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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

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

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

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

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

YAZARLARA



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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th
ed. New York: Cambridge University Press, 1994.



epimizin bildiği gibi damar cerrahisi tıpta en hızlı gelişen ve değişen branşlar-
dan biri durumundadır. Biz kalp damar cerrahları, tüm tanı yöntemlerini, cer-
rahi gerektirmeyen damar hastalıklarını ve tedavilerini, endovasküler tedavileri

ve son olarak klasik açık cerrahi teknikleri gayet iyi bilmeli ve bu dört temel konudaki ge-
lişmeleri yakından izlemeliyiz.

Bu hedeflere uygun olarak, organizasyon komitemiz adına sizleri Ulusal Vasküler Cerrahi
Derneği'nin 27-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya Rixos Sungate Otel'de gerçek-
leştireceği 15'nci Ulusal Kongremiz'e davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Vasküler Cerrahi'nin ana konularının görüşülmesinin yanı sıra, branşımızdaki son geliş-
melerin de geniş olarak tartışılacağı bu kongremizde, birçok Türk ve yabancı uzmanı din-
leme olanağını bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi kongre kapsamında endovasküler
girişimler, endovenöz tedaviler, renkli Doppler ultrasonografi, diyaliz amaçlı damar eri-
şimi gibi konularda kurslarımız da yer alacak. Yine 15. Kongremizde, Avrupa Damar Cer-
rahisi Derneği (ESVS) ile ortaklaşa paneller ve kurslar düzenlenecek.

Her zaman olduğu gibi bu kongremizde de en iyi sözel ve en iyi poster ödülü, ödül jüri-
mizin değerlendirmeleri ile verilecektir. Zengin sosyal programla da katılımcılarımızın
günlük toplantı yorgunluğunu hafifleteceğimizi umuyoruz.

2011 Ekim ayının ılık Antalya günlerinde, 15'nci Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kon-
gresi’nde hep bir arada olmak dileğiyle.

Saygılarımla.

PPrrooff..DDrr..  KKüürrşşaatt  BBOOZZKKUURRTT
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Başkanı

DDaavveett
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İzole ve Koroner Konkomitant Karotis
Arter Cerrahisinde Risk Faktörü Olarak

Yaş Gruplarının Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  İnternal karotis arter stenozu strok yönünden başlıca risk faktörlerinden biridir. Hastaların karotis
arter stenozu yönünden tetkik edilmesinde renkli doppler ultrasongrafinin rutin olarak uygulanıp uygulanmaması
konusunda yaş gruplarına göre farklı klinik uygulamalar vardır. Bu çalışmada izole ve koroner konkomitant karotis
arter cerrahisinde karotis arter sistem muayenesinin yanında renkli doppler tetkikinin rutin olarak uygulanıp
uygulanmamasının gerekliliği konusunda yaş grubu ve buna eşlik eden risk faktörlerinin belirleyicilik düzeyi
irdelenmiştir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde karotis arter endarterektomisi yapılmış olan 130’u erkek 42’i
kadın, toplam 172 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan 77’si (%44.8) koroner bypass cerrahisi öncesi taramalarda
tespit edilen hastalar iken, 95’i (%55.2) semptomatik karotis arter stenozu nedeni ile nöroloji kliniğinden
yönlendirilen hastalardı. Tüm hastalar; yaş grubu, cinsiyet, diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımı yönünden
retrospektif olarak incelendi. Altmışdört yaş ve altı (grup 1) ile altmışbeş yaş ve üstü (grup 2) olarak başlıca iki grup
oluşturuldu ve tüm hastalarda karotis arter stenozu sıklığı ve risk faktörleri araştırıldı. BBuullgguullaarr::  Karotis arter
endarterektomi uygulanmış olan hastaların 63’ü (% 36,6)  65 yaş altında (45-64) idi. Bu hastaların da 31’i (%18,1)
koroner arter bypass cerrahisi uygulanacak olan hastalardı. Genel olarak hem izole, hem konkomitant karotis
arter endarterektomi uygulanmış olan hastalar risk faktörleri açısından incelendiğinde, genç hasta grubunda
diyabet ve hipertansiyon, 65 yaş ve üzeri hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu
(p<0,05). Buna karşın, grup 1’de hastaların %55.6’sında diyabet saptanmazken, %36.5’inde hipertansiyon olmadığı
görüldü. SSoonnuuçç:: Altmışbeş yaşın altında olan hastaların diyabetik ve hipertansif olanlarında daha yüksek oranda
karotis arter hastalığının saptandığı görülmüştür. Ancak bu risk faktörlerinin olmadığı, kalabalık bir hasta
kitlesinin olduğu da saptanmıştır.  Bundan dolayı 65 yaş altı hastalarda karşılaştığımız ve cerrahi gerektirecek
düzeyde kritik karotis arter stenozlarının atlanmaması için, koroner arter hastalarının preoperatif
değerlendirilmesinde fizik muayenenin yanında, risk faktörlerine bakılmaksızın rutin olarak renkli doppler
ultrasonografinin de yerini alması gerektiği kanaatindeyiz. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis arter; doppler ultrasonografi; koroner arter hastalığı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Internal carotid artery stenosis is one of the main risk factors for stroke. Routine use of color
Doppler ultrasonography in clinical practice to examine the patients for carotid artery stenosis varies according to
the age groups. In the present study, predictive level of age groups and concomitant risk factors are scrutinized in
terms of necessity of color Doppler ultrasonography to be routinely used along with the examination of carotid ar-
tery system in isolated coronary and concomitant carotid artery surgery. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Totally 172 patients
(130 males and 42 females) underwent carotid endarterectomy in our clinic between April 2007 and June 2010. Sev-
enty-seven (44.8%) of these patients had been detected during the screening prior to the coronary by-pass surgery,
whereas 95 (55.2%) were the patients referred from the neurology clinic because of carotid artery stenosis. All of
the patients were retrospectively reviewed in terms of age group and gender, as well as the presence of diabetes, hy-
pertension and smoking. The patients were divided into two groups: those under the age of 65 and those at the age
of 65 and over. All of the patients were examined for the prevalence of carotid artery stenosis and for the risk fac-
tors. RReessuullttss::  Sixty-three (36.6%) of the patients that underwent carotid endarterectomy were under the age of 65
(45-64 years). Thirty-one (18.1%) of these patients were those that would undergone coronary artery by-pass sur-
gery. When the patients had undergone isolated and concomitant carotid artery endarterectomy were evaluated in
terms of risk factors, diabetes and hypertension were found statistically significantly high in the younger group as
compared to the patients at the age of 65 and over (p<0.05). However; in group 1, 55.6% of the patients were non
diabetic and 36.5% were not hypertensive. CCoonncclluussiioonn::  It was observed higher rate of carotid artery stenosis in
group 1 patients, whom are diabetics and hypertensive. However we detected many of patients without these risk
factors. Therefore, we are of opinion that color Doppler ultrasonography should routinely take place together with
physical examination in the preoperative evaluation of the patients with coronary artery disease in order not to over-
look such critical carotid artery stenosis that would require surgical intervention. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery; doppler ultrasonography; coronary artery disease

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001111;;2200((11))::11--66

Dr. Faik Fevzi OKUR,a

Dr. Mehmet Beşir AKPINAR,b

Dr. İhsan Sami UYAR,b

Dr. Ahmet Feyzi ABACILAR,b

Dr. Volkan YURTMAN,b

Dr. Veysel ŞAHİN,b

Dr. Mehmet ATEŞa

aKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
bKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
TÜTAV Özel Şifa Hastanesi,
İzmir

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 26.08.2010 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 06.06.2011

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Mehmet Beşir AKPINAR
TÜTAV Özel Şifa Hastanesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir,
TÜRKİYE/TURKEY
mbakpinar@hotmail.com

Cop yright © 2011 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   



Faik Fevzi OKUR ve ark. İZOLE VE KORONER KONKOMİTANT KAROTİS ARTER CERRAHİSİNDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK...
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ü nü müz de se reb ro vas kü ler olay lar (SVO)
ölüm ne den le ri ara sın da üçün cü, kar di yo -
vas kü ler has ta lık la ra bağ lı ölüm ler de ikin -

ci, nö ro lo jik ölüm ler de ise bi rin ci sı ra da dır.
SVO’ la rın %80’i is ke mi, %20’si he mo ra ji ye bağ lı -
dır. İske mi ye bağ lı olan la rın yak la şık ola rak
%50’sin de ka ro tis ar ter ste no zu mev cut tur.1

İske mik in me; ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si
son ra sı en sık kar şı la şı lan uza mış has ta ne de ka lış
sü re si ve be ra be rin de has ta kay bı na ne den olan
ölüm cül komp li kas yon lar dan bi ri dir. Pe ri o pe ra tif
in me ge çi ren ko ro ner ar ter bypass has ta la rı nın ya-
rı dan ço ğun da kri tik ka ro tis ar ter dar lı ğı ve ya tı ka -
nık lı ğı gös te ril miş tir.2

Ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si uy gu la na cak
olan has ta lar da %81.1 ora nın da ka ro tis ar ter tu tu -
lu mu ol du ğu bil di ril miş tir.3

Bi lin di ği gi bi strok ne de ni ile semp to ma tik ha -
le gel miş olan ka ro tis ar ter ste noz lu has ta lar nö ro -
lo ji kli nik le ri ne baş vur mak ta ve bu ra da ya pı lan
tet kik ler le ta nı al mak ta dır lar. Asemp to ma tik olup
her an risk al tın da olan ka ro tis ar ter ste noz lu has-
ta lar ise baş ka se bep ler le, özel lik le ate rosk le ro tik
has ta lık lar ne de niy le baş vur duk la rı sağ lık ku ru luş -
la rın da an cak he ki min tav si ye si ile ka ro tis sis tem
kon tro lün den geç mek te dir ler. Kla sik bil gi ler ışı ğın -
da ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si ön ce si, ka ro tis ar -
ter ta ra ma sın da, di ya be tik has ta lar da 60 yaş,
di ya be tik ol ma yan lar da 65 yaş üzerinde ka ro tis
renk li dopp ler ul tra so nog ra fi ba kıl ma sı öne ril mek -
te dir.4 Ül ke miz de ki bir çok kli nik te de eği li min bu
yön de ol du ğu göz lem len miş tir.5

Kli ni ği miz de ka ro tis ar ter cer ra hi si uy gu la nan
has ta lar da 65 yaş al tı gru ba da ha çok rast lan ma ya
baş lan mış ol ma sı ça ğın de ği şen risk fak tör le ri ile
bir lik te ‘yaş’ fak tö rü nün tek rar ir de len me si ge rek -
ti ği his si do ğur muş ve ret ros pek tif ola rak bu ça lış -
ma nın ya pıl ma sı plan lan mış tır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kli ni ği miz de Ni san 2007-Ha zi ran 2010 ta rih le ri
ara sın da 130’u er kek 42’si ka dın, top lam 172 has-
ta ya, 10 has ta ya bi la te ral (8 er kek, 2 ba yan) ol mak
üze re, top lam 182 ka ro tis ar ter en dar te rek to mi iş-
le mi uy gu lan dı. Bu has ta lar dan 77’si (%44.8) ko ro -

ner bypass cer ra hi si ön ce si ta ra ma lar da tes pit edi-
len has ta lar iken, 95’i (%55.2) semp to ma tik ka ro tis
ar ter ste no zu ne de ni ile nö ro lo ji kli ni ğin den yön-
len di ri len has ta lar dı.

Ka ro tis sis tem renk li dopp ler ul tra so nog ra fi de
in ter nal ka ro tis ar ter ve/ve ya ana ka ro tis ar ter de
%60 ve üze ri ül se re dar lık lar ile %70 ve üze ri tüm
dar lık lar kri tik ka ro tis ar ter ste no zu ola rak ka bul
edil di. Bu has ta la ra ka ro tis ar ter sis tem di ji tal an ji -
og ra fi tet ki ki ya pıl dı ve ay nı kri ter le rin sap tan ma -
sı cer ra hi en di kas yon ola rak ka bul edil di. Renk li
dopp ler-an ji og ra fi uyum lu lu ğu %98.8 ola rak sap-
tan dı.

Ya şa gö re 65 yaş al tı (Grup 1) ile 65 yaş ve üs -
tü (Grup 2) olmak üzere baş lı ca iki grup oluş tu rul -
du ve ko ro ner ar ter has ta lı ğı, cin si yet, di ya bet,
hi per tan si yon ve si ga ra kul la nı mı yö nün den ret-
ros pek tif ola rak in ce len di. 

BULGULAR
Ka ro tis ar ter en dar te rek to mi uy gu lan mış olan has-
ta la rın 63’ü (% 36.6) grup 1, 109’u (%63.4) grup 2
has ta idi. Grup 1 has ta la rın 32’si (%18.6) nö ro lo ji
kli ni ğin den re fe re edi len, 31’i (%18.1) ko ro ner ar -
ter bypass cer ra hi si plan la nan has ta la rın pre o pe ra -
tif ka ro tis renk li dopp ler ul tra so nog ra fi ta ra ma la rı
sı ra sın da kri tik ka ro tis ar ter ste no zu tes pit edi len
has ta lar dı (Tab lo 1). Bu na gö re; ko ro ner ar ter cer-
ra hi si ön ce si ta ra ma lar da, kri tik ka ro tis ar ter ste-
no zu tes pit edi len 77 has ta dan 31’i (%40.25) genç
has ta gru bun dan oluş mak tay dı.

Ge nel ola rak ka ro tis ar ter en dar te rek to mi uy-
gu lan mış olan has ta grup la rı risk fak tör le ri açı sın -
dan in ce len di ğin de, grup 1’de di ya bet ve
hi per tan si yon var lı ğı 65 yaş ve üze ri has ta la ra gö re
is ta tis tik sel ola rak an lam lı de re ce de (p<0,05) yük-
sek bu lun du. (Ki ka re Fis her Exact Test) (Şekil 1). 

Bu na gö re grup 1’de has ta la rın %44.4’ün de di-
ya bet ve %63.5’in de hi per tan si yon sap ta nır ken
grup 2’de bu oran %29.4 ve 42.2 ola rak be lir len di.  

Nö ro lo ji kli ni ğin den sevk edi len has ta la ra ya-
pı lan tet kik ler so nu cun da ko ro ner ar ter ste no zu
sap ta nan has ta lar dan 26’sı na PTCA -s tent iş le mi uy-
gu lan mış, 18’ine de ko ro ner bypass ka ra rı alın mış
ve ko ro ner lez yon la rı nın şid de ti ne gö re ay nı se ans



ve ya fark lı se ans ta ka ro tis ve ko ro ner cer ra hi iş le -
mi ne alın mış lar dır. İzo le ve ko ro ner kon ko mi tant
cer ra hi uy gu la nan has ta la ra ait sa yı lar Tab lo 2’de
be lir til miş tir.

Ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si için pre o pe ra -
tif ta ra ma la rı sı ra sın da %70 ve üze ri ka ro tis ar ter
ste no zu tes pit edi len has ta lar ile nö ro lo ji kli ni ğin -
den yön len di ri len ka ro tis ste noz lu has ta lar risk fak-
tör le ri açı sın dan kar şı laş tı rıl dı. Bu na gö re yaş
gru bu na ba kıl mak sı zın ko ro ner ar ter bypass cer ra -
hi si uy gu la na cak olan has ta lar da, nö ro lo ji kli ni ğin -
den yön len di ri len le re gö re di ya bet ve
hi per tan si yon an lam lı de re ce de (p<0.05) yük sek

bu lun du. (Şekil 2 ve Tablo 3). Pre o pe ra tif ta ra ma -
lar da ka ro tis ar ter ste no zu sap ta nan has ta la rın
%45.5’in de di ya bet, %59,7 sin de hi per tan si yon sap-
ta nır ken nö ro lo ji kli ni ğin den yön len di ri len has ta -
lar da bu oran %26.3 ve %42.1 ola rak be lir len di. 

Nö ro lo ji kli ni ğin den yön len di ri len has ta lar da,
65 yaş al tı olan lar da 65 yaş ve üze ri gru ba oran la
di ya bet ve hi per tan si yon an lam lı de re ce de yük sek
bu lu nur ken, ko ro ner ar ter cer ra hi si ön ce si ta ra ma -
lar da kri tik ka ro tis ar ter ste no zu tes pit edi len has-
ta lar da yaş grup la rı ara sın da risk fak tör le ri
açı sın dan is ta tis tik sel an lam lı fark tes pit edil me di.
Zi ra bu grup ta tüm yaş lar için bu risk fak tör le ri
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45-64 yaş >=65yaş Toplam

Preoperatif tarama 31 (%18,1) 46 (%26,7) 77 (%44,8)

Nöroloji kliniğinden refere edilen semptomatik hastalar 32 (%18,6) 63 (%36,6) 95 (%55,2)

Toplam 63 (%36,6) 109 (%63,4) 172

TABLO 1: Karotis arter endarterektomi uygulanmış olan 172 hastanın yaş grupları ve hasta gruplarına göre dağılımı. 

ŞEKİL 1: Karotis arter endarterektomi uygulanmış olan hastaların yaş grubu oranları ve risk faktörleri dağılımı (DM: Diabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon).

Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Hasta Sayısı 

Cinsiyet Hasta Sayısı Karotis Endarterektomi Uygulanan Taraf Farklı Seans Aynı Seans 

Erkek 130 Sağ 63 31 9 

Sol 59 18 6

Bilateral 8 8 - 

Kadın 42 Sağ 26 12 2

Sol 14 6 1

Bilateral 2 2 - 

TABLO 2: İzole ve koroner konkomitant cerrahi uygulanan hastalara ait sayıları belirtir tablo.
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yük sek oran da sap tan mış tı. Bu nun so nu cun da ko-
ro ner ar ter cer ra hi ön ce si ta ra ma lar da grup lar ara-
sın da kri tik ka ro tis ar ter ste no zu yö nün den ayırt
edi ci bir risk fak tö rü bu lu na ma dı (Tab lo 4).

Ka ro tis ar ter sis te mi nin renk li dopp ler ul tra -
so nog ra fi tet kik le rin de kri tik ste noz lar sap ta na bil -
di ği gi bi, %70’in al tın da olup ta kip ge rek ti re cek
dü zey de iler le miş ste noz lar da not edil miş tir. Ka-
ro tis ar ter en dar te rek to mi iş le mi uy gu lan mış ve
rad yo lo jik ve ri le ri ne ula şı lan 170 has ta nın kar şı ta -
raf ka ro tis ar ter ste noz dü ze yi ne ait ve ri ler tab lo
ha lin de be lir til miş tir (Tab lo 5).

TARTIŞMA

İske mik in me açık kalp cer ra hi si nin en ölüm cül
komp li kas yon la rın dan bi ri dir. Strok la rın bir kıs mı
asen dan aor ta kal si fi kas yo nu, dif füz vas kü ler has ta-
lık, in trak ra ni yal has ta lık lar, yağ, ha va ve in tra kar -
di yak par ti kül em bo li zas yo nu na bağ lı ola bi lir.
Bu nun la bir lik te ka ro tis ar ter sis te min de bu lu nan

ŞEKİL 2: Karotis arter endarterektomi uygulanmış olan hastaların risk faktörleri dağılım tablosu (DM: Diabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon).

% Erkek Kadın DM var DM yok HT var HT yok Sigara var Sigara yok

Yaş grupları <65 74,6 25,4 44,4 55,6 63,5 36,5 15,9 84,1

>=65 76,1 23,9 29,4 70,6 42,2 57,8 16,5 83,5

Fisher's Exact Test Fark yok p:0,045 p:0,007 Fark yok

Hasta Kaynağı Preoperatif tarama 79,2 20,8 45,5 54,5 59,7 40,3 13 87

Nörolojiden sevk 72,6 27,4 26,3 73,7 42,1 57,9 18,9 81,1

Fisher's Exact Test Fark yok p:0,009 p:0,021 Fark yok

TABLO 3: Karotis arter endarterektomi uygulanmış olan tüm hastaların risk oranları ve istatistik test sonuçları. 

Yaş grupları

Hasta Kaynağı Risk Faktörleri <65 >=65

Nörolojiden sevk DM % 40,6 19 p<0,005

HT % 56,3 34,9 p<0,006

Preoperatif tarama DM % 48,4 43,5

HT % 71 52,2

TABLO 4: Hasta kaynağı ve yaş grubuna göre istatistik-
sel olarak anlamlı risk faktörleri dağılımı.

Stenoz Oranı (%) Sağ Sol

0 38 44

20-49 13 20

50-69 15 19

70 ve Üzeri 4 5

Tam Tıkalı 8 4

TABLO 5: Karşı taraf karotis arterde stenoz oranları.
(Verilerine ulaşılmış 170 hastaya ait tablo). 
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ate rosk le ro tik plak ve da ral ma la rın ro lü de kü çüm-
sen me me li dir. Ka ro tis ar ter sis te min de her han gi
bir pa to lo ji sap tan ma mış olan ko ro ner bypass has-
ta la rın da strok ris ki %1-2 iken, ka ro tis ar ter sis te -
min de ste noz sap ta nan has ta lar da strok ris ki %14
dü ze yin de dir.6-8 Ka ro tis lez yon la rı, pe ro pe a tif ve
er ken pos to pe ra tif dö nem de plak rüp tü rü ne bağ lı
par ti kül em bo li zas yo nu, trom boz ve ya ste noz ne-
de niy le se reb ral hi po per füz yon ve strok se be bi ol-
mak ta dır.9 Özel lik le kalp ile il gi li so ru nu çö zül müş
an cak strok ge çir miş has ta lar uza mış ya tış sü reç le -
ri nin so nun da ço ğun luk la ya ta ğa bağ lı kal mak ta,
sık lık la da kay be di le bil mek te dir ler.

Ate rosk le roz sis te mik bir has ta lık tır. Ka ro tis
ar ter ler de ste no zun de re ce si nin art ma sı ile bir lik te
üfü rüm du yu la ma ya bi le ce ği bi lin mek te dir. Öz de -
mir ve ar k.nın yap tı ğı bir ça lış ma da ka ro tis ar ter
üfü rü mü nün ka ro tis ar ter has ta lı ğı nı sap ta ma da ki
sen si ti vi te si nin dü şük, spe si vi te si nin yük sek ol du -
ğu vur gu lan mış tır.8

Renk li dopp ler ul tra so nog ra fi tet ki ki ka ro tis
ar ter ste no zu nun be lir len me sin de yük sek oran da
gü ve ni lir li ğe sa hip tir.10

Bu ko nu da ya pı lan ça lış ma lar da ko ro ner
bypass cer ra hi si ön ce si has ta la rın ha zır lık aşa ma -
sın da ka ro tis ar ter sis te min renk li dopp ler ul tra so -
nog ra fi ile ta ran ma sı nın ge rek li lik dü ze yi
in ce len miş tir. Bu ça lış ma la rın bir kıs mın da has ta -
lar 60 yaş al tı ve üs tü ola rak in ce le nir ken bir kıs-
mın da bu yaş sı nı rı 65 ola rak be lir len miş tir.2-6,9-12

Asc her ’in ça lış ma sın da ko ro ner bypass cer ra hi si
ön ce si 60 yaş üs tü has ta la rın ru tin ka ro tis dopp ler
ul tra so nog ra fi ile ta ran ma sı öne ri lir ken 60 yaş al tı
has ta lar da an cak hi per tan si yon, di ya bet ve si ga ra
kul la nım öy kü sün den en az iki si nin bu lun ma sı du-
ru mun da dopp ler ya pıl ma sı öne ril mek te dir.12 Cor-
nily ve ar k. ise se reb ral ve ya pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı
ol ma sı, ka ro tis üfü rü mü sap tan ma sı, di ya bet var lı -
ğı ve/ve ya 70 yaş üze ri has ta la rı risk li ola rak ka bul
et miş ler ve bu has ta gru bun da ka ro tis ar ter sis tem
gö rün tü len me si ni öner miş ler dir.13

Du rand ve ar k. ise 65 yaş üze rin de art mış risk
ora nı ne de niy le ru tin ka ro tis sis tem dopp ler ul tra -
so nog ra fi ta ra ma sı öne rir ken 65 yaş al tı has ta lar da
ge çi ril miş SVO öy kü sü ve ka ro tis ar ter sis te min de

üfü rüm ol ma sı du ru mun da dopp ler ta ra ma sı ya pıl -
ma sı nı öner mek te dir. Her yaş gru bu için ru tin ta-
ra ma ya pıl ma ma sı nın ge rek çe si ola rak da bu nun
zah met li ola ca ğı ve ge rek li ol ma dı ğı nı be lirt miş -
tir.5,14

Kli ni ği miz de ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si
uy gu la na cak olan tüm has ta la ra ru tin ola rak ka ro -
tis ar ter sis tem renk li dopp ler ta ra ma sı ya pıl mak -
ta dır. Dopp ler ul tra so nog ra fi tet ki kin de %70 ve
üze ri dar lık sap ta nan has ta la ra ka ro tis ve  ver teb ral
ar ter sis tem an ji og ra fi si ya pıl mak ta ve bu so nuç la -
ra gö re te da vi se çe nek le ri be lir len mek te dir. 

Hem ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si uy gu la nan,
hem de ka ro tis ar ter en dar te rek to mi uy gu la dı ğı mız
has ta la rın yaş pro fil le rin de genç has ta gru bu nun da
sık lık la gö rü lü yor ol ma sı ne de niy le bu ko nu yu
gün cel le me ih ti ya cı duy duk. Ül ke miz de bu uy gu -
la ma la rın ge nel lik le 65 yaş sı nı rı na gö re be lir len -
di ği ni göz lem le di ği miz den 65 yaş al tı ve üs tü
has ta la rı ir de le dik.

Kli ni ği miz de son üç yıl içe ri sin de ka ro tis ar ter
en dar te rek to mi uy gu lan mış olan has ta la rın
%36,6’sı (172 has ta nın 63’ü) 65 yaş al tı has ta lar dan
oluş mak ta dır. Ko ro ner bypass cer ra hi si ön ce si kri-
tik ka ro tis ar ter ste no zu tes pit edi len has ta lar içe ri-
sin de 65 yaş al tı has ta lar %40.25 (77 has ta nın 31’i)
gi bi yük sek bir oran oluş tur mak ta dır.  

Şekil 1, Şekil 2 ve Tablo 3’de de be lir til di ği gi -
bi grup 1’de hem nö ro lo ji kli ni ğin den yön len di ri -
len has ta lar da hem de ko ro ner ar ter cer ra hi si
ön ce si ta ra ma lar da ka ro tis ar ter ste no zu tes pit edi-
len has ta lar da di ya bet ve hi per tan si yon 65 yaş ve
üze ri has ta la ra gö re is ta tis tik sel ola rak an lam lı de-
re ce de yük sek ola rak tes pit edil miş tir. Bu na gö re
ko ro ner ar ter has ta lı ğı eş lik et sin ve ya et me sin 65
yaş al tın da olup da di ya bet ve hi per tan si yo nu olan
has ta lar da ka ro tis ar ter ste no zu ris kin de an lam lı ar -
tış sap tan mış tır. 

Bu so nuç la rı mız da ha ön ce de bu ko nu da ya-
pıl mış olan ça lış ma la rın so nuç la rı ile ör tüş mek te -
dir.5,12

An cak şu var ki; is ta tis tik sel test ler de 65 yaş al-
tın da di ya bet ve hi per tan si yo nun ate rosk le roz açı-
sın dan 65 yaş ve üs tü has ta gru bun da da ha an lam lı
risk fak tö rü ol ma sı bu risk gru bu na gir me yen has ta-
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lar da ka ro tis ar ter ste no zu ol ma dı ğı an la mı na gel-
mez. Şöy le ki Şekil 2 ve Tablo 3’te de gö rül dü ğü gi -
bi di ya be tik ve hi per tan sif olan has ta ora nı
kar şı sın da yüz de lik di lim ler de ne re dey se has ta la rın
ya rı sın da di ya bet ve hi per tan si yon sap tan ma mak -
ta dır (Tab lo 3’te 65 yaş al tı has ta la rın %55.6’sın da
di ya bet, %36.5’in de hi per tan si yon yok). Bu ne den -
le 65 yaş al tı has ta kit le si nin di ya bet var lı ğı na gö re
se çil me si bu gru bun %50’den faz la sı na ta nı ko nu -
la ma ma sı na, göz den kaç ma sı na ne den ol mak ta dır.
Do la yı sıy la her iki yaş gru bu için ru tin ta ra ma kri-
ter le ri nin de ay nı ol ma sı ge rek li li ği gö rül mek te dir.
65 yaş üs tü has ta lar da di ya bet, hi per tan si yon gi bi
risk fak tör le ri aran mak sı zın ka ro tis sis tem renk li
dopp ler ul tra so nog ra fi ta ra ma sı ru tin ola rak öne ril -
mek te dir. Bu öne ri genç has ta gru bu için de ge çer -
li ol ma lı dır. 

Ka ro tis ar ter sis tem renk li dopp ler tet kik le rin -
de kri tik ar te ri yel ste noz lar tes pit edi le bil di ği gi bi
cer ra hi sı nır da ol ma sa bi le cid di sa yı la cak dü zey -
ler de ate rosk le ro tik ka lın laş ma lar sap ta na bil mek -
te dir (Tab lo 5). Ko ro ner ar ter cer ra hi si ön ce si,
ka ro tis ar ter sis te min de -cer ra hi sı nır da ol ma sa bi -
le- ste noz la rın bi lin me si sa ye sin de; ju gu ler san tral
ven ka te te ri zas yon ya pı la cak olan ta ra fın se çil me -
si, pom pa ba sın cı nın dü şü rül me me si ge rek li li ği gi -

bi in di rekt strok risk le ri de azal tıl mış ola cak tır. Bu -
nun ya nın da post ope ra tif dö nem de ka ro tis ar ter
ste no zu yö nün den ta kip lis te si oluş tu rul ma sı ve bu
has ta la rın dü zen li kon trol le ri nin ya pıl ma sı, sağ lık -
ta da ha yük sek stan dart la rın ya ka lan ma sı için te -
mel ve ri le ri oluş tu ra cak tır. 

SONUÇ
Risk fak tör le ri ne yö ne lik in ce le me le ri miz de di ya -
bet ve hi per tan si yo nu olan has ta lar da ka ro tis ar ter
ste no zu na da ha sık rast lan dı ğı gö rül müş tür. An cak
di ya be tik ve hi per tan sif ol ma yan fa kat kri tik ka ro -
tis ar ter ste no zu ne de niy le cer ra hi te da vi gö ren
azım san ma ya cak bir has ta kit le si bu lun mak ta dır.

Genç has ta gru bun da (65 yaş al tı) kar şı laş tı ğı -
mız ve cer ra hi ge rek ti re cek dü zey de kri tik ka ro tis
ar ter ste noz la rı nın at lan ma ma sı için, ko ro ner ar ter
has ta la rı nın pre o pe ra tif de ğer len di ril me sin de fi zik
mu a ye ne nin ya nın da ru tin ola rak renk li dopp ler
ul tra so nog ra fi nin de ye ri ni al ma sı ge rek ti ği ka na a -
tin de yiz. 

TTeeşşeekkkküürr
Ça lış ma nın İsta tis tik ana liz le ri Ege Üni ver si te si Tıp Fa-
kül te si Bi yo is ta tis tik ve Tıb bi Bi li şim A.B.D. Öğ re tim
Üye si Yrd.Doç.Dr. Ti mur Kö se ta ra fın dan SPSS 18,0
prog ra mı kul la nı la rak ya pıl mış tır.
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arotis cisim tümörleri, ana karotis arter bifurkasyonunda bulunan
karotis cisimciğinin paraganglionik hücrelerinden gelişen, nadir gö-
rülen tümörlerdir. Karotis cisimciği, karotis bifürkasyonunun ad-

ventisyası içinde, sıklıkla posterior yerleşimli, kan pH ve oksijen basıncı
üzerinde hemostatik fonksiyon gösteren bir kemoreseptördür. Karotis ci-
sim tümörleri yavaş büyüyen ve iyi huylu lezyonlardır ve genellikle boyun
bölgesinin fizik muayenesi sırasında tesadüfen tespit edilir. Malign transfor-
masyon gösterme oranları çok düşüktür. Karotis cisim tümörleri yavaş se-
yirli olmasına rağmen, komşu vasküler ve nöral dokulara invazyon veya
bası yapmaları nedeniyle tanı konulduğu zaman erken dönemde cerrahi te-
davi planlanmalıdır. Bu çalışmada literatür bilgileri eşliğinde karotis cisim
tümörlerinin cerrahi tedavisinde klinik deneyimlerimizi sunuyoruz.
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Karotis Cisim Tümörlerinde
Cerrahi Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Karotis cisim tümörleri çok nadir görülen lezyonlardır. Malignant formu nadirdir, fakat bu lezyonlarda
lenf nodu invazyonu ve uzak lokalizasyonlarda metastaz tespit edilebilir. Bu çalışmada, nadir görülen bu
lezyonlardaki tanı ve tedavi deneyimlerimizi sunuyoruz. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Çalışmaya, 2002-2007 yılları arasında,
kliniğimizde karotis cisim tümörü nedeniyle opere edilen 12 hasta (8 kadın, 4 erkek, ortalama yaş 52.58 yıl) dahil
edildi. Bu retrospektif çalışmada, hastalarımızın preoperatif şikayetleri, klinik ve radyolojik bulguları, cerrahi
yaklaşım, komplikasyonlar ve tedavi sonuçları değerlendirildi. BBuullgguullaarr::  Tümör, bütün hastalarda karotis arter hasarı
gelişmeksizin total eksize edildi. Hiçbir hastada mortalite veya kalıcı nörolojik komplikasyon gözlenmedi.
Postoperatif dönemde bir hastada geçici yutma güçlüğü ve bir hastada sağ hemipleji gözlendi. SSoonnuuçç::  Karotis cisim
tümörleri nadir görülen tümörlerdir ve semptomlar çoğunlukla tümörün bası etkisi ile alakalıdır. Çevre vasküler ve
nöral dokulara invazyon veya bası yapmaları nedeni ile erken tanı ve tedavisinin planlanması çok önemlidir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis cismi; karotis cisim tümörü; cerrahi tedavi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Carotid body tumors are very rare lesions. Malignant forms are rare, but they can be iden-
tified by lymph node invasion and metastases in distant locations. The present study reviews our experience in
the diagnosis and treatment of these uncommon lesions. MMaatteerriiaall--MMeetthhooddss::  The study included 12 patients (8 fe-
males, 4 males, mean age 52.58 years) who were operated for carotid body tumor in our clinic between 2002-2007.
In this retrospective study, preoperative complaints, clinical and radiological findings, surgical approachs, com-
plications and outcome of treatment of our patients were evaluated. RReessuullttss::  Complete excision of the tumor was
accomplished without carotid artery injury in all cases.  There was no mortality or permanent neurological com-
plications in any of the patients. One petient had suffered temporary dysphagia and one patient had suffered right
hemiplegia in postoperative period. CCoonncclluussiioonn::  Carotid body tumors are rare neoplasm and symptoms are mostly
related with compresion effects of the tumor. Because of peripheral vascular and neural invasion or compression
of tumors, early diagnosis and treatments are very important. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid body; carotid body tumor; surgery
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GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu ret ros pek tif ça lış ma da, Sel çuk Üni ver si te si Me ram
Tıp Fa kül te si Kalp ve Da mar Cer ra hi si Kli ni ği’n de,
2002-2007 yıl la rı ara sın da ka ro tis ci sim tü mö rü ne-
de niy le ope re edi len 12 has ta su nul du (Tab lo 1). Has-
ta la rın 8’i ba yan, 4’ü er kek ti. Yaş la rı or ta la ma 52,58
(23-65) idi. Lez yon la rın hep si tek ta raf lı olup, 7 has-
ta da sağ da, 5 has ta da ise sol da lo ka li ze idi. Has ta la rın
tü mün de baş vu ru şika ye ti bo yun da kit le idi. Fi zik
mu a ye ne de boy nun la te ra lin de ele ge len kit le dı şın -
da bul gu ve ya nö ro lo jik de fi sit göz len me di. Tüm has-
ta lar da pre o pe ra tif ya pı lan bi la te ral ka ro tis dopp ler
ul tra so nog ra fi ve man ye tik re zo nans an ji og ra fi (Re -
sim 1 ve 1a) tet kik le ri ile lez yo nun bo yut la rı, ka ro tis
bi fur kas yon ve kom şu ya pı lar la iliş ki si araş tı rıl dı.  

BULGULAR
Tüm has ta lar ge nel anes te zi al tın da ope ras yo na alın -
dı. Cer ra hi iş lem de, ser vi kal yak la şım la ster nok le i -

do mas to id ka sın ön ke na rı na pa ra lel bir in siz yon ya-
pıl dı. Cilt ve cilt al tı do ku lar ge çil dik ten son ra, ster-
nok le i do mas to id ka sı la te ra le doğ ru ekar te edi le rek
ana, eks ter nal ve in ter nal ka ro tis ar ter ler eks plo re
edil di. Va gus ve hi pog los sal si nir ler eks plo re edil di
ve kit le nin ek siz yo nu es na sın da za rar gör me me le ri
için cer ra hi sa ha dan uzak laş tı rıl dı. Tü mö rün çı ka -
rıl ma sın dan ön ce ana, in ter nal ve eks ter nal ka ro tis
ar ter ler teyp ler le dö nü le rek kon trol al tı na alın dı.
Has ta la rın hiç bi rin de ar te ri yel ya pı la ra klemp koy -
ma ve re kons trük si yon ge rek si ni mi ol ma dı ve tüm
has ta lar da tü mör dik kat li di sek si yon la to tal ola rak
ek si ze edil di (Re sim 2). Ge li şen kü çük ka na ma lar
pri mer sü tür tek ni ği ile ona rıl dı. Çı ka rı lan kit le le rin
ta ma mı his to pa to lo jik ola rak in ce len di ve ka ro tis ci -
sim tü mö rü ta nı sı te yit edil di. Hiç bir ol gu da mor ta -
li te ve ka lı cı nö ro lo jik se kel göz len me di. Bir ol gu da
sağ he mip le ji ge liş ti ve pos to pe ra tif 1’in ci ay da dü-
zel me göz len di. Baş ka bir ol gu da yut ma güç lü ğü ge-
liş ti ve pos to pe ra tif 1’in ci haf ta da dü zel me göz len di.

RESİM 1: Bir olguya ait preoperatif MR anjiografi görüntüsü. RESİM 1a: Başka bir olguya ait preop MR anjio görüntüsü.

Olgu Cinsiyet Yaş Lokalizasyon Tip Çap (cm) Cerrahi İşlem Komplikasyon
1 K 53 Sağ 1 2x5 Eksizyon -

2 K 45 Sağ 1 2,8x3 Eksizyon -

3 E 61 Sol 2 3,1x4 Eksizyon -

4 K 54 Sol 2 3,5x5 Eksizyon Disfaji

5 K 49 Sağ 1 2,9x3,6 Eksizyon -

6 K 23 Sol 2 3,1x4,2 Eksizyon -

7 E 47 Sağ 1 2,9x3,7 Eksizyon -

8 E 62 Sağ 2 3,1x4 Eksizyon -

9 K 65 Sağ 2 3x4,5 Eksizyon -

10 K 58 Sol 1 2,7x3,5 Eksizyon -

11 E 63 Sol 2 3,3x5 Eksizyon Hemipleji

12 K 51 Sağ 2 3x4,2 Eksizyon -

TABLO 1: Hastaların özellikleri.



Di ğer has ta lar da her han gi bir komp li kas yon ge liş -
me di ve tüm ol gu lar şifa ile ta bur cu edil di. Tüm has-
ta la ra pos to pe ra tif 6’ın cı ay da kon trol man ye tik
re zo nans an ji og ra fi çe kil di ve hiç bi rin de re kür rens
göz len me di (Re sim 3).

TARTIŞMA
Ka ro tis ci sim ci ği, ar te ri a ka ro tis kom mu nis bi fur -
kas yo nun pos te ri o run da yer le şen kü çük bir nö ro -
vas kü ler ya pı dır. Ka ro tis ar ter bi fur kas yo nun dan
çı kan 1-2 mm’lik bir ar ter ile kan la nır, nor mal bo-
yut la rı or ta la ma 5x3x1,5 mm ve or ta la ma ağır lı ğı
12.1 mg’dır.1 Ka ro tis cis mi so lu num sis te mi ve kar-
di yo vas kü ler sis te min oto no mik kon tro lün de gö -
rev alır. Bu ya pı yı oluş tu ran pa ra gang li o nik
hüc re ler kan da ki pH, pO2 ve pCO2 de ği şim le ri ni
al gı lar; hi pok si, hi per kap ni ve asi doz ile sti mü le
olan bir ke mo re sep tör ola rak gö rev ya par.2

Ka ro tis ci sim tü mör le ri, ka ro tis ci sim ci ği nin
pa ra gang li o nik hüc re le rin den ge li şen ve na dir gö-
rü len tü mör ler dir. Ya vaş bü yü yen, uzun sü re
asemp to ma tik sey re den ve ge nel lik le her han gi bir
mu a ye ne es na sın da te sa dü fen tes pit edi len kit le -
ler dir. 30-60 yaş ara sın da ve ka dın lar da da ha sık gö-
rü lür.3 Ol gu la rın yak la şık %10’un da oto zo mal
do mi nant ge çiş gös te ren ai le öy kü sü var dır ve ai le -
sel olan lar da tü mö rün bi la te ral gö rül me ih ti ma li
spo ra dik va ka la ra gö re da ha yük sek tir.4 Tü mö rün
oluş ma se be bi tam ola rak bi lin me mek le bir lik te,
yük sek ra kım da ya şa yan lar da ve kro nik obs trük tif
ak ci ğer has ta lık la rın da sık lı ğı nın art ma sı hi pok si -
nin önem li bir et ken ol du ğu nu dü şün dür mek te dir.5

Ol gu la rın ço ğu be nign dir, ma lign trans for mas yon
ora nı %3-10 ora nın da dır ve ma lign olan lar da en sık
böl ge sel lenf nod la rı na me tas taz gö rü lür.5 Ço ğun -
luk la non fonk si yo nel tü mör ler olup, %3-5 ol gu da
ka te ko la min sa lı nı mı gö rü lür ve ka te ko la min sal-
gı la yan fonk si yo nel tü mör ler pa rok sis mal hi per -
tan si yon, flas hing ve çar pın tı ya ne den ola bi lir.6

Ka ro tis ci sim tü mör le ri, ya vaş bü yü me le ri ne-
de niy le bel li bir bo yu ta ge le ne ka dar asemp to ma tik
sey re der. Fi zik mu a ye ne de boy nun la te ra lin de, ster-
nok le i do mas to id ka sın ön ke na rın da bir kit le ola rak
tes pit edi lir. Kit le ka ro tis bi fur kas yo nun da yer leş ti -
ği için, ar ter i yel pul sas yon la rın yan sı tır, din le mek -
le üze rin de üfü rüm du yu la bi lir. Tü mör bü yü dük çe
kom şu vas kü ler ya pı la ra ve ya kra ni yal si nir le re ait
ba sı bul gu la rı or ta ya çı kar. Yut ma güç lü ğü, ses kı-
sık lı ğı, yüz fel ci, Hor ner Sen dro mu ve di ğer kra ni -
yal si nir de fi sit le ri ne ait be lir ti ler ge li şe bi lir. Bi zim
ol gu la rı mız bo yun la te ra lin de kit le ile baş vur du ve
hep si de baş vu ru anın da asemp to ma tik di.

Dopp ler ul tra so nog ra fi ko lay uy gu la na bi lir ve
no nin va ziv ol ma sı ne de niy le ta nı da ilk se çi le cek
yön tem ol ma lı dır. Dopp ler ul tra so nog ra fi ile tü mö -
rün bo yut la rı ve ka ro tis ar ter bi fur kas yo nuy la iliş ki -
si tes pit edi le bi lir. An cak, ta nı nın ke sin leş ti ril me si ve
te da vi de se çi le cek yön te min be lir len me si için bil gi -
sa yar lı to mog ra fi, man ye tik re zo nans gö rün tü le me,
sin tig ra fi, man ye tik re zo nans ve ya kon van si yo nel
an ji og ra fi gi bi da ha ile ri ve in va ziv yön tem ler uy gu -
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RESİM 3: Bir olguya ait postoperatif MR anjiogrefi görüntüsü. 

RESİM 2: Bir olguya ait operasyon görüntüsü.



la na bi lir. Man ye tik re zo nans an ji og ra fi ile tü mör ve
tü mör le iliş ki li ya pı lar gö rün tü le ne bi lir. Ka ro tis ci -
sim tü mör le ri nin yo ğun vas kü ler ya pı sı, yo ğun ka-
pil ler ağa sa hip ol ma sı ve ayı rı cı ta nı da dü şü nül me si
ge re ken lez yon lar ara sın da yer alan ka ro tis ar ter
elon gas yo nu ve anev riz ma sı ne de niy le pre o pe ra tif
bi yop si öne ril me mek te dir.7 Ok tre o tid sin tig ra fi si pa-
ra gang li o ma lar için ol duk ça du yar lı ve no nin va ziv
bir yön tem dir; ay rı ca, rad yo ak tif işa ret li ok tre o tid
ino pe rabl ol gu lar da te da vi ama cıy la da kul la nı la bi -
lir.8 Ça lış ma mız da ta nı ama cıy la dopp ler ul tra so nog -
ra fi ve man ye tik re zo nans an ji og ra fi tet kik le ri ni
kul lan dık. 

Ka ro tis ci sim tü mör le ri, Shamb lin ve ar k. ta-
ra fın dan bü yü me şekil le ri ve in ter nal ka ro tis ar te -
rin tu tul ma de re ce si ne gö re üç grup ola rak
sı nıf lan dı rıl mış tır.9 Bu na gö re;

Tip 1: Kü çük, ka ro tis ar ter tu tu lu mu ve ya pı -
şık lı ğı az ve ko lay çı ka rı la bi len kit le ler olup va ka -
la rın %26’sı bu tip te dir. 

Tip 2: Da ha bü yük, ka ro tis ar ter le rin et ra fı nı
çev re le yen, ya pış ma özel li ği olan ve tü mör ek siz -
yo nu nun da ha dik kat li ya pıl ma sı ge re ken kit le ler
olup va ka la rın %40’ı bu tip te dir.

Tip 3: Ka ro tis ar ter le ri ta ma men sa ran, mu ral
in vaz yon gös te ren, ya pı şık ve cer ra hi iş lem de ka ro-
tis ar ter re kons trük si yo nu ge rek ti ren, ol duk ça bü -
yük kit le ler olup va ka la rın %27’si bu tip te dir.

Bi zim ça lış ma mız da tip 3 ol gu yok tu. Ol gu la -
rın 7’si tip 2 ve 5‘i tip 1 ola rak de ğer len di ril di. 

Ka ro tis ci sim tü mör le rin de te da vi se çi mi has-
ta nın ya şı, semp tom la rı, tü mö rün bo yu tu, bü yü me
hı zı ve uy gu la na cak gi ri şi me ait komp li kas yon lar
göz önü ne alı na rak plan lan ma lı dır. Te da vi yön te mi
ola rak cer ra hi, rad yo te ra pi ve ya em bo li zas yon uy-
gu la na bi lir, ba zı ol gu lar da ta kip ye ter li ola bi lir.
Cer ra hi dı şın da ki te da vi ler ile ri yaş ta ve me di kal
du ru mu el ve riş li ol ma yan has ta lar da, tam ek siz yon
uy gu la na ma yan ve ya yay gın nö ro vas kü ler tu tu lum
ne de niy le re zek si yo nun cid di mor bi di te ye yol aça-
ca ğı bü yük tü mör ler de dü şü nül me li dir. 

Rad yo te ra pi efek tif bir te da vi yön te mi de ğil -
dir ve uy gu la nan va ka lar da kı sa sü re de nüks gö rül -
mek te dir; ba zı otör ler de pa ra gang li o ma la rın
rad yo te ra pi ye di renç li ol ma la rı ve rad yo te ra pi nin

yan et ki le rin den do la yı kar şı çık mak ta dır lar.10 An -
cak, böl ge sel ve ya uzak me tas taz yap mış ma lign ol-
gu lar da ope ras yon son ra sı, or ta ku lak ta ki glo mus
ju gu la ris tü mö rün de ve nüks gö rü len va ka lar da
rad yo te ra pi ka bul gö ren bir se çe nek tir.5

Em bo li zas yon bir di ğer te da vi se çe ne ği dir ve
pre o pe ra tif ve ya pos to pe ra tif ola rak uy gu la na bi lir.
Pre o pe ra tif se lek tif bes le yi ci ar te rin em bo li zas yo nu
tar tış ma lı dır. Ba zı ya yın lar da, ka na ma yı azal ta ca ğı,
kit le nin to tal re zek si yo nu na ola nak sağ la ya ca ğı ve
ope ras yon sü re si ni kı sal ta ca ğı için tav si ye edi lir ken;11

ba zı ya yın lar da ise cer ra hi aşa ma da ka na ma yı azal tı -
cı et ki si nin ol ma ma sı ya nın da, su bad ven tis yal di sek -
si yo nu zor laş tı ra ca ğı sa vu nul mak ta dır.12 Ay nı
za man da bu yön tem strok ris ki ta şı mak ta dır ve gü nü-
müz de çok bü yük (5 cm’nin üze rin de), tek nik ola rak
ek siz yo nu zor, yo ğun da mar sal ya pı içe ren tü mör -
ler de cer ra hi ön ce si uy gu la ma dı şın da he men he men
terk edil miş tir. Re zek si yo nu müm kün ol ma yan tü-
mör ler de em bo li zas yon pal ya tif bir te da vi se çe ne ği
ola rak fay da lı ola bi lir. Pos to pe ra tif em bo li zas yon de-
vas kü la ri zas yon sağ la ya bi lir.13 Esa sen tü mö rün bir-
den faz la sa yı da bes le yi ci da ma rı bu lun du ğun dan,
pre o pe ra tif ve ya pos to pe ra tif em bo li zas yon ge nel lik -
le efek tif ol ma mak ta dır.

Ka ro tis ci sim tü mör le rin de cer ra hi re zek si yon
ge nel lik le ke sin te da vi dir. Tü mö rün bü yü yüp nö-
ro vas kü ler ba sı semp tom la rı na yol aç ma ma sı, 
cer ra hi yi zor laş tır ma ma sı ve pos to pe ra tif komp li -
kas yon ora nı nın art ma ma sı için ta nı ko nul du ğu an -
da cer ra hi te da vi uy gu lan ma lı dır. Cer ra hi so nuç lar
tü mör do ku su nun bo yu tu ve nö ro vas kü ler kom şu -
luk la rı ile iliş ki li dir. Uzun ya şam sü re si bek le nen,
özel lik le 50 yaş al tın da ki has ta lar da tü mö rün cer ra -
hi ola rak çı ka rıl ma sı ke sin lik le ter cih edil me li dir.
An cak, yaş lı, mul ti sis te mik has ta lı ğı olan, bi la te ral
ve ya ma lign lez yo nu olan has ta lar da ka ro tis ci sim
tü mör le ri nin ya vaş bü yü me hız la rı ne de niy le ta kip
de uy gun bir te da vi se çe ne ği ola bi lir.

Cer ra hi gi ri şim, tü mö rün bo yu tu na ve çev re
do ku lar la iliş ki si ne gö re plan la nır. Cer ra hi te da vi,
kit le nin su bad ven tis yal ola rak to tal çı ka rıl ma sı ve
ge re ki yor sa ar te ri yel ya pı la rın re kons trük si yo nu nu
içe rir. Cer ra hi sa ha da ki vas kü ler ve nö ral ya pı lar
dik kat li ce or ta ya ko na rak ze de len me sin den ka çı nıl -
ma lı dır. Ka ro tis ar ter ler üze rin de olu şa bi le cek kü -
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çük ha sar lar müm kün se pri mer ola rak ona rı lır. İn-
ter nal ka ro tis ar ter ko run ma ya ça lı şıl ma lı, ge rek ti -
ğin de oto jen ve ya sen te tik greft ile re kons trük si yon
ya pıl ma lı dır. Bu tü mör le rin vas kü la ri te si yük sek tir
ve yo ğun ka pil ler ya pı ya sa hip tir ler. Bu yüz den, tü-
mö rün çı ka rıl ma sı sı ra sın da ma sif ka na ma lar ge li şe -
bi lir. Tü mö rün bü yük ve ka ro tis ar te re ya pı şık
ol du ğu va ka lar da eks ter nal ka ro tis ar te rin li gas yo nu
gü ven li bir cer ra hi gi ri şim im ka nı sağ lar.14 Mat ti ca -
ri ve ar k. ise eks ter nal ka ro tis ar ter li gas yo nu nun
mut la ka ge rek me di ği ni ve ko ru na bi le ce ği ni sa vun -
mak ta dır.4 Ope ras yon es na sın da cid di ka na ma ne de-
niy le ana ka ro tis ar te re klemp koy mak ge re ke bi lir.
Klemp sü re si nin 10 da ki ka nın al tın da ol ma sı du ru -
mun da nö ro lo jik ha sar ge liş me ris ki çok dü şük tür.15

Bu has ta lar da ka ro tis ar ter klem pa jı ve tü mör ba sı sı
ne de niy le ar te ri yel ya pı la rın ile ri de re ce de da ral dı -
ğı has ta lar da re kons trük si yon, do la yı sıy la ok lüz yon
sü re si uza ya cak sa şant kul la nı la bi lir. Böy le ce ka na -
ma kon tro lü ve be yin ko ru ma sı ya nın da, tü mö rün
çı ka rıl ma sı sı ra sın da te miz bir cer ra hi alan sağ la na -
bi lir. Bu ne den ler le ope ras yon için ge nel lik le ge nel
anes te zi ter cih edi lir, an cak lo kal anes te zi de kul la -
nı la bi lir.16 Ça lış ma mız da tüm has ta lar ge nel anes te -
zi al tın da ope re edil di ve ba zı va ka lar da cid di
ya pı şık lık lar ol ma sı na rağ men dik kat li di sek si yon la
tüm has ta lar da kit le ta ma men ek si ze edil di. Ka ro tis
ar ter re kons trük si yo nu ge rek si ni mi ol ma dı. Ge li şen
kü çük ka na ma lar pri mer sü tür tek ni ği ile ona rıl dı.  

Cer ra hi te da vi nin so nuç la rı tü mör do ku su nun
bü yük lü ğü, nö ral ve vas kü ler ya pı lar la olan iliş ki ye

bağ lı ola rak de ğiş mek te dir. Mo dern cer ra hi tek nik -
ler le ka ro tis ci sim tü mör le ri nin çı ka rıl ma sın da pos -
to pe ra tif mor ta li te ris ki %5-13, in me ris ki ise %5’ten
az dır.17 Kra ni al si nir pa ra li zi si ris ki %10 ile %40 ora-
nın da gö rü lür ve va gal, hi pog los sal, glos so fa ren ge al
ve sem pa tik si nir ler en faz la ha sar la nan si nir ler dir.7

Ha sar ge li şen kra ni al si ni re gö re ses kı sık lı ğı, yut ma
güç lü ğü, yüz fel ci ve he mip le ji gi bi bul gu lar or ta ya
çı ka bi lir. Cer ra hi te da vi de ki iler le me ler pe ri o pe ra tif
mor ta li te ve se reb ral is ke mi komp li kas yon la rı nı
azalt mış tır; fa kat kra ni al si nir komp li kas yon la rı ris ki
de vam et mek te dir.18 Ça lış ma mız da mor ta li te ve ka lı -
cı nö ro lo jik de fi sit ge liş me di. Bir has ta da yut ma güç-
lü ğü ge liş ti ve 1 haf ta son ra dü zel di. Baş ka bir has ta da
ise sağ he mip le ji ge liş ti ve 1 ay son ra dü zel di. Di ğer
has ta la rı mız da komp li kas yon göz len me di ve tüm
has ta lar şifa ile ta bur cu edil di. Bu ge çi ci nö ro lo jik
komp li kas yon la rın, ar te ri yel ya pı la ra uy gu la nan gi ri-
şim ler den çok cer ra hi alan da ki si nir le rin ma ni pü las -
yo nu ve do ku öde mi ne bağ lı ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.  

So nuç ola rak, bo yun da kit le ile baş vu ran bir
has ta da ka ro tis ci sim tü mö rü akıl da tu tul ma lı, özel-
lik le ai le hi ka ye si olan lar da mut la ka di ğer ka ro tis
ar ter de de ğer len di ril me li dir. Tü mö rün bü yü me -
siy le nö ro vas kü ler ba sı bul gu la rı or ta ya çık mak ta,
ope ras yon güç leş mek te ve pos to pe ra tif komp li kas -
yon ora nı art mak ta dır. Bu yüz den, ka ro tis ci sim tü-
mö rü tes pit edil di ğin de en kı sa sü re de cer ra hi
te da vi uy gu lan ma lı dır. Ana to mik böl ge iti ba rıy la,
nö ro vas kü ler ya pı la ra ya kın lık cer ra hi yi güç leş tir -
se de so nuç la rın iyi ol du ğu ka na a tin de yiz.
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Safen Ven Greft Aterosklerozunun
Önlenmesinde Glutaraldehit’in Rolü:
Deneysel Modelde Koroner Bypass

Çalışması ile Değerlendirme

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Aortokoroner bypass sonrasında safen ven greftlerinin başlıca tıkanma nedeni neointimal
hiperplazidir. Aldehitlerin antimitotik etki ile intimal hiperplaziyi önlediğine dair çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmanın amacı bypass öncesinde safen venin glutaraldehit ile muamele edilmesi ile neointimal hiperplazi ve düz
kas hücre proliferasyonunun önlenip önlenemeyeceğini araştırmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Glutaraldehit
solüsyonunun safen ven greft hastalığı üzerine etkileri köpekler üzerinde yapılan deneysel çalışmada incelendi.
Kontrol ve çalışma grubu olarak iki grup oluşturuldu ve her iki grupta da çalışan kalpte bypass tekniği ile bypass
operasyonları uygulandı. Kontrol grubunda sefen venler sadece Ringer Laktat solüsyonu ile muamele edilirken
(Kontrol grubu, n=5), çalışma grubunda safen venler %1,8 lik glutaraldehit solüsyonu ile muamele edildi
(Glutaraldehit grubu, n=5). Ameliyattan otuz gün sonra implante edilmiş olan safen ven greftleri çıkarıldı ve
histopatolojik olarak hematoxylin-eosin (HE), Masson’s trichrom (MT), elastic von Gieason (EVG), alfa smooth
muscle actin (ASMA) ve Factor 8 histokimyasal ve immünohistokimyasal boyaları ile  değerlendirildi. BBuullgguullaarr::
Glutaraldehit grubunda bir denek ilk 24 saatte miyokard enfarktüsü nedeniyle kaybedildi, bir denek de
operasyonun 14. Gününde kaybedildi. Glutaraldehit grubunda kaybedilen ilk olgu dışında çalışmaya devam edilen
dört olguda neointimal hiperplazi bulgularına rastlanmazken kontrol grubunda tüm kesitlerde neointimal
hiperplazi gelişmiş olduğu gözlendi. Gruplar kollajen ve elastik lif artışı yönünden karşılaştırıldığında anlamlı
farklar tespit edildi. Kontrol grubunda üç denekte greft duvarına tutunmuş organize trombüse rastlanırken
glutaraldehit grubunda böyle bir bulgu saptanmadı. Glutaraldehit grubunda muhtemelen kimyasal iritasyona
bağlı olduğunu düşündüğümüz inflamatuvar yanıt bulguları ve bir olguda da intimal diseksiyon saptandı. SSoonnuuçç::
Glutaraldehitin arteriyelize safen ven greftlerinde ateroskleroz sürecinin bir parçası olan düz kas hücre hiperplazisi
ve neointimal hiperplaziyi engellemiş olduğu görüldü. Glutaraldehite bağlı kimyasal iritasyon sonucu oluşmuş
olduğunu düşündüğümüz diseksiyon ve inflamatuvar yanıtın doz titrasyonları ile kabul edilebilir düzeye
çekilebileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışma bu konuda yapılacak diğer çalışmalar için temel teşkil edecektir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Venler; glutaraldehit; koroner arter bypass greft; restenoz; intimal hiperplazi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Most of the saphenous vein grafts occlude after aortocoronary bypass surgery due to the
neointimal hyperplasia. There are some studies suggest that the aldehydes have anti-mitotic effects preventing in-
timal hyperplasia. The purpose of this study is to search whether tanning of the saphenous grafts with glutaralde-
hyde solution before their implantation can prevent both neointimal hyperplasia and smooth muscle proliferation.
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  The effects of glutaraldehyde on saphenous vein graft disease was evaluated in an experi-
mental study on dogs. Coronary artery bypass grafting operations were performed in each subject by using beat-
ing heart technique. The subjects were categorized into two different groups. In the first group saphenous veins
were treated with only ringer lactate solution (Control group, n=5). In the second group saphenous veins were
fixed with %1.8 glutaraldehyde solution (Glutaraldehyde group n=5). After thirty days we extracted the implanted
vein grafts and evaluated histopathologically with hematoxylin-eosin (HE), Masson’s tricrom (MT) type 1 collo-
gen, elastic van Gieson (EVG), alfa smooth muscle actin (ASMA) and factor 8 immunhistochemical stains. RReessuullttss::
In the glutaraldehyde group one subject died in first 24 hour and the other one died 14th day of the operation. In
the glutaraldehyde group neointimal hyperplasia was not observed; nevertheless in the control group advanced
neointimal hyperplasia was seen in all slices. When compared the increase in both collogen and elastic fibers in the
groups to each other, there was significant difference between the groups. In the grafts of the glutaraldehyde group,
thrombus incorporated to the graft wall was not observed however it was encountered in the three subjects of the
control group. Inflammatory response which was thought to be due to chemical irritation of the glutaraldehyde
developed in glutaraldehyde group. CCoonncclluussiioonn:: It was showed that glutaraldehyde suppressed the neointimal hy-
perplasia and smooth muscle cell proliferation which are processors of the atherosclerosis of the arterialised saphe-
nous vein grafts. We believe that the side effects of glutaraldehyde like dissections or inflammatory responses can
be surmounted by means of optimal dose titrations of the drug. This study will set the baseline for further studies.

KKeeyy  WWoorrddss::  Veins; glutaraldehyde; coronary artery bypass grafting; restenosis; intimal hyperplasia
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o ro ner bypass cer ra hi sin de ar te ri yel greft ler
po pü ler lik ka zan mış ol ma sı na rağ men sa fen
ven greft le ri bir çok kli nik te kul la nıl mak ta,

ar te ri yel greft le rin ya nın da ve re o pe ras yon lar da ilk
se çe nek ola rak ko nu mu nu ko ru mak ta dır. Ko ro ner
bypass cer ra hi si ni ta kip eden ilk 1 ay içe ri sin de en
sık sa fen ven tı ka nık lık ne de ni trom bo tik ok lüz yon
iken; da ha son ra ki tı kan ma la rın ana ne de ni ne o in -
ti mal hi perp la zi so nu cu ge li şen greft ate rosk le ro zu,
baş ka bir de yiş le in ti mal hi perp la zi ve ac ce le ra ted
at he rosc le ro sis ola rak ad lan dı rı lan hız lan mış ate-
rosk le roz dur.1,2 Ne ya zık ki sa fen ven greft le rin de
yıl lık tı ka nık lık ora nı 1-6 yıl lar için %1-2, 6-10 yıl-
lar içi %4-5’tir. 10 yıl son ra greft le rin %60’ı açık
kal mak ta ve sa de ce %50’sin de hiç bir ste noz be lir ti -
si gö rül me mek te dir.3,4

Sa fen ven greft has ta lı ğı nın ön len me si için gen
te ra pi le ri ve ya fark lı cer ra hi tek nik ler ge liş ti ril me -
ye ça lı şıl mak ta dır.5,6 Bu ça lış ma da an ti mi to t ik et-
ki si ne de niy le in ti mal hi perp la zi yi in hi be et me
özel li ği olan al de hit ler den ‘glu ta ral de hit ’in ko ro -
ner po zis yon da sa fen ven greft has ta lı ğı üze ri ne
olan et ki le ri in ce len miş tir.7 Ni te kim da ha ön ce
ben zer ola rak alt eks tre mi te re vas kü la ri zas yon
ame li yat la rın da al ter na tif greft ola rak glu ta ral de -
hit ile mu a me le edil miş sa fen ven greft le ri kul la -
nıl mış ve öne ril miş tir.8 Bu nun la bir lik te
araş tır ma la rı mı za gö re bu ça lış ma glu ta ral de hit ile
mu a me le edil miş sa fen ven greft ça lış ma la rı ara sın -
da ko ro ner po zis yon da bypass ola rak ya pı lan ilk ça-
lış ma dır. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER
Bu ça lış ma 2003-2004 yıl la rı ara sın da İnö nü Üni-
ver si te si Tıp Fa kül te si De ney Hay van la rı Etik Ku -
rul ona yı alın dık tan son ra Ma lat ya Be le di ye si
Hay van Top la ma ve Ba rın dır ma Mer ke zi ta ra fın -
dan sağ la nan ka rı şık cins te ki er kek kö pek ler kul la -
nı la rak ya pıl dı.

On gün lük göz lem sü re ci so nu cun da iki ay rı
ve te ri ner he ki min gö ze ti min den ge çe rek ‘sağ lık lı -
dır’ ona yı alın mış olan or ta la ma ay nı yaş (2 ila 4
yaş), ay nı ki lo ve boy da ki 10 er kek kö pek ça lış ma -
ya da hil edil di. De nek ler den 5 ta ne si kon trol gru -
bu, 5 ta ne si de glu ta ral de hit gru bu ola cak şekil de
iki grup oluş tu rul du. Bir’ den on ’a ka dar K1, K2,

K3,......K10 şek lin de kod la nan de nek le rin ilk beş ta-
ne si kon trol gru bu, son beş ta ne si de glu ta ral de hit
gru bu ola rak dü zen len di (Tab lo 1).

De nek le rin ta ma mı ay nı ka lo ri ve içe ri ğe sa -
hip di yet le bes len di.

CER RA Hİ TEK NİK

De nek le re 5 mg/kg ksyla sin hid rok lo rid (Rom pun®,
Ba yer, İstan bul, Tür ki ye) ve 7.5 mg/kg ke ta min
hid rok lo rür (Ke ta lar®, Ec za cı ba şı, Ban dır ma, Tür ki -
ye) in tra mus ku ler (İM) in jek si yo nu ile pre me di -
kas yon ya pıl dık tan son ra İnö nü Üni ver si te si
Hay van La bo ra tu va rı’ na ge ti ril di ve en tü be edi le -
rek res pi ra tö re bağ lan dı, 3 MAK (Mi ni mal Al ve o -
lar Kon san tras yon) isof lu ran ve 3 Lt/dk ok si jen ile
gaz anes te zi si al tın da uyu tul duk tan son ra EKG ve
ok si jen sa tu ras yo nu mo ni tö ri ze edil di.

En fek si yon prof lak si si için 1 g. se fa zo lin sod-
yum (Ce fa me zin®, Ec za cı ba şı, Lü le bur gaz, Tür ki -
ye) ve 500 mg ami ka sin (Mi ka sin®, Fa ko, İstan bul,
Tür ki ye)  İM ola rak ya pıl dı.

Sağ la te ral de kü bit po zis yo nun da ya tı rı lan de-
nek ler tüy le ri traş edil dik ten ve ope ras yon sa ha la -
rı an ti sep tik so lüs yon la (Poly vi don İodin,
Gli vi don®, Bi kar, İstan bul, Tür ki ye) bo yan dık tan
son ra ste ril ör tü ler le ör tül dü ve ste ril cer ra hi mal-

Kod Boy* (cm) Bacak Boyu (cm) Ağırlık (kg)

Kontrol Grubu

K1 71 61 25

K2 70 68 23

K3 68 68 25

K4 70 66 22

K5 70 69 30

Ortalama 69.8 66.4 25

Çalışma Grubu

K6 62 64 24

K7 50 52 20

K8 63 63 20

K9 56 54 22

K10 70 68 26

Ortalama 60.2 60.2 22.4

TABLO 1: Deneklerin boy*, bacak boyu ve ağırlıklarını
gösterir tablo.  

* Boyun toraks bileşkesi ile kuyruk sokumu arası mesafe kastedilmiştir.
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ze me ler ve ön lük ler kul la nı la rak ope ras yo na baş-
lan dı.

Sol 5. in ter kos tal ara lık tan ya pı lan in siz yon la
to rak sa gi ril di ve kal be ula şıl dı. İV ola rak 1000 üni -
te he pa rin sod yum (Nev pa rin®, Mus ta fa Nev zat İlaç
Sa na yi i, İstan bul, Tür ki ye)  ya pıl dık tan son ra pe ri -
kard açıl dı ve ko ro ner da mar lar ta nım lan dı.

GREFT HA ZIR LI ĞI

Ay nı an da sağ ar ka eks tre mi te den sa fen ven çı ka -
rıl dı. 250 cc rin ger lak tat (Lak tat lı Rin ger®, Ec za cı -
ba şı-Bax ter, İstan bul, Tür ki ye) içi ne 1000 üni te
he pa rin sod yum ko nul du ve ha zır la nan so lüs yon
kul la nı la rak, or ta la ma bir ba sınç la şişi ri len ve nin
dal la rı 4/0 ser best ipek ile bağ lan dı.

Kon trol gru bun da sa fen ven ler, çı ka rıl dık tan
son ra 250 cc rin ger lak tat içi ne 1000 üni te he pa rin
ka tıl mış so lüs yon la mu a me le edi lir ken; ça lış ma
gru bun da sa fen ven çı ka rıl dık tan son ra rin ger lak-
tat ile ha zır la nan 100 cc %1.8’lik glu ta ral de hit (Ci -
dex, John son&John son Me di cal, UK) içi ne 1 am pül
(%8.4 10 ml) sod yum bi kar bo nat (Mo lar sod yum
bi kar bo nat®, Bi o sel, İstan bul, Tür ki ye) ve 1000 üni -
te he pa rin ka tıl mış so lüs yon için de 10 da ki ka bo-
yun ca bek le til di ve bu sı ra da her 1 da ki ka da bir
ay nı so lüs yon dan 10 cc alı na rak ve nin için den ge-
çi ril di. 10 da ki ka nın so nun da ven gref ti 10 kez de
içer den ola rak %1.8’lik glu ta ral de hit li so lüs yo na
ma ruz kal mış ol du. Bu iş le min ar dın dan rin ger lak-
tat içi ne dal dı rı lan ven ler için den bir kez de 10 cc
RL ge çi ri le rek yı kan dı ve greft ola rak kul la nıl dı.

ANAS TO MOZ

Kalp te Ön inen Dal (Left An te ri or Des cen ding:
LAD) müm kün olan en prok si mal böl ge den ola cak
şekil de; 5/0 pro len ile dö nü le rek tef lon ple jit (pled-
get) ile des tek len di ve bu sü tü re (as kı ya) si ner ta kıl -
dı. İlk as kı nın yak la şık 1,5 cm dis ta lin den ve bu
ara dan (var sa) çı kan di a go nal ar ter da lı nın ar ka sın -
dan ay nı yön tem le bi rer as kı da ha ge çil di ve ple jit -
le des tek le ne rek si ner ta kıl dı.

En prok si mal de ki si ner 1 sa ni ye sı kı lıp gev şe -
til di. Son ra 1 da ki ka sı kı lıp 1 da ki ka gev şe ti le rek
is ke mik ön ko şul la ma (pre con di ti o ning) iş le mi ne
ge çil miş ol du. 1 da ki ka re per füz yon son ra sı 5 da ki -
ka is ke mi ve 5 da ki ka re per füz yon uy gu lan dı.9,10

Da ha son ra tüm si ner ler sı kıl dı ve tes bit edil di.
LAD’ ye ar te ri o to mi ya pı la rak ça lı şan kalp te bypass
(Be a ting he art) yön te mi ile bypass aşa ma sı na ge-
çil di. 

Ok si jen püs kürt me yön te mi ile sa ha da ki kan
te miz le nir ken 7/0 pro len kul la nı la rak sa fen ven-
LAD anas to mo zu ya pıl dı. Anas to moz bit tik ten son -
ra sa fen ven gref ti ne plas tik bul dok klemp ko na rak
tüm si ner ler gev şe til di. Or ta la ma anas to moz sü re -
si 8-10 da ki ka ola rak öl çül dü. Prok si mal anas to -
moz lar 5/0 pro len di kiş kul la nı la rak de sen den
aor ta ya ya pıl dı. LAD, sa fen ven gref ti - na tiv ko ro -
ner kom pe tis yo nu ol ma ma sı için anas to moz prok-
si ma lin den bağ lan dı. Tüm de nek ler de anas to moz
son ra sı greft te akım ve na bız var dı. 

He pa ri ni nöt ra li ze et mek ama cıy la 1mg. pro ta-
min İV ola rak ya pıl dı. Ka na ma kon tro lü son ra sın -
da 7. in ter kos tal ara lık tan 36 nu ma ra to raks dre ni
yer leş ti ri le rek su al tı dre naj sis te mi ne bağ lan dı. 2
nu ma ra vik ril (Vicryl) kul la nı la rak kos ta lar yak laş -
tı rıl dı ve to ra ko to mi in siz yo nu ka pa tıl dı. Ba cak in-
siz yo nu ve to ra ko to mi in siz yon la rı nı ka pat mak için
cilt al tı 2/0, cilt de 4/0 vik ril ile de vam lı ola rak di-
kil di.

AME Lİ YAT SON RA SI ER KEN VE GEÇ DÖ NEM TA KİP

To raks su al tı dre naj sis te min den ha va ve/ve ya sı vı
(kan, lenf vs) dre na jı olup ol ma dı ğı nı kon trol et -
mek için iki sa at sü rey le en tü be ola rak gaz anes te -
zi si al tın da göz le nen de nek le rin bu sü re so nun da
anes te zi si ne son ve ri le rek 3 lt/dk ol mak üze re ok-
si jen in ha las yo nu ile tam ola rak uyan ma sı bek len -
di. Hiç bir de nek te böy le bir komp li kas yon
gö rül me di ve hiç bir de nek ka na ma ya da ha va ka-
ça ğı se be biy le re viz yo na alın ma dı. De nek ler uya-
nıp bir-iki kez ök sür dük ten son ra to raks dren le ri
çe kil di ve eks tü be edi le rek post ope ra tif anal je zi
için 5 mg/kg ke ta min in tra mus ku ler ola rak ya pıl dı.
Tek rar be le di ye ye ait hay van ba rı na ğın da ki ka fes -
le ri ne alı nan de nek ler her ka fes te bir de nek ola cak
şekil de yer leş ti ril mek su re tiy le ay rı ka fes ler de iki
ay rı ve te ri ner gö ze ti min de ta ki be alın dı. 

Ame li yat son ra sı dö nem de ilk 5 gün se fa zo lin
sod yum 2x1 g ve ami ka sin 2x500 mg in tra mus ku ler
ya pı lan de nek le rin ya ra ba kım la rı için poly vi don
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io din so lüs yo nu kul la nıl dı. Hiç bir de nek te ya ra en-
fek si yo nu ge liş me di. De nek le re post ope ra tif ilk
gün den iti ba ren 30 gün bo yun ca 150 mg ase til sa-
li si lik asit (Eco pi rin®, Ba yer, İstan bul, Tür ki ye) ye-
mek le ri ne ka tıl mak su re tiy le oral ola rak ye di ril di.
Her bir do zun her bir de nek ta ra fın dan alın mış ol-
du ğu na özel lik le dik kat edil di. 

ÖR NEK LE ME

1. Hem ça lış ma hem de kon trol gru bun da;
gref tin dal la rı 4/0 ser best ipek le bağ lan dık tan he -
men son ra 0.5 cm’lik sa fen ven seg ment le ri in ce le -
me için alın dı ve ‘Ev vel’ ke li me si nin baş har fi ne
is ti na den ‘E’ ola rak kod lan dı.

2. Glu ta ral de hit gru bun da sa fen ven glu ta ral -
de hit ile fik se edil dik ten son ra 0.5 cm’lik bir seg-
ment da ha alın dı ve ‘Ev vel Glu ta ral de hit’
an la mın da  ‘EG’ ola rak kod lan dı.

3. 30 gü nün so nun da çı ka rı lan greft seg ment -
le ri de ‘Son ra’ an la mın da ‘S’ ola rak kod lan dı. 

Tüm par ça lar dis ti le su ile tam pon lan mış
%10’luk for mal de hit so lüs yo nun da his to pa to lo jik
in ce le me ama cıy la fik se edil di.

ÖTO NA Zİ VE SON ÖR NEK LE ME

Shin ta ni’ nin ça lış ma sın da da be lir til di ği gi bi 30
gün lük sü reç kö pek ler de sa fen ve ni nin ar te ri ya li -
zas yo nu için ye ter li bir sü re ola rak ka bul edil di ği
için, otuz gün son ra 5 mg/kg ksyla sin hid rok lo rür
ve 5 mg/kg ke ta min hid rok lo rür İM ile se da ti ze
edi len de nek ler hay van la bo ra tu va rı na alın dı ve
en tü be edil di.11

Ba rı nak la rın dan alı nan de nek ler İnö nü Üni-
ver si te si Hay van La bo ra tu va rı’ na ge ti ril di. İlk ope-
ras yon da ol du ğu gi bi gaz anes te zi si ile uyu tu lan
de nek le re es ki in siz yon ye rin den sol to ra ko to mi
ya pıl dı. Ko ro ner bypass gref ti ta nım lan dı, greft
trav ma ti ze edil me den sağ at ri o to mi ile as pi ra tör
kul la nı la rak ek san gu i nas yon ya pıl dı ve de nek ler bu
şekil de sak ri fi ye edil di. Sa fen ven greft le ri aort ve
kalp ta ra fın da ki uç lar dan bir kı sım aort ve bir kı sım
myo kard do ku su içe re cek şekil de ek si ze edi le rek
çı ka rıl dı ve kö pük stra for üze ri ne uza tı la rak faz la
trav ma ti ze et me den %10’luk for mal de hit so lüs yo -
nun da 48 sa at fik se edil di.

HİS TO PA TO LO JİK DE ĞER LEN DİR ME

His to pa to lo jik de ğer len dir me İnö nü Üni ver si te si
Tıp Fa kül te si Pa to lo ji Ana bi lim Da lı La bo ra tu va -
rı’n da uz man bir pa to log ta ra fın dan ve ma ter yal le -
rin han gi gru ba ait ol du ğu bi lin mek si zin ya pıl dı.

Fik sas yo nu ta ki ben ko ro ner ve aort anas to moz
böl ge le rin den bi rer adet, ve greft ten bir bi ri ne eşit
uzak lık ta (bi ri tam gref tin or ta sın dan) üç adet ke -
sit alın dı. Ke sit ler aort ta ra fın dan baş la mak üze re
SA, S1, S2, S3 ve SK ola rak kod lan dı (Şekil 1).

Bu kod la ma la rın so nun da kon trol gru bun dan
E kod lu 5 ve S kod lu 25 ol mak üze re top lam 30, ça-
lış ma gru bun dan da E kod lu 5, EG kod lu 5 ve S
kod lu 25  ke sit ol mak üze re 35 ke sit in ce len me ye
alın mış ol du. 

Do ku ta kip iş le mi son ra sın da tüm ke sit le re
He ma tok si len eo sin (HE), Mas son trik rom, Elas tik
von Gi e a son (EVG) kon van si yo nel his to kim ya bo-
ya la rı ile; Al fa smo oth musc le ac tin (αSMA) ve
Fak tör 8 im mü no his to kim ya sal bo ya la rı uy gu lan -
dı. Tüm ke sit ler de lü men, en do tel, in ti ma, me di a,
ad ven tis ya ve pe rig reft do ku pa to lo jik yön ler den
in ce len di.

Lü men açık lı ğı, trom bus ve ya di sek si yon var-
lı ğı, en do tel, kol la jen ve elas tin ya pı sı ve de vam lı -
lı ğı, kal si fi kas yon var lı ğı, mak ro faj yo ğun lu ğu,
inf la ma tu var ya nıt ve düz kas hüc re hi perp la zi si
yö nün den ya pı lan de ğer len dir me ler not edil di.

Da mar du var ka lın lık la rı he ma tok si len eo sin,
Mas son trik rom ve al fa smo oth musc le ac tin bo ya -
la rı ile de ğer len di ril di.

En do tel hüc re bü tün lü ğü Fak tör 8 ile de ğer -
len di ril di.

ŞEKİL 1: Safen ven greftinden kesit alma planı.
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Fak tör 8 ve al fa smo oth musc le ac tin bo ya la rı
ça lış ma dan ön ce in san do ku la rı eks ter nal kon trol
ola rak kul la nı la rak kö pek do ku sun da ay nı se ans ta
ça lı şıl dı. Bu bo ya la rın kö pek en do tel ve düz kas
hüc re le rin de de bo yan dı ğı gö rü le rek ça lış ma da
kul la nıl ma ya ka rar ve ril di.

De ğer len dir me Oly mpus BX50® (Oly mpus
Op ti cal CO., Ltd. Mo del V-MDOB, Ja pan) mik ros -
ko bu ile ya pıl dı.

Da mar du var ka lın lık la rı S2 ke sit ler de (gref tin
tam or ta sı na ait ke sit) X40 bü yüt me ile çe ki len fo-
toğ raf lar da Co rel Draw® 9.0 bil gi sa yar ta sa rım
prog ra mı kul la nı la rak, öl çü le cek olan üç kad ran
be lir len dik ten son ra %300 bü yüt me al tın da ‘mm.’
uzun luk bi ri mi ayar la na rak ya pıl dı (Şekil 2) (Tab -
lo 2).

BUL GU LAR
De nek le rin boy or ta la ma la rı glu ta ral de hit gru bun -
da 69.8 cm, kon trol gru bun da 60.2 cm, ağır lık or ta-
la ma la rı glu ta ral de hit gru bun da 25 kg, kon trol
gru bun da 22.4 kg ola rak öl çül dü (Tab lo 1).

Glu ta ral de hit gru bun da bir ol gu post ope ra tif
ilk 24 sa at içe ri sin de (K6), bir ol gu da post ope ra tif
14. gün (K10) kay be dil di. Her iki de ne ğe de üç vü -
cut boş lu ğu (kra ni yum, to raks ve ab do men) açı la -
rak otop si ya pıl dı. Otop si es na sın da şüp he li gö rü len
or gan lar dan bi yop si ler alı na rak his to pa to lo jik de-
ğer len dir me ya pıl dı. So nuç ta her iki de ne ğin de

ŞEKİL 2: S2 kesitinde ölçüm yapılacak bölgelerin tesbit edildiği noktaları (A) ve ölçüm görüntüsünü gösteren (B)  şekil (Alfa smooth muscle actin immünohis-
tokimya boyası X40 ve X300).

Kodlar İntima+Media Kalınlığı

Gruplar Evvel Sonra M1 M2 M3 Ortalama

Kontrol Grubu

1E 1.47 1.12 1.66 1.42

1S 10.04 9.75 10.72 10.17

2E 3.73 3.09 4.59 3.8

2S 12.8 10.54 9.04 10.79

3E 5.3 5.57 5.04 5.3

3S 20.18 23.37 20.06 21.2

4E 5.2 4.86 5.42 5.16

4S 19.04 21.99 17.51 19.51

5E 4.84 4.51 4.73 4.69

5S 12.45 13.23 10.93 12.2

Glutaraldehit Grubu

6E 2.23 2.55 2.47 2.42

6S 3.15 3.71 3.99 3.62

7E 3.69 4.2 4.48 4.12

7S 4.63 3.96 4.16 4.25

8E 3 2.41 2.43 2.61

8S 2.12 3.14 2.14 2.47

9E 2.25 2.55 2.14 2.31

9S 2.71 2.57 3.28 2.85

10E 6.24 5.5 5.69 5.81

10S 4.99 7.02 2.22 4.74

TABLO 2: Deneklerin S2 greft kesitlerinde Masson
trikrom ve alfa smooth muscle actin boyalarıyla boyan-

mış kesitlerden karşılaştırmalı kontrollerle üç kadrandan
ölçülen intima + media kalınlığı ve ortalaması.

E: Evvel,  S: Sonra,  M1, M2, M3: 1, 2 ve 3. kadrandan ölçülen imtima + media kalın-
lığı (X40 büyütme altında çekilen mikroskop fotoğraflarından Corel Draw bilgisayar
programı ile ‘mm’ birimi kullanılarak yapılan ölçüm sonuçları). 
(6 ve 10 numaralı denekler çalışmanın 1 ve 14. gününde kaybedilmişti).
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myo kard da olu şan yay gın in fark tüs sa ha la rı na bağ -
lı ola rak kay be dil di ği an la şıl dı.

İlk 24 sa at içe ri sin de kay be di len de ne ğin (K6)
E ke sit le rin de ven çev re sin de kro nik il ti ha bi hüc -
re in fil tras yo nu ge liş miş ol du ğu gö rül dü. Ay rı ca bu
de nek te ya pı lan otop si de sa fen ven greft çev re sin -
de ve myo kard da kro nik myo kar di te ben zer yay-
gın inf la ma tu var ya nıt ele man la rı na rast lan dı.

K7 kod lu de nek te S2 ve S3 ke sit le rin de in ti mal
di sek si yon sap tan dı.

Tüm de nek le rin S ke sit le ri nin in ti ma + me di a
ka lın lık la rı or ta la ma sı Tab lo 2’de su nul muş tur. En-
do tel ve lü men (Tab lo 3), in ti ma ve me di ya (Tab lo 4)

ve ad ven tis ya ve pe rig reft do ku ya (Tab lo 5) ait pa to-
lo jik in ce le me so nuç la rı tab lo lar da özet len miş tir.

İnti ma + me di ya ka lın lık la rı nın öl çüm le ri so-
nu cun da kon trol gru bun da bir ay lık bek le me sü re -
ci so nun da an lam lı ar tış lar sap ta nır ken,
glu ta ral de hit gru bun da bu de re ce lü men da ral ma -
sı oluş ma mış ol du ğu ve ate rosk le roz ge liş me di ği
göz len di (ilk 24 sa at içe ri sin de ölen de nek ça lış ma
sü re si ni ta mam la ma dı ğın dan bu de ne ğe ait öl çüm -
ler dik kat dı şı bı ra kıl dı). 

Glu ta ral de hit ve kon trol gru bu na ait in ti ma +
me di ya ka lın lık la rın da ki fark lar Şekil 3 ve Şekil 4’te
gös te ril miş tir.

Kontrol Glutaraldehit

Denek / Paramt. 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S

Endotel Dejenerasyon + - + + - - + - - +

Trombüs Organize - Organize Organize - Taze - - - Propagasyon

Lümen 
Lümen Açıklığı 0% 60% 0% 0% 20% 100% 50% 100% 50% 80%

Diseksiyon - - - - - - + - - -

Kalsifikasyon - - + + - - - - - -

TABLO 3: Tüm S kesitlerinde endotel ve lümenin değerlendirilmesi 
(6 ve 10 numaralı denekler çalışmanın 1 ve 14. gününde kaybedilmişti).

Kontrol Glutaraldehit

Denekler / Parametreler 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S

İntima

Kooljen lif artışı - + - - + - - - - -

Elastik lif artışı - + - - - - - - - -

Kalsifikasyon - - - - + - - - - -

Köpük hücreleri - - - - - - - - - -

Kolesterol plakları - - - - - - - - - -

İnflamasyon - - - - + - - - - -

Düz kas hücre proliferasyonu + + + + + - - - - -

Media

Kollojen lif artışı - - - - - - - - - -

Elastik lif artışı - - - - - - - - - -

Kalsifikasyon - - - - - - - - - -

Köpük hücreleri - - - - - - - - - -

Kolesterol plakları - - - - - - - - - -

İnflamasyon - - - - - - - - - -

Düz kas hücre proliferasyonu + + + + + - - - - -

TABLO 4: Tüm S kesitlerinde intima ve medianın değerlendirilmesi
(6 ve 10 numaralı denekler çalışmanın 1 ve 14. gününde kaybedilmişti).
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Kol la jen ve elas tik lif ler de de ben zer şekil de
glu ta ral de hit gru bun da kon trol gru bu ka dar ar tış
oluş ma mış ol du ğu göz lem len di.

Kon trol gru bun da iki ol gu da me di a ta ba ka sın -
da kal si fi kas yo na rast lar ken glu ta ral de hit gru bun -
da böy le bir bul gu sap tan ma dı.  

TAR TIŞ MA
Bi lin di ği gi bi ko ro ner bypass cer ra hi sin de tüm ih-
ti yaç la rı kar şı la ya cak dü zey de ide al bir greft he nüz
bu lun muş de ğil dir ve bu ko nu da ara yış lar de vam
et mek te dir.    

ŞEKİL 3: Evvel ve Sonra kesitlerine ait görüntüler. A fotoğrafında kontrol grubuna ait bir ‘E’ kesit görüntüsü ve aynı deneğe ait bir ay sonraki ‘S’ kesit görüntüsü.
Çapraz oklar lumen içerisindeki organize trombüse ve siyoh ok intima + media kalınlığındaki artışa dikkat çekmektedir. C fotoğrafında glutaraldehit grubundan
bir deneğe ait ‘E’ görüntüsü ve D fotoğrafında aynı deneğe ait ‘S’ görüntüsü görülmektedir. Post operatif periyotta intima + media kalınlığında artış olmadığı izlen-
mektedir. (Masson’s tricrom X40).

Kontrol Glutaraldehit

Denekler / Parametreler 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S

Adventisya

Kollojen lif artışı + + + + + - - - - -

Elastik lif artışı + + + + + - - - - -

Perigreft doku

Granulasyon + + + + - + - + + +

İnflamasyon - - - - - + - - - -

TABLO 5: Tüm S kesitlerinde adventisya ve çevre dokunun değerlendirilmesi 
(6 ve 10 numaralı denekler çalışmanın 1 ve 14. gününde kaybedilmişti).
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Bu ça lış ma da; ko ro ner bypass gref ti ola rak kul-
la nı la cak olan sa fen ve ni ni bir fik sa tif olan glu ta -
ral de hit ile mu a me le ede rek;

in ti ma ve me di a ta ba ka sı nı fik se et mek, en-
do tel hüc re ba ri ye ri ni ko ru mak 

greft trom bo zu nu en gel le mek

sa fen ven greft le rin de gö rü len in ti mal hi-
perp la zi yi

me di al düz kas hüc re le ri nin pro li fe ras yo nu -
nu7 ve

ate rosk le roz ge li şi mi ni 

ya ni; ‘sa fen ven greft has ta lı ğı nı’ ön le me yi de ne -
dik.

Da ha ön ce ki ça lış ma lar da alt eks tre mi te re vas -
kü la ri zas yon la rın da glu ta ral de hit ile mu a me le edil-
miş sa fen ven ve umb li kal kord ve ni ça lış ma la rı
ya pıl mış ve ya yın lan mış tır.8,12 İnter net ve ri ta ban -
la rın dan araş tır dı ğı mız ka da rıy la bu ça lış ma mız ko-
ro ner po zis yon da glu ta ral de hit ile mu a me le edil miş
sa fen ven ça lış ma sı ola rak li te ra tür de ki ilk ça lış -
ma dır.

Li te ra tür de glu ta ral de hit so lüs yo nu ile fark lı
kon san tras yon lar da ya pıl mış ça lış ma lar mev cut tur.
Wu ve ar k. %3’lük glu ta ral de hit ile mu a me le et tik-
le ri do ku lar da ça lı şır ken, Ue mu ra ve ar k.%1.5,
Har ju la %0.2 ve Dun can %0.05’lik kon san tras yon -
lar da ça lış mış lar dır.13-15

Dun can ve gru bu %0.05’lik glu ta ral de hit so-
lüs yo nun da 24 sa at bek let tik le ri bi yop ros te tik ka-
pak lar la yap tık la rı ça lış ma yı ya yın la mış lar dır.15

Ben zer  şekil de Ka ya ve ar k.nın yap tık la rı bir ça-
lış ma da kö pek le rin fe mo ral ven le ri çı ka rıl mış, he-
pa ri ni ze rin ger lak tat (RL) ile yı kan dık tan son ra 16
sa at %0.2’lik GA so lüs yo nun da bek le til miş ve anas-
to moz ön ce si tek rar RL ile yı kan mış ve alı cı kö pe -
ğe imp lan te edil miş tir.16

Bi zim ça lış ma mız da in tra o pe ra tif ola rak oto-
log sa fen ven gref ti kul la nıl ma sı plan lan dı ğı için
da ha kı sa sü re de fik sas yo nun sağ lan ma sı amaç lan -
dı. Bu nun için de da ha yük sek kon san tras yon da ça-
lış ma yı uy gun bul duk.

Ue mu ra ve ark.nın sa fen ven greft le ri ni %1.5
glu ta ral de hit so lüs yo nu ile mu a me le et tik le ri ve
%83 ora nın da açık lık ora nı ya ka la dık la rı ça lış ma ya

ŞEKİL 4: Evvel ve Sonra kesitlerine ait görüntüler. A fotoğrafında kontrol grubuna ait bir ‘E’ kesit görüntüsü ve aynı deneğe ait bir ay sonraki ‘S’ kesit görüntüsü.
İntima + media kalınlığındaki artış ve lümeni tıkayan organize thrombus görülmektedir. C fotoğrafında glutaraldehit grubundan bir deneğe ait ‘E’ görüntüsü ve D
fotoğrafında aynı deneğe ait ‘S’ görüntüsü görülmektedir. Post operatif periyotta intima + media kalınlığında artış olmadığı izlenmektedir. (Alfa smooth muscle
actin X40).
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ba ka rak biz de bu na ya kın an cak da ha kon san tre
bir oran da ça lı şır sak da ha yük sek oran da greft açık-
lı ğı ya ka la ya bi lir mi yiz dü şün ce si ile %1.8 lik glu-
ta ral de hit kon san tras yo nun da ça lış ma yı seç tik.

Do ğal bir ba ri yer olan en do tel ta ba ka sı nın glu-
ta ral de hit ile fik sas yo nu sa ye sin de -fonk si yo nu nu
yi tir miş ol sa bi le bir da mar kat ma nı ola rak- kıs men
ko run du ğu dü şün ce sin de yiz. Ni te kim tüm EG ke-
sit le rin de en do tel ta ba ka sı nın ko run muş ol ma sı bu
hüc re le ri bu ra ya fik se et ti ği mi zi gös ter di. Kon trol
gru bu nun 3 ta ne sin de (K1, K3, K4) en do tel de ka yıp
ol du ğu iz le nir ken, GA gru bun da bir ol gu da fo kal
alan lar da en do tel kay bı (K10), bir ol gu muz da da di-
sek si yon ge liş ti ği (K7) göz len di. 

Di sek si yon ge li şen ol gu nun sa fen ven gref ti -
nin his to pa to lo jik in ce le me sin de sa de ce S2-S3 ke-
sit le rin de gö ze çar pan in ti ma-me di a ay rış ma sı
var dı. Di ğer ke sit ler de di sek si yo na ait her han gi bir
bul gu ya rast lan ma dı. Tüm de nek ler de sa fen ven ler
ay nı cer rah ta ra fın dan ve trav ma ti ze edil me me ye
özen gös te ri le rek ‘no to uch’ tek ni ği ile çı ka rıl ma ya
ça lı şıl dı. Tüm greft ler de dal lar ay nı yön tem le bağ-
lan dı ve ame li yat tek ni ği ay nı idi. Bun dan do la yı
di sek si yo nun anas to moz hat la rı na uzak bir nok ta -
da ol ma sı, sa de ce S2 ve S3 ke sit le ri ne lo ka li ze ol-
ma sı, yan dal çı kış böl ge le rin de ol ma ma sı, E
ke sit le rin de bu lun ma mış ol ma sı ve kon trol gru-
bun da hiç bir ol gu da rast lan ma ma sı ne de niy le cer-
ra hi komp li kas yon dan çok; glu ta ral de hi te bağ lı
ola rak ge liş miş bir di sek si yon ol du ğu so nu cu na va-
rıl dı. Ni te kim da ha ön ce ya pıl mış bir ça lış ma da da
glu ta ral de hit le iliş ki li ola bi le cek bir di sek si yon ge-
liş ti ği an cak bu nun %0.4 ora nın da kal dı ğı be lir til -
miş tir.8

An ge li ni ve ar k.nın hay van (do muz) mo de lin -
de be lirt ti ği gi bi in ti ma ve me di a ta ba ka sın da göz-
le nen ka lın laş ma nın üç pa to lo jik ev re si var dır. İlk
ev re greft imp lan tas yo nun dan bir haf ta son ra me-
di a da düz kas hüc re le rin de göz le nen hız lı pro li fe -
ras yon ev re si, ikin ci ev re ilk ve dör dün cü haf ta
ara sın da me di a ve ne o in ti ma da ge li şen düz kas
hüc re gö çü, hi per tro fi ve eks tra sel lü ler mat riks sen-
te zi, son ev re de greft imp lan tas yo nu nun dör dün -
cü haf ta sın da ve son ra sın da ne o in ti ma da düz kas
hüc re pro li fe ras yo nu nun ya vaş ev re si dir.17

Biz de bu ev re le ri göz önün de bu lun du ra rak
dört haf ta lık bir bek le me sü re si son ra sın da greft-
ler de ge li şen pa to lo jik de ği şim le ri in ce le dik.  Ni te -
kim bu na ben zer bir şekil de Shin ta ni ve ar k.nın
kö pek ler de yap tı ğı bir ça lış ma da bu sü re nin ate-
rosk le roz mo de li için ye ter li ol du ğu bir kez da ha
vur gu lan mış tır.11

Mik ros ko pi son ra sın da glu ta ral de hit gru bun -
da düz kas hüc re le ri nin ne re dey se hiç ar tış gös ter -
me di ği; bu na kar şın kon trol gru bun da cid di bir düz
kas hüc re hi perp la zi si ol du ğu ve tüm ol gu lar da lü-
me nin bu hi perp la zi so nu cu olu şan in ti ma + me di -
a ka lın laş ma sı na bağ lı ola rak da ral mış ol du ğu
göz len di.  

Greft trom bo zu yö nün den in ce le di ği miz kon t-
rol gru bun da 3 ol gu da lü me nin or ga ni ze trom büs
ne de niy le ta ma men tı kan mış ol du ğu göz le nir ken
(Tab lo 3) glu ta ral de hit gru bun da di sek si yon olan
de nek te kıs men or ga ni ze trom bü se, bir ol gu da
(post ope ra tif ilk 24 sa at için de kay be di len ol gu K6)
ta ze trom bü se, ve bir ol gu da da lü men içe ri sin de
ser best ola rak du ran ve hiç bir ye re tu tun ma yan
(muh te me len pro pa gas yon gös ter miş) trom bü se
rast lan dı. 

Glu ta ral de hit gru bun da hiç bir greft te greft
göv de sin de or ga ni ze trom bü se rast lan ma dı ve 2 ol-
gu da %50 dar lık ol ma sı na kar şın tüm lü men ler
açık tı (Tab lo 3). Ni te kim bu ko nu da Har ju la’ nın
yap tı ğı ça lış ma da da GA ile mu a me le edil miş sa fen
ven ler de trom bü sün tu tu na ma dı ğı düz gün bir greft
yü ze yi el de edi lir ken kon trol gru bun da de je ne ra tif
bir yü zey ve trom büs for mas yo nu ge liş ti ği be lir til -
miş tir.14

Tüm glu ta ral de hit gru bu ol gu lar da greft çev-
re si ad ven tis ya do ku sun da be lir gin bir şekil de gö ze
çar pan inf la ma tu var ya nıt dik kat çe ki ciy di. Bu in-
f la ma tu var ya nı tın oto log do ku ol du ğu için, do ku -
nun ken di ya pı sı na kar şı de ğil, glu ta ral de hi tin
kim ya sal ya pı sı na kar şı ol du ğu ka na a tin de yiz. Ni te-
kim kon trol gru bun da böy le bir inf la ma tu var ya-
nı ta rast lan ma dı.

İlk 24 sa at içe ri sin de kay be di len de nek te da ha
ope ras yo nun ilk aşa ma sın da alı nan sa fen ke sit le ri -
nin in ce len me sin de (E ke si ti) sa fen ven çev re sin de
inf la ma tu var ya nıt ele man la rı na (mak ro faj, po li -
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morf nü ve li lö ko sit, kö pük hüc re le ri) rast lan dı.
Otop si son ra sın da ya pı lan his to pa to lo jik in ce le me
ve otop si de sa fen ven çev re sin de yay gın inf la ma -
tu var ya nı ta ve myo kard da kro nik myo kar dit bul-
gu la rı na rast lan dı. Bu so nuç la ra gö re bu de nek te
da ha pre o pe ra tif dö nem de baş la mış olan inf la ma -
tu var bir sü reç var lı ğın dan bah se di le bi lir. Myo kard
do ku sun da ki inf la mas yo nun GA ’e re ak si yo ner olup
ol ma dı ğı ko nu sun da da ha çok ka nı ta ih ti yaç var-
dır.  

SO NUÇ
GA ’in ar te ri ye li ze sa fen ve ni nin at re sok le ro za gi-
diş te rol alan pa to lo jik yol la rı bas kı la mak su re tiy le
fay da lı ol du ğu nu dü şün dü re cek so nuç lar el de edil-
miş tir. 

Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi, mik ro em bo lik
trom büs ler, inf la ma tu var ya nıt ve lo ka li ze di sek si -
yon gi bi GA ’e bağ lı ge liş miş komp li kas yon la rın ila -
ve uy gu la na cak te da vi re jim le riy le ve da ha uy gun

glu ta ral de hit doz tit ras yo nuy la ta ma men or ta dan
kal dı rıl ma sı ya da ka bul edi le bi lir sı nır lar içe ri si ne
çe kil me si müm kün dür. Bu da bu ça lış ma nın ide al
gref te he nüz ula şa ma dı ğı mız yö nün de ki te mel bil-
gi mi zi ka nıt la yan bir baş ka yö nü dür ki, GA ile il gi -
li bu de ğer len dir me le rin de göz önün de tu tul du ğu
ile ri ki ça lış ma la ra yön ver me si an la mın da bü yük
önem arz et mek te dir.

TTee  şşeekk  kküürr
Tek nik ekip man sağ la ma ko nu sun da ve ge nel ola rak ça-
lış ma nın baş la tıl ma sı ve de va mı aşa ma la rın da gö nül lü
ola rak gös ter dik le ri eş siz fe da kar lık lar dan do la yı sa yın
Yu nus Em re AKIN, Öz gür ÖZ TÜRK, Ay han EDER, Hü-
se yin AY KIN, Yük sel SA LİK ve Ümit TA RAK ÇI’ ya, Ma-
lat ya Be le di ye si Hay van Top la ma Mer ke zi ve te ri ner
he kim le ri sa yın Sa mi AL TAŞ, Ya sin BAZ NA ve Sa dık
ÖZEL Çİ’ ye ve ku rum ça lı şan la rı na ça lış ma nın ba şın dan
so nu na ka dar gös ter dik le ri mo ral ve lo jis tik des tek ten
do la yı şük ran la rı mı su nu yo rum.
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orta abdominalis anevrizması ameliyatı ilk defa Fransız C. Dubost
tarafından 1951 yılında gerçekleştirilmiştir. Anevrizma rezeke edi-
lerek aortadaki defekt bir homolog arter, yani ölüden alınan damar

ile tamir edilmiştir. Ancak, başarılı geçen ilk aylardan sonra 6 ay içinde gref-
te dejeneratif değişiklikler meydana gelmiştir. Greft ya delinerek yada trom-
büsle tıkanarak hemen bütün sonuçları başarısız olduğundan uygulamalar
birkaç yıl içinde bütün dünyada terk edilmiştir.1

Aorta abdominalis anevrizma ameliyatlarında ilk sentetik greft uygu-
lanmasını 1952 yılında Voorhees ve ark. başarmışlardır.2 Burada kullanılan
sentetik greft materyali “Vinyon N.” Maddesinden imal edilmiştir. Bu tarih-
ten itibaren 1954-1956 yıllarında naylon, teflon, dakrondan yapılmış sen-
tetik vasküler greftlerin uygulama alanına girdiğini görülmüştür.3

Sentetik Vasküler Greftlerin
Yurdumuzda İlk Uygulamaları:

İlk Aorta Abdominalis Anevrizma Ameliyatı

ÖÖZZEETT  Sentetik vasküler greftleri, 1959 yılında deneysel olarak önce köpek aorta abdominalislerine
transplante edilerek deneyim kazanıldı. 4.3.1960 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi 2.
Şirürji Kliniğinde, insanda aorta abdominalis anevrizma olgusunda anevrizma çıkarılarak abdominal
aortadaki defekte sentetik teflon arterial greft replasmanı yapıldı. Sonuç başarılı oldu. Bildiğimiz
kadarı ile Ülkemizde elli bir yıl önce yapılan ilk uygulamadır. Tarihsel önemi bakımından konunun
Damar Cerrahi dergisinde de yer almasının anlamlı olacağı düşünülmüştür.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Abdominalis aorta; sentetik greft

AABBSS  TTRRAACCTT  Initially, an experience was gained by transplanting synthetic vascular grafts in aorta
abdominalis of a dog. In 4.3.1960 at Ankara University of Medical School 2. Surgical Clinic, in a case
of aorta abdominalis aneurysm of a human being, aneurysm was removed and defected abdominal
aorta was replaced by the synthetic arterial graft  The result was succesful. As far as we know, it was
the first application that was conducted fifty one years ago. Due to the historical importance of the
subject, the publication of this report in Turkish Journal of Vascular Surgery was thought to be sig-
nificant.

KKeeyy  WWoorrddss::  Abdominalis aorta, synthetic graft
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Ül ke miz de, sen te tik da mar greft le ri ile ilk de-
ney sel ça lış ma lar ya zar ta ra fın dan kö pek ler üze-
rin de 1959 yı lın da baş la mış tır.4 Bu ça lış ma lar da
ya za rın Ame ri ka Bir le şik Dev let le rin den ge tir di ği
de ği şik boy ve çap ta sen te tik greft ler ma ter yal ola-
rak kul la nıl mış tır. Bun lar elas tik, pli li, dak ron, tef-
lon greft ler dir. İlk kö pek ame li yat uy gu la ma la rı na
An ka ra Üni ver si te si Ve te ri ner Fa kül te sin de Cer-
ra hi klini ğin de baş lan mış tır. Ge nel in trat ra ke al
anes te zi Ve te ri ner Dr. Mus ta fa Te mi zer ta ra fın dan
ve ril miş tir. O dö nem de ay nı klin i ğin baş ka nı, kul-
la nı lan hay van la rın ya şa tıl ma sı şar tı ile izin ve r -
di ği ni be lir te rek hak lı bir uya rı da bu lun muş tur.
Ame li yat sı ra sın da kö pe ğin kar nı açı la rak ön ce -
lik le aor ta ab do mi na lise ula şıl mış tır. Kö pe ğin aor -
ta ab do mi na li si yak la şık 1 cm ça pın da
kur şun ka lem ka dar dar bir bo yut ta dır. Aor ta ab-
do mi na lis 5-6 cm re ze ke edil miş de fek te ay nı
uzun l uk ta dak ron ve tef lon tüp greft ler yer leş ti -
ril miş tir. İlk de ney ler de trom büs ka na ma gi bi
komp li kas yon lar, pa rap le ji ve ya je ni tal nek roz
olay la rı ge liş miş tir. Böy le lik le, Ve te ri ner Fa kül te -
sin de ki ça lış ma lar son lan dı rıl mış tır. Da ha son ra ki
de ney ler, Ce be ci Tıp Fa kül te si Cer ra hi Po lik lin li -
ği’n de yü rü tül müş tür. Ça lış ma lar so nu cun da Şekil
1’de gös te ri len kö pek te ba şa rı lı so nuç alın mış tır.
Kö pe ğe uy gu la nan 5 cm’lik greft gö re vi ni yap mış -
tır. De ney de kul la nı lan kö pek, 1 se ne ya şa dık tan
son ra bir ka za so nu cun da öl dü ğün de otop si si ya-
pıl mış ve so nuç lar Şekil 2 ve 3’de gös te ril miş tir.
Greft üs tü bir fib röz do ku ör tü süy le kap lı, anas to -
moz uç la rı sağ lam, lü men açık, lü men yü ze yi in ce

bir psödo intima kaplıdır. Ayrıca histolojik ince-
lemeler de yapılmıştır.

Kı sa bir sü re son ra, de ney sel ça lış ma lar dan el -
de edi len de ne yim le re de da ya na rak ilk aor ta ab-
do mi na lis anev riz ma ame li ya tı 4.3.1960 ta ri hin de
An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si 2. Şirür ji Klini ği
ame li yat ha ne sin de ger çek leş ti ril miş tir.5 Has ta 60
ya şın da er kek Tos ya lı’ dır (Prot; 4456, 1960). Ka rın
mu a ye ne sin de epi gas tri um or ta böl ge de pul sas yon
ve ren bir kit le bu lun du. Anev riz ma dü şü nü le rek
ta ra fı mız dan trans lom ber aor tag ra fi de nen miş tir.
Aor tag ra fi de anev riz ma böl ge sin de bir mik tar kon -
trast ya ka lan mış, ay rı ca, ki reç len me ler tes pit edil-
miş tir. Has ta ya Aor ta Ab do mi na lis anev riz ma sı
teş hi si ile ame li ya ta ka rar ve ril miş tir. Ame li yat ta
ksi fo id den pu bi se ka dar gi den uzun bir la pa ro to mi
ile ka rı na gi ril miş tir. Aor ta ab do mi na lis te, re nal ar-
ter le rin 2 cm ka dar al tın dan baş la yıp ili yak bi fur -
kas yo nu nun he men ya kı nı na ka dar uza nan bir ya fa
por ta ka lı bü yük lü ğün de pul sa til bir anev riz ma gö-

ŞEKİL 1: Köpek greft  transplantasyonundan bir sene sonra.

ŞEKİL 2: Köpekte greftin bir sene sonraki postmortem  görünüşü.

ŞEKİL 3: Köpekteki greftin iç görünümü.
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rül müş tür (Şekil 4). Ön ce pa ri e tal pe ri ton açı la rak
anev riz ma ya va rıl mış tır. Anev riz ma, yu karı da du -
o de nu ma, yan lar da ka lın bar sak la ra ya pı şık tı. Ön -
ce ya pı şık lık lar ay rıl mış tır. Anev riz ma ön
du va rın dan çı kan ar te ri a me zan te ri ka in fe ri or bağ-
la nıp ke sil miş tir. Ke za ar ka du var dan çı kan üçer
çift ar te ri a ve ve na lum ba lis ler ke si lip bağ lan mış tır
ve anev riz ma iyi ce ser bes leş tril miş tir. Ab do mi nal
aor ta böb rek ar ter le ri al tın dan vas kü ler sa tens ki
pen si yer leş ti ri le rek klem pe edil miş tir. Yi ne alt ta-
raf ta ili yak ar ter le re vas kü ler bul dog pens le ri ko-
na rak sir kü las yon ke sil miş tir. Anev riz ma üst uç ta
re nal ar ter le rin al tın dan ve alt ta bi fur kas yo nun 1-
2 cm üze rin den aor ta dan ke si le rek re ze ke edil miş -
tir. Ara da ki 8 cm uzun lu ğun da aor ta ab do mi na lis
de fek ti ne ay nı boy da bir tef lon vas kü ler greft yer-
leş ti ri le rek üst ve alt uç lar 2-0 at rav ma tik ipek sü-
tür ler le anas to moz ya pıl mış tır (Şekil 5). Ame li yat ta
kul la nı lan dak ron greft par ça sı Şekil 6’da gös te ril -
miş tir. Ön ce bul dog lar ili yak ar ter ler den son ra da
üst uç ta ki klemp kal dı rıl dı. Greft du va rın dan 15-
20 cc kan sız ma sı ol muş sa  da sı cak kom pres le ka na -
ma kon tro le alın dı. 

Greft le me son la nın ca, sir kü las yonun ge rek ab-
do mi nal aor ta da ge rek se pe ri fer de nor ma le dön dü -
ğü göz len di. Gref tin üze ri pa ri e tal pe ri ton la ka pa tı-
la rak du o de num ve ka lın bar sak la ra te ma sı ön len di.

Ka rın pri mer ka pa tı la rak ame li yat son lan dı. Ame-
li yat son ra sı dönem de has ta nor mal iyi leş me gös ter -
di. 20. gün has ta yı şifa ile ta bur cu et tik (Şekil 7).

ŞEKİL 4: Laparotomide aorta abdominalis anevrizmasının görünümü. ŞEKİL 5: Laparotomide aorta abdominalise takılan teflon greftin görünümü.

ŞEKİL 6: Ameliyatta kullanılan teflon greft.

ŞEKİL 7: Hastanın ameliyat sonu  görünümü.
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Paget Schroetter Sendromu ve
Refleks Sempatik Distrofi

ÖÖZZEETT  Paget Schroetter Sendromu  (PSS) üst ekstremite venlerinin trombozu ile karakterize genellikle genç
bireylerde görülen nadir bir sendromdur. Refleks Sempatik Distrofi (RSD) ise ekstremitelerde ağrı, şişlik ve
otonomik disfonksiyon ile karakterize bir durumdur. Biz sol kolunda kuvvetsizlik yakınması nedeni ile nöroloji
kliniğine strok ön tanısı ile sevk edilen, PSS ve RSD tanısı koyduğumuz bir olguyu sunuyoruz. Ani gelişen sol kolda
kuvvetsizlik yakınması olan ve dış merkezden strok ön tanısı ile hastanemiz Nöroloji kliniğine sevk edilen 20
yaşındaki erkek hasta Nöroloji servisine yatırıldı. Geliş muayenesinde hasta sol kolunu ağrı nedeni ile
kaldıramıyordu. Nörolojik muayene, sinir iletim incelemeleri  ve acil beyin manyetik rezonans görüntülemesi
(MRG) normal olan hastanın sol üst ekstremitesinde şişlik ve morarma gelişmesi üzerine hasta Kalp ve Damar
Cerrahisi servisine nakledildi. Hastanın Doppler ultrasonografi ile muayenesinde aksiller ven trombozu saptandı.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) konsültasyonu sonucu RSD saptandı. Trombolitik tedavi uygulanan hasta
kontrole gelmek üzere taburcu edildi. PSS ve RSD klinik olarak benzer tablolar oluşturabilen hastalıklardır. Bu
iki hastalığın birlikte görülmesi oldukça nadirdir. Bu iki hastalık arasındaki ilişki tam olarak ortaya konamamıştır.
Üst ekstremite ven trombozlarından sonra RSD gelişebileceği akla gelmeli ve ekstremite kuvvetsizliği ile başvuran
hastalarda nörolojik hastalıklar yanında ayırıcı tanıda vasküler patolojiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Paget Schroetter Sendromu; refleks sempatik distrofi; ven trombozu

AABBSS  TTRRAACCTT  Paget Schroetter Syndrome (PSS) is a rare syndrome characterized by thrombosis of the upper limb veins,
and is usually seen in young individuals. Reflex sympathetic dystrophy (RSD) is a condition characterized by pain,
swelling and autonomic dysfunction in the extremities. We report a case who was referred to the neurology clinic with
the diagnosis of stroke because of the complaint of left arm weakness, and diagnosed as PSS and RSD subsequently.
A 20-year-old man who was referred to our neurology clinic from another hospital with the diagnosis of stroke be-
cause of the complaint of sudden left arm weakness was admitted to the neurology clinic. He couldn’t remove his left
arm because of the pain in his first examination. Neurologic examination, nerve conduction studies and brain MRI
revealed no abnormality. Since the swelling and bruising developed on his left upper extremity, the patient was trans-
ferred to the cardiovascular surgery department with the diagnosis of upper extremity deep vein thrombosis. Axil-
lary vein thrombosis was detected by Doppler ultrasound examination. The patient was diagnosed as RSD as a result
of Physical Medicine and Rehabilitation consultation. Thrombolytic therapy was administered and he was discharged
to come follow-up examination. PSS ve RSD may produce similar clinical manifestations. Comorbidity of these dis-
orders is very rare. The relationship between them has not been put forth exactly. It should be considered that RSD
may develop after upper extremity venous thrombosis, and vascular pathologies should be kept in mind besides neu-
rological diseases in the differential diagnosis of patients with limb weakness.

KKeeyy  WWoorrddss::  Paget Schroetter Syndrome; reflex sympathetic dystrophy; vein thrombosis 
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OLGU SUNUMU   

st eks tre mi te ven le ri nin spon tan trom bo zu de rin ven trom boz la rı nın
yak la şık %4’ünü oluş tur mak ta dır.1 İlk kez 1875 yı lın da Ja mes Pa get
ta ra fın dan ta nım lan mış olup 1884’te Von Schrot ter ta ra fın dan ak sil ler

ven ve subk la vi an ve nin trom bo tik ok lüz yo nu ile iliş ki si or ta ya kon muş tur.2

Pa get Schro et ter Sen dro mu üst eks tre mi te ven le ri nin trom bo zu ile ka rak te ri -
ze da ha çok genç bi rey ler de gö rü len na dir bir sen drom dur. Tüm ve nöz trom-
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boz la rın %0.5-1’ini oluş tu rur. Ge nel lik le zor la yı cı
ak ti vi te ler ve efo ru ta ki ben da mar in ti ma sın da mey-
da na ge len mik rot rav ma son ra sı ko a gü las yon dön gü-
sü nün baş la ma sıy la or ta ya çı kar.3 Kli nik ola rak üst
eks tre mi te de ani baş la yan ağ rı, ödem ve si ya noz ile
ka rak te ri ze dir. 

Ref leks Sem pa tik Dis tro fi (RSD) ise Pa get
Scho ret ter Sen dro mu na ben zer bir kli nik tab lo
oluş tur mak ta be ra ber eks tre mi te ler de ağ rı, şiş lik ve
oto no mik dis fonk si yon ile ka rak te ri ze dir.4 Ulus la -
ra ra sı Ağ rı Araş tır ma Bir li ği (IASP) ta ra fın dan RSD
ye ri ne ‘Komp leks Böl ge sel Ağ rı Sen dro mu’ te ri mi
öne ril mek le bir lik te kli nik pra tik te ha la RSD te ri -
mi yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır. RSD da ha çok
trav ma la ra se kon der or ta ya çık mak la bir lik te çe şit -
li has ta lık lar ve ilaç la ra bağ lı ola rak da kar şı mı za
ge le bil mek te dir. Geç dön me ler de kon trak tür ler ve
at ro fi ge li şe bi le ce ğin den er ken ta nı ve te da vi si
önem arz et mek te dir.5

Li te ra tür de Pa get Schro et ter Sen dro mu ve
Ref leks Sem pa tik Dis tro fi bir lik te li ği ol gu su num -
la rı şek lin de na di ren bil di ril miş tir. Biz sol ko lun da
kuv vet siz lik ya kın ma sı olan ve nö ro lo ji kli ni ği ne
se reb ro vas kü ler has ta lık ön ta nı sı ile sevk edi len,
Pa get Schro et ter Sen dro mu ve Ref leks Sem pa tik
Dis tro fi ta nı sı koy du ğu muz bir ol gu yu su nu yo ruz. 

OLGU SUNUMU
Uzun sü re li eg zer siz son ra sı ani ge li şen sol kol da
kuv vet siz lik ya kın ma sı olan 20 ya şın da ki er kek has -
ta akut se reb ro vas kü ler has ta lık ön ta nı sı ile dış mer-
kez den ilk ola rak has ta ne miz nö ro lo ji kli ni ği ne sevk
edil miş ti. Nö ro lo jik mu a ye ne de şuur açık, ko o pe re,
or yan te idi. En se sert li ği yok tu. Kra ni yal si nir ve du -
yu mu a ye ne si nor mal di. De rin ten don ref leks le ri
nor mal olan has ta da pa to lo jik ref leks tes pit edil me -
di. Kuv vet mu a ye ne si ne sol ko lun da ki şid det li ağ rı
ne de ni ile tam ka tı la ma dı. Has ta ya ya pı lan mo tor ve
du yu sal si nir ile tim in ce le me le ri ile acil be yin man-
ye tik re zo nans gö rün tü le me (MRG) nor mal di. 48 sa -
at son ra has ta nın sol üst eks tre mi te sin de ki ağ rı
ya kın ma sı na şiş lik, mo rar ma ve ter le me ek len me si
üze ri ne ön ce Fi zik Te da vi ve son ra sın da Kalp Da mar
Cer ra hi si kon sül tas yon la rı alın dı. Fi zik Te da vi kon-
sül tas yo nu so nu cun da IASP kri ter le ri ne gö re RSD
ta nı sı ko nul du. 3 faz lı ke mik sin tig ra fi sin de sol el de
anor mal tu tu lum ar tı şı iz len di (Şekil 1) ve has ta ya

ağ rı kon tro lu için nons te ro id an ti enf la ma tu var ve
sem pa tik va zo kons trük si yo nu azalt mak ama cıy la al -
fa ad re ner jik blo ker (pra zo sin) te da vi si baş lan dı.
Has ta dan da ha son ra alı nan Kalp Da mar Cer ra hi si
kon sül tas yon ne ti ce sin de üst eks tre mi te de rin ven
trom bo zu ön ta nı sı ile Kalp Da mar Cer ra hi si ser vi si -
ne nak le dil di. Has ta nın Kalp Da mar Cer ra hi si kli ni -
ğin de ya pı lan fi zik mu a ye ne sin de kan ba sın cı:110/65
mmHg, na bız 80 atım/dk, ateş: 36.9 oC öl çül dü. Has-
ta nın sol üst eks tre mi te sin de  sağ üst eks tre mi te ye
gö re el bi le ği se vi ye sin de 3 cm ön kol ve kol se vi ye -
sin de 2 cm çev re far kı ar tı şı tes bit edil di. Sol üst eks-
tre mi te dis ta lin de ha fif si ya noz olan has ta da
pe ri fe rik na bız lar pal pabl sap tan dı. Has ta ya sol üst
eks tre mi te ve nöz dop ler  US tet ki ki yap tı rıl dı. Sol
subk la vi yan ven dü ze yin den ak sil ler ven dü ze yi ne
ka dar trom büs ma ter ya li ile do lu ol du ğu göz len di.
Has ta yo ğun ba kım üni te si ne alı na rak sol kol ele vas-
yo na alın dı. Trom bo li tik te da vi plan lan dı (do ku
plaz mi no jen ak ti va tö rü 2 mg/sa at) ve de va mın da he-
pa rin 1000 Ü/sa at in füz yo nu baş lan dı. Gün lük aPTT
ta kip le ri ile he pa rin in füz yo nu dü zen len di. He pa rin
in füz yo nu baş lan dık tan 1 gün son ra has ta ya  oral an-
ti ko a gu lan (war fa rin so di um) te da vi si ne baş lan dı.
INR (in ter na ti o nal nor ma li zed ra ti o) dü zey le ri kon t-
rol edi le rek he pa rin te da vi si 4. gün son lan dı rıl dı. Sol
üst esks tre mi te çev re far kı aza lan ve si ya no zu ge ri -
le yen has ta ya te da vi nin 10. gü nün de  kon trol sol üst
eks tre mi te ve nöz dop ler USG tet ki ki yap tı rıl dı. Sol
üst eks tre mi te ve nöz ya pı la rın da trom büs sap tan -
ma dı ğı ven ka lib ras yo nu ve lü men le ri nin nor mal ol-
du ğu tes bit edil di. Has ta nın oral an ti ko a gü lan do zu
ayar lan dı. INR kon trol le ri plan la na rak  po lik li nik

ŞEKİL 1: 3 fazlı kemik sintigrafisinde geç statik fazda sol el bileği ve el küçük
eklemlerinde periartiküler tarzda artmış aktivite tutulumları RSD’yi destekle-
mektedir.



Kubilay KARABACAK ve ark. PAGET SCHROETTER SENDROMU VE REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ

Damar Cer Derg 2011;20(1)28

kon tro lü ne gel mek üze re sol üst eks tre mi te kom-
pres yon kol lu ğu ve ri le rek ta bur cu edil di. RSD’e bağ -
lı ola rak sol üst eks tre mi te de fonk si yon kay bı ve
kon trak tür oluş ma ma sı için FTR kli ni ği ta ra fın dan
fi zik te da vi prog ra mı na alın dı. 2 ay son ra ya pı lan po-
lik li nik kon tro lün de çev re far kı sap tan ma dı.

TARTIŞMA
Üst eks tre mi te de rin ven trom bo zu, alt eks tre mi te
de rin ven trom boz la rı na gö re da ha na dir gö rül mek -
le bir lik te, bir kıs mı nın asemp to ma tik ol ma sı ve et -
kin te da vi edil me di ğin den pul mo ner trom bo em bo -
liz me yol aç ma sı ne de ni ile önem ta şı mak ta dır. 

Pa get Scho ret ter Sen dro mu üst eks tre mi te nin
tek rar la yı cı ak ti vi te le rin den do la yı olu şan efor
trom bo zu ola rak da ad lan dı rı lan na dir gö rü len bir
kli nik tab lo dur. Tüm ve nöz trom boz la rın %0.5-
1’ini oluş tu rur.6 Özel lik le ağır efor sı ra sın da subk la -
vi yan ve nin ska len kas ta ra fın dan bas kı lan ma sı
so nu cu mey da na ge len mik rot rav ma son ra sı ko a gü -
las yon dön gü sü nün baş la ma sıy la or ta ya çı kar. Ta nı
yön te mi ola rak ve nöz Dopp ler USG, man ye tik re zo-
nans an ji yog ra fi, sin tig ra fi ve al tın stan dart ola rak
kon trast lı ve nog ra fi kul la nıl mak ta dır. An cak no nin-
va ziv ol ma sı, kul la nım ko lay lı ğı ve ma li ye ti nin dü -
şük ol ma sın dan do la yı biz has ta mız da ta nı yön te mi
ola rak ve nöz Dopp ler USG ter cih et tik. To ra sik çı -
kış sen dro mu ayı rı cı ta nı sı için ya pı lan to raks to-
mog ra fi si in ce le me sin de pa to lo ji sap tan ma dı.

Pa get Scho ret ter Sen dro mu te da vi sin de amaç
semp tom la rı ha fif let mek, ya şam ka li te si ni ar tır mak
ve komp li kas yon la rı ve re kür ren si ön le mek tir. Te-
da vi yak la şım la rı ko nu sun da or tak bir gö rüş bir li ği
yok tur. Te da vi se çe nek le ri trom bo li tik te da vi, an ti -
ko a gü lan te da vi, eks tre mi te ele vas yo nu, per ku tan an-
ji yop las ti ve cer ra hi te da vi den oluş mak ta dır. De ği şik
te da vi pro to kol le ri ol ma sı na rağ men has ta mı zın genç
ol ma sı ne de ni ile er ken dö nem de trom bo li tik te da vi
baş la dık. Ay nı za man da RSD ta nı sı olan has ta mız da

trom bo li tik ve an ti ko a gü lan te da vi sü re sin ce üst ek s-
re mi te sta bi li zas yo nu sağ la mak ama cıy la sol üst eks-
tre mi te ye ele vas yon uy gu lan dı ve kom pres yon
kol lu ğu ve ril di. Olu şa bi le cek pul mo ner trom bo em -
bo li komp li kas yo nun dan ka çın mak için RSD’e yö ne-
lik ola rak fi zik te da vi uy gu lan ma ya rak sa de ce
me di kal te da vi (NSA İ, al fa blo ker) uy gu lan dı. Kon t-
rol ve nöz Dopp ler USG ’de sol üst eks tre mi te ven le -
rin de trom büs sap tan ma yan has ta fi zik te da vi
prog ra mı na alın dı. 

Ref leks Sem pa tik Dis tro fi ge nel lik le bir eks tre -
mi te de or ta ya çı kan şid det li ağ rı, şiş lik, pal pas yon ile
has sa si yet ve oto no mik dis fonk si yon ile ka rak te ri -
ze dir. Eti yo lo jik ola rak bir çok has ta lık, trav ma ve
ba zı ilaç lar ile ri sü rül müş tür. Bil gi mi ze gö re li te ra -
tür de RSD ve PGS nin iliş ki si ni or ta ya ko yan bir tek
ol gu bu lun mak ta dır.7 Bu ol gu da RSD, PGS’nun or ta -
ya çı kı şın dan 6 ay son ra or ta ya çık mış tır. Bi zim ol-
gu muz bu ol gu dan RSD ve PGS’nin ay nı dö nem de
gö rül me si ne de ni ile fark lı lık gös ter mek te dir. Di ğer
yan dan ay nı dö nem de bu iki kli nik du ru mun mev-
cut ol ma sı te da vi yö ne ti mi miz de er ken dö nem de fi -
zik te da vi uy gu lan ma sı nı en gel le miş tir. 

Ol gu mu zun di ğer bir il ginç özel li ği de şid det -
li ağ rı ne de ni ile sol ko lu nu ha re ket et tir mek te zor-
lan ma nın kli nik pra tik te sol üst mo no pa re zi ola rak
de ğer len di ri lip se reb ro vas kü ler has ta lık ön ta nı sı
ile sev ke dil me si dir. 

So nuç ola rak Pa get Schro et ter Sen dro mu ve
Ref leks Sem pa tik Dis tro fi kli nik ola rak ben zer tab-
lo lar oluş tu ra bi len has ta lık lar dır. Bu iki has ta lı ğın
bir lik te gö rül me si ol duk ça na dir dir. Bu iki has ta lık
ara sın da ki iliş ki tam ola rak or ta ya ko na ma mış tır.
Üst eks tre mi te ven trom boz la rın dan son ra RSD ge-
li şe bi le ce ği ak la gel me li ve eks tre mi te kuv vet siz li -
ği ile baş vu ran has ta lar da nö ro lo jik has ta lık lar
ya nın da ayı rı cı ta nı da vas kü ler pa to lo ji ler de göz
önün de bu lun du rul ma lı dır. 
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kut aort diseksiyonu (AAD) hayatı tehdit eden bir patolojidir, ve
acil müdahale gerektirmektedir. AAD, Stanford sınıflaması ile A ve
B olarak, DeBakey tarafından ise tip I, II, IIIa ve IIIb olarak sınıf-

landırılmıştır. Günümüzde AAD’larda, diseksiyonun tipi ve hastanın uy-
gunluğu ile karar verilebilecek birden fazla tedavi seçeneği mevcuttur.
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Akut Aort Diseksiyonunda Hibrid Tedavi:
Çıkan Aorta ve Arkus Aorta Replasmanını

Takiben Endovasküler Aortik Stent
Yerleştirilmesi

ÖÖZZEETT  Akut aort diseksiyonu hayatı tehdit eden  bir patoloji olması nedeni ile acil müdahale
gerektirir. Tedavi, cerrahi müdahale ve/veya endovasküler girişim olabilir. Merkezimiz acil servisine
ani başlangıçlı, şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarda ağrı şikayeti ile başvuran 58 yaşındaki erkek hastada
DeBakey tip I (Stanford tip A) akut aort diseksiyonu tespit edildi. Hasta acil olarak operasyona alınıp
çıkan aorta ve arkus aorta sol subklavian arter distaline kadar tübüler greft ile değiştirildi. Cerrahi
yoğun bakım ünitesinden çıkarıldıktan sonra inatçı sırt ağrısı olması ve alt ekstremitede şüpheli bir
hemiparezi saptanması üzerine kontrol tomografi çekildi ve diseksiyon görüntüsünün devam etmesi
üzerine olası bir spinal malperfüzyon sendromunu engellemek amacı ile stent greft konulması
kararlaştırıldı. Bu amaçla descendan aortadaki disseke segmente endovasküler aortik stent
yerleştirildi. Bu hibrid girişim ile hasta yüksek morbidite riskine rağmen komplikasyonsuz taburcu
edildi. Acil olarak müdehale gerektiren, cerrahi mortalitesi yüksek olan bu hastalarda, cerrahi
müdahalenin sınırlarını küçülten hibrid girişim alternatif bir çözüm olarak düşünülmelidir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort, torasik; aort hastalıkları  

AABBSS  TTRRAACCTT  Acute aortic dissection is a life threating patology with the need of urgent interven-
tion. Treatment can be with surgical approach or with endovascular intervention in suitable pa-
tients. Another choice of treatment is the combination of these two surgical and endovascular
interventions. An acute aortic dissection DeBakey type I (Stanford type A)was diagnosed in a 58
year-old male patient who had come  to our emergency clinic with acute and severe back and leg
pain. Urgent aortic arch replacement was performed. Following the surgical ICU stay period, con-
trol tomography was performed due to the observation of a persistant back pain and a doubtful
hemiparesia leading to the planning of an endovascular stent grafting. For this aim an endovascu-
lar stent graft was applied to dissected aortic wall distally to surgically replaced aortic segment. Pa-
tient was treated with this hybrid intervention and discharged with no morbidity. In this disease,
an urgent surgical intervention with high mortality can be performed or a hybrid therapy which
limits the borders of surgical approach can be applied to selected suitable patients.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aorta, thoracic; aortic disease
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Bun lar cer ra hi, en do vas kü ler stent imp lan tas yo nu
ve ya bu iki yön te mi bir lik te kul la nan hib rid gi ri -
şim ler dir.1-5 Son yıl lar da cer ra hi ola rak yer leş ti ri -
len aor tik stent ler  de ta rif len miş tir.2,3

Bu ol gu su nu mun da Stan ford Tip A di sek si yon
ta nı sı ko nul muş olan bir has ta da as cen den ve ar kus
aor ta nın açık kalp ame li ya tı yön te mi ile de ğiş ti ril -
me sin den son ra des cen den aor ta nın en do vas kü ler
stent ile ta mi ri an la tıl mak ta dır.

OLGU SUNUMU
Acil ser vi si mi ze, hi per tan si yon ne de ni ile ta kip
edi len 58 ya şın da ki er kek has ta, şid det li sırt ağ rı sı
şika ye ti ile gel di. Fi zik mu a ye ne sin de, kalp hı zı
76/dk, ar te ri yel kan ba sın cı 166/87 mmHg, idi.
Pal pas yon ile üst eks tre mi te ar ter na bız la rı alı na -
bi lir ken, alt eks tre mi te ar ter na bız la rın pal pabl ol-
ma dı ğı sap tan dı. EKG’ de nor mal si nüs rit mi
kay de dil di. PA ak ci ğer fil min de pa to lo jik gö rü -
nüm yok tu. La bo ra tu var test le rin de pa to lo jik bul -
gu ola rak be yaz kü re 11.200/uL, CRP 173.2 mg/L
idi.  

BT an ji yog ra fi ise aor ta da ka pak dü ze yi nin 2
cm üze rin den baş la yan, ko ro ner ar ter le ri et ki le -
me yen ve in fe ri or da her iki ana ili ak ar ter dis ta li -
ne ka dar uza nan di sek si yo na ait gö rü nüm le
uyum lu idi (Re sim 1A). Ar kus aor ta dü ze yin de di-
sek si yo nun bra ki o se fa lik trun kus prok si ma li ne, sol
subk la vi an ar ter ori fi si dü ze yi ne ulaş tı ğı ve sple nik
ile he pa tik ar ter le rin pa tent gö rü nüm de ol du ğu gö-
rül dü. Ab do mi nal aor ta dal la rı nın ger çek lü men -
den bes len dik le ri sap ta na rak De Ba key tip I akut
aort di sek si yo nu ta nı sı kon du. Ko ro ner BT an ji -
yog ra fi de, di sek si yo nun ko ro ner ar ter le ri et ki le -
me di ği ni gö rül dü. Eko kar di yog ra fi ile, sol ven tri kül
sis to lik iş lev le rin nor mal ol du ğu, aort ka pa ğın da
1/4 yet mez lik ve ka pa ğın 1 cm üze rin de di sek si yon
fle bi nin var lı ğı sap tan dı. Has ta ya ya pı la cak ame li -
yat ay rın tı lı ola rak an la tı lıp onam for mu alın dı.

Ame li ya ta alı nan has ta da me diy an ster no to -
mi yi ta ki ben ak sil ler ve fe mo ral ar te ri yel ka nu las -
yon ya pı la rak kar di yo pul mo ner by-pass’a ge çil di.
Çı kan aor ta ya 26 mm aor tik tü bü ler greft yer leş ti -
ril di. Ar cus aor ta de ğiş ti ri lir ken an teg rad se reb ral
per füz yon ya pıl dı. An teg rad se reb ral per füz yon sağ

ak si ller ar ter yo lu ile uy gu lan dı. İnen aor ta ya tü-
bü ler gref tin dis tal ucu to tal sir kü la tu ar ar rest al-
tın da anas to moz edil di. Dis tal anas to moz ön ce si bir
ada şek lin de çı ka rı la rak ha zır la nan bra ki o se fa lik
ar ter, sol ana ka ro tid ar ter ve sol subk la vi an ar ter
tü bü ler gref te imp lan te edil di. Tef lon şerit ler des-
tek amaç lı kul la nıl dı. Top lam ame li yat sü re si 6 sa -
at, to tal kar di yo pul mo ner by-pass sü re si 192 dk,
aort klemp sü re si 129 dk ve to tal sir kü la tu ar ar rest
sü re si 23 dk ola rak kay de dil di. Or ta la ma hi po ter -
mi de re ce si 26 de re ce idi. Ame li yat son ra sı yo ğun
ba kı ma alı nan has ta nın he mo di na mik prob le mi ol-
ma dı ve pos to pe ra tif 10. sa at te eks tü be edil di. Nö-
ro lo jik prob lem sap tan ma yan has ta pos to pe ra tif 3.
gün ser vis ta ki bi ne alın dı. Has ta nın ame li yat son ra -
sı tet kik le rin de pa to lo jik de ğer sap tan ma dı.

Ame li yat son ra sı to raks BT an ji og ra fi sin de,
asen dan aor ta-ar kus aor ta dü ze yin de greft rep las -
ma nı, sol ana ka ro tid ar ter prok si ma lin de ger çek
lü men de be lir gin dar lı ğa ne den olan di sek si yon fle -
bi gö rül dü (Re sim 1B). İnter po ze edi len greft dis ta-
lin de, di sek si yon fle bi nin sol subk la vi an ar ter
kom şu lu ğun dan baş la yıp her iki ili ak ar te re uza-
nan dı ğı sap tan dı.

Ame li yat son ra sı dö nem de inat çı sırt ağ rı sı
olan ve alt eks tre mi te de şüp he li bir he mi pa re zi sap-
ta nan  has ta ya kon trol to mog ra fi çe kil di ve di sek -

RESİM 1A: Ameliyat öncesi görülen tip A diseksiyon.



si yon gö rün tü sü nün de vam et me si üze ri ne ola sı bir
spi nal mal per füz yon sen dro mu nu en gel le mek ama -
cı ile stent greft ko nul ma sı ka rar laş tı rıl dı. Ame li -
yat son ra sı 6. gün inen aor ta da ki dis se ke seg men te
prok si mal ça pı 36 mm, dis tal ça pı 33 mm olan, 170
mm uzun lu ğun da Jo tec E-Vi ta en do vas kü ler aort
sten ti yer leş tiril di (Jo tec, Hec hin gen, Al man ya).
Ay nı se ans ta ka ro tid ar ter de ki dis se ke alan da, stent
yer leş ti ri le rek, te da vi edil di. Gi ri şim sel iş lem için
Si e mens Mul tis tar T.O.P mar ka DSA ci ha zı kul la -
nıl dı. Ka ro tis ar te rin stent len me si iş le min de Wall s-
tent (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) mar ka la rı kul-
la nıl mış tır.

Stent yer leş tir me iş lem le rin den 3 gün son ra
ya pı lan to raks BT an jiy og ra fi sin de di se ke aort seg-
men ti nin, en do vas kü ler stent ile ka pa tıl dı ğı, en do -
vas kü ler stent dı şı na ka çak ol ma dı ğı gö rül dü, ana
ka ro tid ar te re yer leş ti ri len sten tin ka ro tid ar ter di-
sek si yo nu nu ta mir et ti ği sap tan dı (Re sim 1C). He-
mo di na mik ola rak sta bil sey re den ve or gan
fonk si yon bo zuk lu ğu sap tan ma yan has ta ame li yat
son ra sı 11., en do vas kü ler aort sten ti yer leş ti ril me -
sin den son ra ki 6. gün me top ro lol ve klo pi dog rel te-
da vi si ile has ta ne den çı ka rıl dı. 

TARTIŞMA
AAD’ler te da vi edil me dik le rin de yük sek mor ta li te
ile sey ret mek te dir. Ay nı sa at te ki mor ta li te %1, 15
gün lük mor ta li te %80, bir yıl lık mor ta li te %93 ola-
rak bil di ril miş tir.1-4 Stan dart te da vi di se ke seg men -
tin çı ka rıl ma sı ve greft in ter po zis yo nu dur. Te da vi
se çe nek le ri ara sın da cer ra hi, en do vas kü ler stent-
greft uy gu la ma la rı ile cer ra hi ve en do vas kü ler
stent-greft uy gu la ma la rı nın bir lik te kul la nıl dı ğı
hib rid gi ri şim ler mev cut tur.1-5

Su nu lan ol gu da, De Ba key tip I AAD acil ola rak
ope ras yo na alın mış ve ope ras yon sü re si ni sı nır lan -
dır mak, cer ra hi mü da ha le ala nı nı kü çült mek ve
ope ra tif mor bi di te ve mor ta li te ris ki ni azalt mak
için di sek si yo na se bep olan aort du va rı yır tı ğı nın
bu lun du ğu as cen dan ve ar cus aor ta tüp greft ile
rep la se edil di. Ta kip eden gün ler de mev cut olan
he mi pa re zi yi dü zelt mek ve ola sı spi nal kord is ke -
mi si ni dü zelt mek ama cı ile dis tal dis se ke aort seg-
men ti nin ka pa tıl ma sı için mi ni mal in va ziv bir
yön tem olan en do vas kü ler aor tik stent uy gu la ma -
sı se çil di. Has ta bu hib rid gi ri şim son ra sın da mor-
bi di te siz ola rak has ta ne den çı ka rıl dı. 

Gü nü müz de, AAD’le rin te da vi sin de yük sek
risk li cer ra hi ope ras yon la rın ye ri ne, da ha dü şük
risk li, hib rid yön tem ler ge liş ti ril me ye ça lı şıl mak ta -
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RESİM 1B: Ascenden ve arkus aortanın değiştirlmesinden sonraki BT an-
jiografi görüntüsü.

RESİM 1C: Endovasküler Stent-greft sonrası BT anjiografi görüntüsü.



dır. Ar cus aor ta nın cer ra hi ola rak rep las ma nı son ra -
sı dis tal aor ta ya yer leş ti ri len greft le rin kul la nıl dı ğı
“Elep hant trun k” yön te mi, ope ras yon es nas ın da se-
çi le bi le cek yön tem ler den bi ri dir.6 İkin ci bir ope ras -
yon ge rek li li ği ve iki ope ras yon ara sın da ki mor ta li te
ne de niy le ‘Elep hant trunk’ yön te mi ne al ter na tif te-
da vi yön tem le ri de ta nım lan mak ta dır. Tip A di sek -
si yon lar da uy gu la nan as cen den aor ta ve ar kus
rep las ma nı nı ta ki ben en do vas kü ler stent greft yer-
leş ti ril me si ye ni bir te da vi se çe ne ği sun mak ta dır.
En do vas kü ler stent le rin cer ra hi ola rak yer leş ti ril -
me si bir di ğer se çe nek ola rak kar şı mı za çık mak ta -
dır. 

En do vas kü ler stent greft ile uy gu la nan te da vi -
nin yük sek ris ke sa hip has ta la rı kla sik cer ra hi yön-
tem ile kı yas lan dı ğı nda da ha dü şük mor bi di te ve
mor ta li te ile te da vi et me mi zi sağ la ya cak al ter na tif
bir yön tem ol du ğu so nu cu na va ra bi li riz. Bu yön tem -
de kar di yo vas kü ler cer ra hi, rad yo lo ji, anes te zi ve yo -
ğun ba kım ekip le ri nin tam bir uyum içe ri sin de,
ti tiz lik le ça lış ma sı has ta nın te da vi şan sı nı ar tı ran en
önem li fak tör dür. İş lem sı ra sın da ge li şe bi le cek
komp li kas yon lar ne de niy le iş le min kla sik cer ra hi ye

çev ri le bi le ce ği dü şü nü le rek ge rek li ha zır lık ya pıl -
ma lı dır. Pos to pe ra tif rad yo lo jik ta kip ler komp li kas -
yon la rın er ken ta nı sın da ve ön len me sin de bü yük
önem ta şı mak ta dır. Tip A aort di sek si yon la rın da son
za man lar da gün cel lik ka zan mış “fro zen elep hant
trun k” is mi ve ri len bir di ğer ame li yat şek li de en do -
vas kü ler stent ile çı kan-ar kus aor ta gref ti nin bir lik -
te imal edil di ği ürü nü kul lan mak su re tiy le hem
çı kan-ar kus aor ta ya dac ron greft rep las ma nı hem
de inen aor ta ya stent greft imp lan tas yo nu nu ger çek-
leş tir mek tir.7 Bu yön tem le ya pı lan ça lış ma lar da has-
ta ne mor ta li te si %4 ve nö ro lo jik komp li kas yon ora nı
da %5 ci va rın da ve ril mek te dir.7 Bu yön tem de risk -
li has ta gru bun da et ki li te da vi sağ la ya bi le cek yön-
tem ler den bi ri ola rak gö zük mek te dir.

Ol gu su nu mu muz da ya pıl dı ğı gi bi, uy gun has-
ta lar da, ha sar lı aort seg men ti ile bir lik te dis se ke
aor tik ar ku sun greft in ter po zis yo nu ile ta mi ri, ge-
ri de ka lan di sek si yon böl ge si nin da ha az in va ziv bir
yön tem olan en do vas kü ler aort sten ti ile ka pa tıl -
ma sı uy gu la na bi lir ve gü ven li  bir yön tem ola bi lir.
Er ken dö nem de ki BT ta ki bi ge li şe bi le cek komp li -
kas yon la rı be lir le me de son de re ce önem li dir. 
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