve in and bi la te ral Coc kett 2 per fo ra tors. VNUS
Clo su reRFS stylet cat he ter was used for per fo ra tor ve in ab la ti on. VNUS Clo su re Fast cat he ter was
used for in com pe tent gre at and small sap he no us ve ins. In com pe tent per fo ra tors we re can nu la ted
with VNUS Clo su reRFS stylet cat he ter. Cat he ter was po si ti o ned 0.5 cm away from the de ep ve no -
us system. Then pe ri ve no us tu mes cent anest he si a was app li ed. Cat he ter was con nec ted to RF ge n-
e ra tor. Ge ne ra tor au to ma ti cally ad justs the set tings ac cor ding to the cat he ter. The re is no but ton for
fi ring over the Clo su reRFS stylet and energy is gi ven from the ge ne ra tor. Fol lo wing the ab la ti on,
occ lu si on of the per fo ra tors was con trol led with dopp ler ul tra so und. Con co mi tant phe le bec to mi es
we re al so per for med. Then elas tic ban da ges we re app li ed over the tre a ted ex tre mi ti es. At the six
month fol low-up, per fo ra tors we re clo sed. Pa ti ents are do ing well. Per cu ta ne o us en do ve no us per-
fo ra tor ve in ab la ti on tech ni qu e is an easy to use, ac cep tab le by the pa ti ens, ef fec ti ve and sa fe pro-
ce du re. In the ne ar fu tu re, SEPS pro ce du re that ta ke pla ce the Lin ton pro ce du re will le a ve its’ pla ce
to the se ne wer met hods.

KKeeyy  WWoorrddss::  Per fo ra tor ve in ab la ti on; ra di ofr qu ency energy
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et mez lik bu lu nan per fo ran ven le rin te da vi si
ve nöz cer ra hi nin en tar tış ma lı ko nu la rın dan
bi ri dir. Bu ven le rin te da vi sin de ge le nek sel

açık per fo ran li gas yon yön te mi olan, Lin ton pro se -
dü rü ve mo di fi kas yon la rı ol duk ça yük sek ya ra
komp li kas yon la rı ile bir lik te dir ve bu oran %20 ile
40 ara sın da dır.1,2 Ay rı ca bu iş lem ler için rej yo nel ve -
ya ge nel anes te zi ih ti ya cı var dır ve 3-5 gün sü rey le
has ta ne de yat ma yı ge rek ti rir.3 Ol duk ça kü çük per fo-
ran ven le rin te da vi si için ka ba olan Lin ton pro se dü -
rü mev cut olum suz yön le ri ne de niy le terk
edil miş tir. Sub fa si yal en dos ko pik per fo ran ven li gas-
yo nu olan SEPS yön te mi Lin ton pro se dü rü nün ba zı
kı sıt la ma la rı nı or ta dan kal dı ran bir yön tem ola rak
yet mez lik bu lu nan per fo ran ven le rin te da vi sin de
kul la nı ma gir miş tir. Bu yön tem de ya ra en fek si yo nu
ora nı ol duk ça dü şük tür ve %3-5 ara sın da dır.4 An cak
bu yö ne ti min de kı sıt la ma la rı bu lun mak ta dır. Özel-
lik le li po der ma tosk le roz ge liş miş olan, ödem li bir
ba cak ta sub fa si yal alan da ci haz lar la ça lış mak ol duk -
ça zor dur.5 SEPS her ne ka dar ayak tan ya pı lan bir
te da vi ola rak uy gu lan sa da, rej yo nel ve ya ge nel anes-
te zi ih ti ya cı var dır ve iş lem son ra sın da or ta de re ce -
de ağ rı ile ve ba zen si nir ha sar la rıy la bir lik te
ola bi lir.6 SEPS ’in per fo ran ven cer ra hi sin de bir ge liş -
me ol du ğu ke sin ol sa da, bir ta kım uy gu la ma kı sıt la -
ma la rı ne de niy le gü nü müz de ba zı özel mer kez ler
dı şın da yay gın kul la nı mı bu lun ma mak ta dır.7

Her ne ka dar per kü tan per fo ran ab laz yo nu ol-
duk ça ye ni bir te rim ol sa da, kav ram ye ni de ğil dir.
1970’li yıl lar da li kit skle ro zan ol duk ça iyi kli nik so-
nuç lar ile kul la nıl mış tır.8 An cak da ha son ra ki dö-
nem ler de per fo ran ven le rin te da vi sin de yay gın
kul la nım ol ma mış tır. Bü yük sa fen ve ni (BSV) yet-
mez lik le ri nin te da vi sin de rad yof re kans ve la zer ab-
laz yon tek nik le rin de sağ la nan ge liş me le rin
ar dın dan, BSV yet mez lik le ri nin al tın stan dart te-
da vi si ola rak ka bul edi len yük sek li gas yon ile bir-
lik te uy gu la nan strip ping pro se dü rü da ha az ter cih
edil me ye baş la mış tır.9-11 Ter mal ab laz yon yön tem -
le ri ola rak ka bul edi len bu me tot la rın po pü la ri te
ka zan ma sı nın ar dın dan komp le bir te da vi sağ la na -
bil me si ama cıy la per fo ran ven le rin de bu yön tem -
ler le ab laz yo nu gün de me gel miş ve 2005 yı lın dan
bu ya na çe şit li mer kez ler den kü çük has ta sa yı la rı
ile ge rek rad yof re kans ge rek se la zer ener ji si ile per-
fo ran ab laz yo nu so nuç la rı bil di ril miş tir.12,13

Bu ma ka le de amaç kli ni ği miz de rad yof re kans
ener ji si kul la na rak ger çek leş tir di ği miz 2 ol gu ya ait
3 adet per fo ran ven ab laz yo nu so nuç la rı mı zı li te -
ra tür eş li ğin de pay laş mak tır.

OLGU SUNUMLARI
Ol gu la rı mız izo le Coc kett 2 per fo ran ven yet mez -
li ği bu lu nan 25 ya şın da bir er kek has ta ile sol bü -
yük sa fen ve ni (BSV), sağ kü çük sa fen ve ni (KSV)
ile her iki alt eks tre mi te sin de Coc kett 2 per fo ran
yet mez lik le ri bu lu nan 33 ya şın da bir ba yan has ta -
dan oluş mak ta dır. 

Er kek has ta nın pre o pe ra tif dopp ler ul tra so nog -
ra fik (US) in ce le me sin de yü zey sel ve de rin ve nöz sis-
tem ler de ref lü akım sap tan ma mış tır. Bu ven le rin
nor mal ka lib ras yon da ol du ğu tes pit edil miş tir. Sa de -
ce sol alt eks tre mi te de Coc kett 2 per fo ra nı ge niş le -
miş tir (Re sim 1) ve spek tral içe ri sin de ters yön lü akım
ol du ğu be lir len miş tir. Has ta nın fi zik mu a ye ne sin de
yet mez lik bu lu nan per fo ran ven ile iliş ki li va ris pa ke-
le ri ol du ğu tes pit edil miş olup, di ğer ve nöz seg ment -
ler ve sis tem ler nor mal ola rak de ğer len di ril miş tir.

İkin ci ol gu nun pre o pe ra tif dopp ler US in ce le -
me sin de sol sa fe no fe mo ral bi leş ke de ya pı lan speks-
tral in ce le me de val sal va ma nev ra sı ile sü rek li ref lü
akım var lı ğı sap tan dı. Sol BSV tra se si bo yun ca ge-
niş le miş ola rak tes pit edil di. Has ta iş lem den bir yıl
ön ce sağ KSV’den bir trom bof le bit ata ğı ge çir miş tir.
Bu ve nin ya pı lan dopp ler in ce le me sin de ta ma men
re ka na li ze ol du ğu, an cak da mar du va rın da kro nik
va sıf lı de ği şik lik le rin var lı ğı göz len di. Ven ça pı ge-

RESİM 1: Tedavi uygulanacak Cockett 2 perforanı.
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niş le miş ola rak tes pit edil di ve ya pı lan spek tral in ce-
le me de val sal va ma nev ra sı ile sü rek li ref lü akım sap-
tan dı. Ay rı ca her iki alt esk tre mi te Coc kett 2
per fo ran la rı nın ge niş le miş ol du ğu ve iç le rin de ref lü
akım ol du ğu tes pit edil di. Has ta nın fi zik mu a ye ne -
sin de sol BSV’i ile iş ti rak li özel lik le diz al tı böl ge de
kru ris me di ya lin de ve sağ KSV’i tra se sin de ge niş le -
miş va ris pa ke le ri ol du ğu iz len di. Has ta nın di ğer fi -
zik mu a ye ne bul gu la rı özel lik arz et me mek te dir.

RAD YOF RE KANS AB LAZ YON İŞ LEMİ

Her iki ol gu da da rad yof re kans ab laz yo nu ve eş lik
eden pa ke eks tir pas yo nu iş lem le ri mi da zo lam se-
das yo nu ve tü me san anes te zi si al tın da ger çek leş ti -
ril di.

Bu ol gu su nu mun da amaç per fo ran ven le re yö-
ne lik ya pı lan gi ri şim le ri bil dir mek ol du ğu için ol -
gu 2’ye ila ve ola rak uy gu lan BSV ve KSV
rad yof re kans ab laz yon gi ri şim le ri ile il gi li tek nik
de tay lar ve ril me ye cek tir.

Per kü tan rad yof re kans per fo ran ven ab laz yo -
nun da Clo su re RFSTM Stylet (Co vi di en He alth Ca -
re, Swe den) (Re sim 2) ka te te ri kul la nıl dı.

İş lem ön ce sin de her iki ol gu da da ek si ze edi le -
cek pa ke ler ile ab laz yon uy gu la na cak per fo ran ven-
ler (US eş li ğin de) işa ret len di. Da ha son ra ol gu lar
ame li yat ma sa sı na su pin po zis yon da ya tı rıl dı. Ste-
ril ola rak bo ya na rak ör tül dü. 

Ab la ze edi le cek per fo ran ven ul tra son ile bu-
lun du. Ka nü las yon ya pı la cak nok ta be lir len di. Bu
nok ta ya 11 nu ma ra lı bis tü ri ile kü çük bir ke si ya-
pıl dı. Bu ke si den Clo su re RFSTM Stylet ka te te ri iler-

le til di. Ul tra son ile per fo ran ven içe ri sin de ol du -
ğun dan emin olun du. Da ha son ra de rin ve nöz sis-
te min 5 mm üze rin de ola cak şekil de po zis yon
ve ril di. Sti le için den kan çe ki le rek po zis yon ay rı ca
doğ ru lan dı. (Re sim 3) Aka bin de so ğuk se rum fiz-
yo lo jik ile sti le nin içi ir ri ge edil di. Ta ki ben ka te te -
rin için de ki sti le bö lü mü dı şa rı alın dı. 

Clo su re RFSTM Stylet ka te te ri nin sti le kıs mı ol-
duk ça sert tir ve ma ni pü le et mek ol duk ça zor dur.
Bu ne den le po zis yon ve ril mek te zor luk çe ki le bi lir.
Biz ab la ze et ti ği miz 2 di ğer per fo ran da uy gu la ma
tek ni ği mi zi mo di fi ye et tik. Bu mo di fi kas yon da ön-
ce lik le te da vi edi le cek per fo ran ve ne 16 Ga u ge bir
iğ ne ile ula şıl dı. Bu iğ ne içe ri sin den bir kı la vuz tel
gön de ril di. Da ha son ra bu kı la vuz tel üze rin den sti-
le si çı ka rıl mış RF ka te te ri ni gön de re rek da ha ra hat
po zis yon ver me iş le mi ni sağ la dık. Bu yön te min zor
ana to mi si olan per fo ran ven le rin te da vi sin de da ha
uy gu la na bi lir ol du ğu ka na a tin de yiz.

Per fo ran ven et ra fı na tü me san anes te zi uy gu -
lan dı. Has ta Tren de len burg po zis yo nu na alın dı.
Ka te te rin ucu VNUS RF je ne ra tö rü ne bağ lan dı. Ka-
te ter je ne ra tö re bağ lan dı ğın da ci haz bu nu oto ma tik
ola rak al gı la mak ta ve tüm ayar la rı nı bu na gö re de-
ğiş tir mek te dir. Clo su re Fast ka te te rin de 120 ºC olan
ısı de re ce si 85 ºC’ye in mek te dir. Clo su re RFSTM

Stylet ka te te ri nin ucun dan em pe dans ölç me özel li -
ği bu lun mak ta dır. Bu özel lik le uy gu la ma da avan-
taj sağ la mak ta dır. Ka te ter lü men için de ol du ğun da
150-300 ohm ’luk bir em pe dans de ğe ri oku nur. Eğer
bu de ğer 400 ohm üze rin de ise ka te te rin da mar dı-
şın da ol du ğu nu gös te rir.

RESİM 2: Tedavi uygulanan ekstremite ve Closure RFSTM Stylet kateteri. RESİM 3: Lümen içinde olunduğundan emin olmak için kan aspirasyonu.
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Tüm ha zır lık lar ya pıl dı ğın da sı ra ab laz yo na
gel di. Ab laz yon da dört kad ran tek ni ği kul la nıl dı.
Bu tek ni ğe gö re da mar du va rı nın her bir kad ra nı -
na bir da ki ka sü rey le ener ji uy gu lan dı. Da ha son ra
ka te ter 1-2 mm yu ka rı çe kil di ve ay nı ab laz yon
tek ni ği tek rar lan dı. 

Eğer ana to mi ve da mar için de ki po zis yo nu muz
uy gun sa müm kün olan en uzun ven seg men ti te-
da vi edil me li dir. Ener ji ve ril me iş le min den son ra
per fo ran ven üze ri ne ul tra son pro bu ile en az bir
da ki ka sü re ile kom pres yon uy gu lan dı. 

Te da vi den he men son ra te da vi edi len per fo ran
ven ler in ce len di. Te da vi edi len ven ler de akım ol-
ma dı ğı göz len di (Re sim 4). De rin sis tem de ise nor-
mal akım ol du ğu ve kom pres yon ya nıt la rı nın tam
ol du ğu te yit edil di. 

Da ha son ra te da vi edi len eks tre mi te ler elas tik
ban da ja alı na rak has ta lar ame li yat dı şı na alın dı lar. 

Er te si gün elas tik ban da ja la rı açıl dı ve ul tra son
ile tek rar kon trol ya pıl dı. Te da vi edi len ven le rin
ka pa lı ol du ğu ve akım ol ma dı ğı göz len di. Has ta la -
ra ba sınç lı va ris ço ra bı giy di ril di. Ta kip le ri bi rin ci
haf ta, bi rin ci ay, üçün cü ay, al tın cı ay, bi rin ci yıl
ola cak şekil de plan lan dı. Has ta la rın al tın cı ay kon t-
rol le ri ya pıl mış olup te da vi edi len ven le rin ka pa lı
ol du ğu göz len miş tir. Her iki has ta da ha len do ku -
zun cu ayın da olup, bi rin ci yıl kon trol le ri bek len -
mek te dir.

TAR TIŞ MA
Ge nel ola rak pe ruk tan ab laz yon yön tem le ri ile el -
de edi len so nuç lar iyi ola rak gö zük mek te dir. An -

cak unu tul ma ma sı ge re ken ter mal ab laz yon yön-
tem le ri kul la nı la rak per fo ran ven te da vi le ri ol duk -
ça ye ni sa yı lır, tek no lo jik ge liş me ler de vam
et mek te dir ve eli miz de uzun dö nem so nuç la rı bu-
lun ma mak ta dır. Bü yük ve kü çük sa fen ven le ri nin
te da vi sin de ol du ğu gi bi per fo ran ven le rin te da vi -
sin de de he def da ma ra ye ter li mik tar da ener ji ve ril-
me si, iyi kli nik so nuç lar el de et me nin te me li ni
oluş tu ra cak tır.12

Per kü tan per fo ran ab laz yon yön tem le ri di ğer
yön tem le re gö re ba zı te o rik avan taj la ra sa hip tir. Bu
avan taj la rı şöy le sı ra la ya bi li riz: am bu la tu ar ola rak
ofis or ta mın da uy gu la na bi lir ler, sa de ce lo kal anes-
te zi ile ya pı la bi lir (ge nel ve ya rej yo nel anes te zi ih-
ti ya cı or ta dan kal kar), per kü tan yak la şım lar da ya ra
ve ya en fek si yon komp li kas yon la rı sı fı ra ya kın dır,
do ku di sek si yo nu na ve ya do ku kes me ye ge rek yok-
tur (SEPS ve ya açık li gas yon), pos to pe ra tif ağ rı mi-
ni mal dir, eğer ya şam sü re sin de re ka na li zas yon
ve ya ye ni yet mez lik ge li şi mi olur sa ko lay lık la tek-
rar la na bi lir, per fo ran ve ni nin bu lun du ğu lo ka li zas -
yo nun bir öne mi yok tur, eğer gö rü le bi li yor sa
ab la ze edi le bi lir (SEPS ’te ge nel lik le sa de ce mal le o -
la ya kın dis tal per fo ran lar ab la ze edi le bi lir), tüm bu
iyi yön le ri nin ya nın da has ta lar ve dok tor lar ta ra -
fın dan da ko lay lık la ka bul edi le bil mek te dir.14,15

An cak hiç bir tek ni ğin ta ma men avan taj lar ile
bir lik te ol ma dı ğı ger çe ğin den yo la çı kı lır sa bu yön-
te min bir ta kım te o rik de za van taj la rı da bu lun -
mak ta dır. Bun la rın en ba şın da ge le ni göz den ka çan
per fo ran ven ler dir. Bu yön tem ler de sa de ce ul tra -
son ile tes pit edi le bi len per fo ran ven ler te da vi edi-
le bi lir. SEPS ’ten edi ni len tec rü be ye gö re iş lem
sı ra sın da pre o pe ra tif dö nem de be lir le nen den da ha
faz la per fo ran ve nin iş lem sı ra sın da bu lun du ğu ve
te da vi edil di ği bi lin mek te dir.5 An cak bu du ru mun
ne ka dar önem li ol du ğu ve ya ra iyi leş me si üze ri ne
et ki si nin ne ol du ğu da bi lin me mek te dir. Bu nun dı-
şın da tek no lo ji nin yan lış kul la nıl ma sı na bağ lı cilt
ha sa rı ve ya de rin ven ha sa rı göz le ne bi lir. An cak
bun lar ob se sif bir yak la şım la çok ra hat lık la or ta dan
kal dı rı la bi le cek de za van taj lar dır.16 Bir di ğer önem -
li ko nu ise öğ re nim sü re si dir. Per fo ran ven le rin ka-
nü las yo nu ol duk ça zor ola bil mek te dir. Bu ne den le
ul tra son eş li ğin de ponk si yon ko nu sun da tec rü be li
ol mak ge rek mek te dir. RESİM 4: Tedavi edilen perforanın işlemden hemen sonraki görünümü.
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Biz te da vi et ti ği miz ol gu lar da ka nü las yon ile
il gi li sı kın tı ya şa ma dık. Ay rı ca iş lem son ra sın da cilt
ha sa rı, de rin ven ler de ya ra lan ma ve ya trom boz gi -
bi is ten me yen olay lar la da kar şı laş ma dık.

Bu ko nuy la il gi li li te ra tür de faz la ya yın bu lun-
ma mak ta dır. Er ken ve ri ler Mart 2005’te Chang ve
ark. ta ra fın dan Kli nik Vas kü ler Cer ra hi Der ne ği
(So ci ety for Cli ni cal Vas cu lar Sur gery, SCVS) kon-
gre sin de pos ter ola rak su nul muş tur. Da ha son ra 6
ve 12 ay lık so nuç la rı yi ne Chang ve ark. ta ra fın dan
VE ITH vas kü ler sem poz yu mun da su nul muş tur. Bu
ve ri le re gö re 6 ay da top lam 38 per fo ran ve ne te da -
vi uy gu lan mış ve al tı ay lık ta kip ler de %87 ref lü ol-
ma yan ven sap tan mış tır. Ven le rin %37’si açık
ola rak bil di ril miş tir. Bi rin ci yıl da ise ref lü ol ma yan
ven ora nı %91 ola rak bil di ri lir ken, ven le rin %56’sı
açık ola rak tes pit edil miş tir. Bu ve ri ler açık an cak
yet mez lik bu lun ma yan per fo ran ven kav ra mı nı
gün de me ge tir miş tir.12

Marsh ve ark.17 te da vi edi len 124 per fo ran
ven den 1 yıl da 101’inin ka pa lı ol du ğu nu (%82) 
bil dir miş ler dir. So nuç la rın tek rar la yan va ri köz
ven le ri olan lar da pri mer va ri köz ven le re gö re da ha
kö tü ol du ğu vur gu lan mış tır (%72.3’e kar şı %87). 

Ay rı ca Hin go ra ni ve ark.18 38 has ta nın 44 eks-
tre mi te sin de ki 93 per fo ran ve ne gi ri şim yap mış tır. Bi-
rin ci ay da ka pa lı lık ora nı %88 ola rak bil di ril miş tir. 

Li te ra tür de per fo ran ven le rin per kü tan RF ab-
laz yon la rı ile bil di ril miş çok faz la komp li kas yon
bu lun ma mak ta dır. Tes pit ede bil di ği miz iki ti bi yal
ven trom bo zu bu lun mak ta dır.12

Özel lik le ve nöz ül se rin eş lik et ti ği per fo ran
ven yet mez lik le ri nin te da vi sin de kul la nıl dık la rın -
da ül ser iyi leş me oran la rı nın ta ma ya kın ol du ğu ve
or ta la ma iyi leş me sü re le ri nin 2 ± 1.54 ay ol du ğu
bil di ril miş tir.18

SO NUÇ
Ba sı lı tüm ya yın lar da per kü tan per fo ran ven ab laz -
yo nu gü ven li bir gi ri şim ola rak be lir til miş tir.
Komp li kas yon lar mi ni mal dir ve SEPS için bil di ri -
len le re eşit ve ya da ha dü şük tür. Tec rü be ile ya pı lan
iş lem ler de ba şa rı ora nı %100’e ya kın dır. Vur gu -
lan ma sı ge re ken en önem li ko nu göz den ka çan per-
fo ran ven ler le il gi li ko nu dur. Bun la rın du ru mu için
de uzun dö nem so nuç la rın ya yın lan ma sı nı bek le -
mek ten baş ka bir çö züm yo lu gö rün me mek te dir.
Tek no lo ji nin hız la iler le di ği, ul tra son tek no lo ji si -
nin de bu na pa ra lel bir iler le me gös ter di ği dü şü -
nül dü ğün de göz den ka çan per fo ran la rın sa yı sı nın
da aza la ca ğı bek le ne bi lir. Ya kın ge le cek te uy gu la -
ma ko lay lı ğı ve di ğer avan taj la rı göz önü ne alın dı -
ğın da per kü tan per fo ran ven ab laz yon la rı SEPS ’in
ye ri ni ala cak gi bi gö zük mek te dir.
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kstrakraniyal karotis arter anevrizmaları nadir görülür; ancak anato-
mik bölge ve önemli komşulukları itibarıyla morbidite ve mortalite
oranları yüksektir. Horner Sendromu, yüzün bir yarısında pitozis,

miyozis, enoftalmus ve anhidrozis ile karakterize okülo sempatik paralizi
tablosudur. Karotis arter psödoanevrizmaları komşuluk yoluyla inferior ser-
vikal ganglion ve sempatik sinirlere bası yaparak Horner Sendromuna yol
açabilir. Bu makalede, kesici delici alet yaralanması sonrası gelişen karotis
arter psödoanevrizması ve bu anevrizmanın servikal gangliona basısı sonu-
cu Horner Sendromu bulguları ile başvuran bir olguyu sunuyoruz.

OLGU SUNUMU
19 yaşındaki erkek hasta, kesici delici alet yaralanması ile başvurduğu dış
merkezde bir sağlık kuruluşunda kesi yeri sütüre edilerek tedavi edilmiş.
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Kesici Delici Alet Yaralanması Sonrası
Karotis Arter Psödoanevrizmasına

Sekonder Horner Sendromu

ÖÖZZEETT  Boy nu nun sağ ya nın da şiş lik, ay nı ta raf ta pi to zis, mi yo zis, enof tal mus ve an hid ro zis şika yet -
le ri ile baş vu ran 19 ya şın da ki er kek has ta Hor ner Sen dro mu ön ta nı sıy la has ta ne mi ze ya tı rıl dı. 
Has ta nın öy kü sün de 21 gün ön ce ke si ci de li ci alet ya ra lan ma sı ge çir di ği öğ re nil di. Dopp ler ul tra -
so nog ra fi ve man ye tik re zo nans an ji yog ra fi de sağ ana ka ro tis ar ter den ge li şen psö do a nev riz ma tes -
pit edil di. Has ta ope re edil di ve sağ ana ka ro tis ar ter pri mer sü tür le ona rıl dı. Ope ras yon sı ra sın da
ve son ra sın da her han gi bir komp li kas yon ge liş me di. Has ta pos to pe ra tif dör dün cü gün prob lem siz
ola rak ta bur cu edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ka ro tis ar ter; psö do a nev riz ma; hor ner sen dro mu

AABBSS  TTRRAACCTT  A 19-ye ar-old ma le pa ti ent ad mit ted to our hos pi tal with Hor ner’s Syndro me by ta king
the fin dings of swel ling on the right si de of his neck ip si la te ral pto sis, mi o sis, enoph thal mus and an-
hid ro sis. The pa ti ent had un der go ne dril ling-cut ting to ol in jury 21 days ago. A pse u do a ne urysm
de ve lo ping from the right com mon in ter nal ca ro tid ar tery was de tec ted in dopp ler ul tra so nog raphy
and mag ne tic re so nan ce an gi og raphy. The pa ti ent was ope ra ted and right com mon ca ro tid ar tery
re pa i red with pri mary su tu re tech ni qu e. No comp li ca ti on was oc cu red du ring and af ter the pro ce -
du re. The pa ti ent was disc har ged on the fo urth pos to pe ra ti ve day wit ho ut any comp li ca ti on.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Ka ro tid ar tery; pse u do a ne urysm; hor ner’s syndro me 
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Bir sü re son ra boy nu nun sağ ya nın da şiş lik şika ye -
ti ile tek rar il gi li sağ lık ku ru lu şu na mü ra ca at et miş.
Bu ra da ya pı lan kon trol mu a ye ne sin de boy nun da
pul sa til kit le sap tan ma sı üze ri ne kli ni ği mi ze sevk
edil di. Has ta nın anam ne zin de 21 gün ön ce ke si ci
de li ci alet ya ra lan ma sı hi ka ye si mev cut tu. Fi zik
mu a ye ne de, boy nu nun sağ ta ra fın da pul sa til kit le
ve Hor ner Sen dro mu bul gu la rı (sağ göz de pi to zis
ve mi yo zis, yü zü nün sağ ya rı sın da ku ru luk) tes pit
edil di. Dopp ler ul tra so nog ra fi ve man ye tik re zo -
nans an ji yog ra fi tet kik le ri so nu cun da sağ ana ka ro -
tis ar ter üze rin de, bi fur kas yo nun yak la şık 3 cm
prok si ma lin de 64 x 40 mm eba tın da, için de tür bü -
lan akım olan, yer yer trom bo ze alan lar içe ren psö-
do a nev riz ma ile uyum lu lez yon (Re sim 1) tes pit
edil di. Ol gu ya ope ras yon öne ril di, ya pı la cak iş lem
hak kın da bil gi ve ril di ve ona yı alın dı. Ope ras yon
ön ce si nö ro lo ji ve anes te zi kli nik le ri ile kon sül te
edil di. 

Has ta elek tif şart lar da ope ras yo na alın dı. Ge -
nel anes te zi al tın da, sağ ana ka ro tis ar ter tra se si ne
uy gun cilt in siz yo nu ya pıl dı. Ana, eks ter nal ve in-
ter nal ka ro tis ar ter ler teyp ler le dö nü le rek kon trol
al tı na alın dı. Ana ka ro tis ar ter bi fur kas yon böl ge -
sin de tet kik ler de be lir ti len ebat ta psö do a nev riz ma
göz len di.  Anev riz ma ke se si açı la rak he ma tom bo ş-
al tıl dı. Ana ka ro tis ar ter üze rin de, bi fur kas yon böl-
ge si ön yü zün de, eni ne, düz gün ke nar lı, kü çük bir
ke si göz len di. Ke si 6/0 pro len sü tür le pri mer ola-
rak ta mir edil di. 

Has ta en tü be hal de yo ğun ba kım üni te si ne
alın dı, pos to pe ra tif üçün cü sa at te eks tü be edil di.
Ame li yat sü re sin ce has ta nın so lu nu mu, sis te mik
ar ter iyel tan si yo nu, kalp hı zı ve ar ter iyel kan ga -
zı de ğer le ri ile eks tü bas yon son ra sı nö ro lo jik bul-
gu la rı (uya nık lık, ko nuş ma, dik kat, kas gü cü vs.)
ya kın dan iz len di. Pos to pe ra tif bi rin ci gün ser vi -
se alın dı. Ta ki bin de prob lem göz len me yen ve
Hor ner Sen dro mu bul gu la rın da da dü zel me göz-
le nen has ta pos to pe ra tif dör dün cü gün me di kal
te da vi si dü zen le ne rek ta bur cu edil di. Bir haf ta
son ra kon tro le çağ rıl dı. Kon trol fi zik mu a ye ne ve
tet kik le rin de (Re sim 2) pa to lo jik bul gu sap tan -
ma dı. 

TAR TIŞ MA 
İlk kez Ga len ta ra fın dan ta nım lan ma sı na rağ men
anev riz ma lar için ha la üni ver sal bir ta nım la ma ya-
pı la ma mış tır. Bir çok kli nis yen anev riz ma yı ar te -
rin lo ka li ze bir ye ri nin ka lı cı di la tas yo nu ola rak
ka bul et mek te dir. Ge nel an lam da ar te rin di la te kıs-
mı nın ça pı nın bek le nen nor mal çap ve ya he men
prok si mal ve ya dis ta lin de ki nor mal çap tan 1.5 ka -
tı ve ya da ha bü yük ol du ğu du rum lar da anev riz ma
var lı ğın dan söz edi lir.1 İnsan da en sık rast la nan
anev riz ma in fra re nal ab do mi nal aort anev riz ma sı -
dır, bu nu ili ak ar ter ler iz ler ve sık lık la ab do mi nal
aort anev riz ma sı ile be ra ber gö rü lür. Eks trak ra ni -
yal ka ro tis ar ter anev riz ma la rı sey rek gö rü lür ve
tüm pe ri fe rik ar ter anev riz ma la rı nın %1-4’ünü
mey da na ge ti rir.1

Tüm anev riz ma lar da ol du ğu gi bi, ka ro tis ar ter
anev riz ma la rın da da et yo lo ji de en sık gö rü len se -
bep ate rosk le roz dur ve özel lik le bi fur kas yon böl-
ge le ri et ki le nir. Di ğer se bep ler ara sın da; ka ro tis
cer ra hi si, trav ma, lo kal en fek si yon, si fi liz, di se kan
anev riz ma lar, Beh çet has ta lı ğı ve ba zı kon nek tif
do ku has ta lık la rı (Tip IV Eh lers Dan los Sen dro mu,
Mar fan Sen dro mu vb) sa yı la bi lir. Trav ma ve cer ra -
hi ma jor se bep ler ola rak art mak ta iken si fi liz ise
azal mak ta dır. Künt ve ya pe net ran trav ma lar psö-
do a nev riz ma olu şu mu na ne den ola bi lir.2 Trav ma tik
anev riz ma lar ge nel de ya lan cı (psö do) anev riz ma ile
eş an lam lı ola rak kul la nı lır; an cak trav ma son ra sı
ger çek anev riz ma da gö rü le bi lir. Bi zim ol gu muz da
da se bep trav ma idi.RESİM 1: Preop görüntü.
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Ta nı ve ya te da vi amaç lı rad yo lo jik gi ri şim ler
es na sın da uy gu la nan ar teri yel ponk si yon lar son ra -
sın da gi de rek ar tan sık lık ta psö do a nev riz ma ge li şi -
mi bil di ril mek te dir. Ar ter iyel ka te te ri zas yo na bağ lı
fe mo ral ar terde psö do a nev riz ma sık lı ğı de ği şik se-
ri ler de %0.5-2 ara sın da bil di ril mek te dir.3 Clev land
Kli nik ten Per na ve ar k. per ku tan ar ter iyel gi ri şim
son ra sı psö do a nev ri ma ge li şi mi ni %0.3 ora nın da
bil dir mek te dir ler.4 İnsi dans hi per tan si yon, an ti ko -
a gü lan te da vi, tek rar la nan ponk si yon lar, ge niş ka-
te ter kul la nı mı, kal si fik da mar du va rı ile ar tış
gös ter mek te dir. Aor to-fe mo ral ve ya fe mo ro-pop li -
te al bypass pro se dür le ri son ra sı psö do a nev riz ma
ge li şi mi %1.5-3 ara sın da bil di ril mek te dir.3 Sen te -
tik greft le rin tek no lo jik ge li şi mi ne pa re lel ola rak
greft kay nak lı psö do a nev riz ma ge li şi mi gi de rek
azal mak ta dır. 

Vas kü lit le rin ge nel de ger çek anev riz ma ge li -
şi min de rol oy na dık la rı ka bul edil mek te dir. Fa kat
vas kü li tin me di al ha sar ve va zo va zo rum tı ka nık lı -
ğı na bağ lı trans mu ral nek roz ge li şi mi gi bi geç dö -
nem komp li kas yon la rı so nu cun da psö do a nev riz ma
ge li şi mi de müm kün ol mak ta dır. Vas kü lit tu tu lu -
mu olan ar ter le re anas to moz ya pıl dı ğın da anas to -
mo tik psö do a nev riz ma ge li şi mi sık gö rül mek te dir.
Pe ri ar te ri tis no do sa, lu pus eri to ma to zis, trom bo an -
ji tis ob li te rans (Bu er ger Has ta lı ğı), dev hüc re ar te -
ri ti, Beh çet Has ta lı ğı, Ka wa sa ki Sen dro mu ve çe şit li
ro ma tiz mal has ta lık lar da vas kü ler tu tu lu ma bağ lı
psö do a nev riz ma ge li şi mi gö rü le bi lir.5 Üst so lu num
yo lu en fek si yon la rı, yu mu şak do ku en fek si yon la -
rı, den tal ap se, pos to pe ra tif en fek si yon, bak te ri yel
en do kar dit ve sis te mik en fek si yon lar son ra sı da
psö do a nev riz ma ge li şe bi lir. En fek si yöz psö do a nev -
riz ma la rın et ke ni sık lık la sta fi lo kok au re us, strep-
to kok pyo ge nes, kleb si el la ve sal mo nel la gi bi
pa to jen ler dir.6

Psö do a nev riz ma da in ti ma ve me di a ta ba ka la -
rın da ve ya ba zen bü tün ta ba ka lar da yır tıl ma ile
ken di ni gös te ren bir du var de fek ti söz ko nu su dur.
Kan da mar dı şı na çı ka rak çev re do ku lar ara sı na gi -
rer ve he ma tom mey da na ge lir. Ba zen ad ven tis ya,
ba zen de ar te ri çev re le yen do ku lar he ma tom kit le -
si nin et ra fı nı sa ran bir kı lıf gö re vi ya par ve ar ter iyel
ba sın cın et ki siy le gi de rek ge niş le yen bu kap sül psö-
do a nev riz ma nın dış du va rı nı mey da na ge ti rir. Psö-
do a nev ri zma nın bo yu tu gi de rek ge niş ler ve kom şu
si nir ve ven ler de ba sı bul gu la rı na ve ya trom bo ze
ola rak ar ter de dis tal em bo li zas yo na ne den ola bi lir.
Yi ne trom boz ve em bo li zas yo na bağ lı ola rak trans
is ke mik atak tan, stro ka ka dar de ği şen san tral si nir
sis te mi komp li kas yon la rı, ka na ma ve rüp tür gö rü -
le bi lir.7

Hor ner Sen dro mu, yü zün bir ya rı sın da pi to zis,
mi yo zis, an hid ro zis ve enof tal mus ile ka rak te ri ze
oku lo-sem pa tik pa ra li zi tab lo su dur. Ka ro tis ar ter
anev riz ma la rı nın kom şu luk yo luy la in fe ri or ser vi -
kal gang li on ve sem pa tik si nir le re ba sı sı so nu cu
Hor ner Sen dro mu ge li şe bi lir.8 Asil ve ark., mit ral
ka pak ame li ya tı uy gu la nan bir has ta da, ju gu ler ka-
te te ri zas yon es na sın da iyat ro je nik ola rak ge li şen
ka ro tis ar ter psö do a nev riz ma sı na bağ lı Hor ner Sen-
drom lu bir ol gu yu ve anev riz ma nın cer ra hi ona rı -

RESİM 2: Postop görüntü.
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mı so nu cu bul gu la rın dü zel di ği ni bil dir miş ler dir.9

Ol gu muz da da Hor ner Sen dro mu nun se be bi ke si ci
de li ci alet ya ra lan ma sı na se kon der ka ro tis psö do a -
nev riz ma sı idi ve anev riz ma nın ta mi ri son ra sı Hor-
ner Sen dro mu bul gu la rı dü zel di. 

Bo yun böl ge sin de ge li şen psö do a nev riz ma la -
rın et yo lo lo ji si ni de ğer len dir me de anam nez ve fi -
zik mu a ye ne çok de ğer li dir. Bu has ta lar da trav ma
ve ya cer ra hi anam ne zi var dır. Mu a ye ne de ser vi kal
ve ya pa ra fa rin ge al böl ge de pul sa til bir kit le tes pit
edi lir. Ke sin ta nı için dopp ler ul tra so nog ra fi, bil gi -
sa yar lı to mog ra fi, man ye tik re zo nans an ji yog ra fi,
ar te ri yog ra fi gi bi tet kik ler kul la nı la bi lir. Ta nı da ar-
te ri yog ra fi al tın stan dart tır; an cak no nin va ziv tet-
kik ler le ta nı nın ko lay ca ko na bil me si ne de niy le
ge nel de kul la nıl maz. Ul tra so nog ra fi no nin va ziv ve
ba sit bir test tir ve ke sin ta nı için ge nel de ye ter li -
dir. Ayı rı cı ta nı da ke mo dek to ma, bü yü müş lenf
nod la rı, elon ge ve king yap mış ka ro tis ar ter dü şü -
nü le bi lir.  

Ana to mik böl ge iti ba rıy la yük sek mor bi di te ve
mor ta li te ora nı na sa hip olan bu has ta lar ya kın ta kip
edil me li dir. Ta nı ko nul du ğun da has ta ta ma men
asemp to ma tik ol sa bi le cid di komp li kas yon la rın ge-
li şe bil me si ne de niy le en kı sa za man da ope re edil-

me li dir. Kü çük de fekt ler de pri mer ona rım ter cih
edi lir ken, da ha bü yük de fekt ler de patch-plasty,
anev riz ma re zek si yo nu son ra sı uç-uca anas to moz
ve ya oto jen ve ya sen te tik greft in ter po zis yo nu uy-
gu la na bi le cek se çe nek ler dir. Pe ri fe rik stent ve ya
co il em bo li zas yo nu gi bi en do vas kü ler yön tem ler de
uy gu la na bil mek te dir ve gü nü müz de il gi çe ken te-
da vi yön tem le rin den dir.10 Biz ol gu muz da lez yo nun
kü çük ve düz gün ke nar lı ol ma sı ve do ku de fek ti bu-
lun ma ma sı ne de niy le pri mer ona rı mı ter cih et tik.

Pos to pe ra tif mor bi di te se reb ro vas kü ler olay,
hi pog los sal ve re kür ren la rin ge al si nir pa ra li zi si gi -
bi komp li kas yon la rı içe rir. Cer ra hi es na sın da va gus
ve hi pog los sal si nir le rin ko run ma sı na dik kat edil-
me li dir. Pul li ve ark. 21 has ta yı içe ren ça lış ma la -
rın da, eks trak ra ni yal ka ro tis ar ter anev riz ma la rı nın
cer ra hi te da vi sin de pe ri o pe ra tif komp li kas yo nun
az ol du ğu nu ve tat min edi ci so nuç la rın el de edil di -
ği ni bil dir miş ler dir.11 Ol gu muz da da pe ri o pe ra tif
her han gi bir komp li kas yon gö rül me di ği gi bi, psö-
do a nev riz ma nın ta mi ri son ra sın da Hor ner Sen dro -
mu bul gu la rı da dü zel di. So nuç ola rak ka ro tis ar ter
psö do a nev riz ma la rın da has ta asemp to ma tik ol sa bi -
le cer ra hi te da vi nin ge rek li ve so nuç la rı nın ol duk -
ça iyi ol du ğu ka nı sın da yız.
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