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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

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

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

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

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

YAZARLARA



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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

kaynağına başvurulabilir.
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda 
belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.
�������� ��������������� ��	 �����	 ������������	����
� � 	������ ������ ������ �
��� ���	 �������	� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th
ed. New York: Cambridge University Press, 1994.
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Hemodiyalize Bağımlı Son Dönem
Böbrek Yetmezliği Hastalarında
Sekonder Arteriyo-Venöz Fistül

Oluşturmak İçin
Safen Ven Greft Kullanalım mı?

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmanın amacı üst ekstremiteleri’nde açılmış fistülleri tromboze olmuş son dönem
böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında safen ven greft (SVG) ile sekonder arterivenöz fistül (AVF)
oluşturulmasının açık kalım ve komplikasyon yönünden etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır.
GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2006 ile ocak 2011 tarihleri arasında SDBY olan 20 hastada SVG ile sekonder
AVF oluşturuldu ve hastalar retrospektif olarak tarandı. Tüm erişim girişimleri kol ve önkolun
preoperatif dubleks ultrasonografi (USG) taramalarının ardından gerçekleştirildi. Olguların tamamında
daha önce açılmış ve tromboze olmuş üst ekstremite fistülleri mevcut idi. Alt ekstremitenin venöz
doppler incelemesinin ardından derin venöz tromboz (DVT), derin venöz yetmezlik (DVY) ve safeno-
femoral yetmezlik (SFY) olmayan hastalarda SVG kullanıldı. Fonksiyonel patensi hastanın başarılı bir
şekilde Hemodiyaliz (HD) yapılabilmesi olarak tariflendi. Safen ven greftler’in (SVG) toplam primer ve
sekonder fonksiyonel açık kalım oranları “Kaplan Meier” yöntemi ile, tomboliz, trombektomi ve
operasyonel revizyonlar gibi revizyon oranları Fisher Exact T testi ile belirlenmiştir. BBuullgguullaarr::  Ortalama
takip süresi 50 ay idi (49-61 ay). Primer fonksiyonel açık kalım sonuçları: 24 ve 48 ay için %55 ve %15
idi. Sekonder fonksiyonel açık kalım sonuçları: 24 ve 48 ay için % 70 ve % 40 idi. 5 (%25) vakada
enfeksiyon, 7 (%35) greft trombozu gelişti. SSoonnuuçç::  SVG ile sekonder AVF oluşturulması üst
ekstremitelerinde nativ damarları ile fistül açılma şanslarını yitirmiş olan hastalarda alternatif bir
hemodiyaliz yolu olarak değerlendirilebilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Renal diyaliz-Hemodiyaliz; bioprotez-Safen ven greft; arteryo-venöz fistül

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The purpose of this study is to search for patency and complications of second-
ary arterio-venous fistula (AVF) creation with saphenous vein graft (SVG) in end stage renal failure
(ESRF) patients whose previous upper extremity AVF’s were thrombosed. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: From
january 2006 to january 2011, secondary AVF’s created with SVG in 20 ESRF patients and scanned ret-
rospectively . All access procedures were planned on the basis of preoperative duplex utrasonographic
(USG) scans of arm and forearm veins. All of the patients had previous thrombosed upper extremity fis-
tulas. After lower extremity venous doppler investigation SVG was used in the patients who did not
have deep venous thrombosis (DVT), deep venous failure (DVF) and sapheno-femoral failure (SFF).
Functional patency was defined as the ability of succesfull hemodialysis (HD). Primary and secondary
cumulative functional patency of SVG were determined with Kaplan Meier test, revision rates includ-
ing thrombolysis, thrombectomies and operative revisions were analyzed with the Fisher Exact T test.
RReessuullttss:: Mean follow up was 50 months (range 49-61 months). Primary functional patency rates were
55% and 15% for 24 and 48 months respectively. Secondary functional patency rates were 70 % and
40% for 24 and 48 months respectively. There were 5 (25%) infection, 7 (35%) graft thrombosis occured.
CCoonncclluussiioonn:: We conclude that secondary AVF creation with SVG is an alternative HD access method
in the patient who had lost the chance of fistula creation in their upper extremities with their native
vessels. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Renaldialysis-hemodialysis; bioprosthesis-saphenous vein graft; arterio-venous fistula
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on 20-30 yıl içe ri sin de tüm dün ya da ol du ğu
gi bi ül ke miz de de he mo di ya liz (HD) uy gu la -
nan son dö nem böb rek yet mez li ği (SDBY)

olan has ta sa yı sın da be lir gin bir ar tış göz len miş -
tir.1,2 Bu has ta gru bun da HD gi ri şi için ilk se çe nek,
oto jen AVF ’ler dir. HD için ko lay gi ri şe ve sü rek li
kul la nı ma mü sa it olan bu tip fis tül, ilk ola rak Bres-
ci a ve ar k. ta ra fın dan ta nım lan mış tır.1-3 Bu ça lış -
ma nın ama cı da ha ön ce mü ker rer sa yı da AVF
açıl mış ve üst eks tre mi te de na tiv da mar la rı ile ra-
di o se fa lik AVF (RSAVF) ve ya bra ki yo se fa lik AVF
(BSAVF) açıl ma şan sı nı kay bet miş has ta la ra sen te -
tik greft kul lan ma dan sa fen ven greft (SVG) ile
AVF oluş tu rul ma sı nın açık ka lım ve komp li kas yon
yö nün den araş tı rıl ma sı dır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2006 ile ocak 2011 ta rih le ri ara sın da ra di o -
se fa lik AVF (RSAVF) ve ya bra ki yo se fa lik AVF
(BSAVF)’le ri kul la nı la maz ha le gel miş SDBY olan
20 has ta da SVG ile se kon der AVF oluş tu rul muş ve
greft le rin et kin li ği ve gü ve ni lir li ği ret ros pek tif ola-
rak ta ran mış tır. Tüm has ta lar dan bil gi len di ril miş
olur form la rı ve ça lış ma için etik ku rul ona yı alın -
dı. Alt eks tre mi te nin ve nöz dopp ler in ce le me si nin
ar dın dan de rin ve nöz trom boz (DVT), de rin ve nöz
yet mez lik (DVY) ve sa fe no-fe mo ral yet mez lik
(SFY) ol ma yan has ta lar ça lış ma ya da hil edil di ler.
Has ta ne ve po lik li nik ka yıt la rı ge ri ye dö nük ola-
rak göz den ge çi ril di. Greft açık lık ve ri le ri po lik -
linik mu a ye ne le ri, di ya liz mer ke zi ka yıt la rı ve
nef ro log’ la rın ka yıt la rın dan ta kip edil di. Greft
komp li kas yon la rı (trom boz, he ma tom, psö do a -
nev riz ma, ka na ma ve greft en fek si yo nu) kay de dil -
di. Fonk si yo nel açık lık en az 300 ml/dk de bi ile 4
sa at sü re HD’e gi re bil me ola rak ta nım lan dı. Fonk-
si yo nel açık lık za ma nı AVF oluş tu rul ma ile ve ka-
lı cı AVF fonk si yon kay bı ara sın da ki dö nem ola rak
be lir len miş tir. So nuç öl çüt le ri pri mer açık ka lım
ve se kon der açık ka lım oran la rı ola rak be lir len di.
Pri mer açık ka lım ora nı mü da ha le ol mak sı zın ilk
iş lem son ra sı fis tül ’ün ba şa rı lı ça lış ma sı; se kon der
açık ka lım ora nı mü da ha le le rin sa yı sı na ba kıl -
mak sı zın fis tül ’ün ba şa rı lı ça lış ma sı ola rak be lir -
len di.

OPE RAS YON ÖN CE Sİ DE ĞER LEN DİR ME

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

AR TE Rİ O VE NÖZ FİS TÜL TEK Nİ Ğİ 

Ope ras yon için ön ce lik le non-do mi nant kol ter cih
edil di. Ope ras yon dan 30 da ki ka ön ce uy gu la nan
tek doz cep ha zo lin ile an ti bi o tik prof lak si si uy gu -
lan dı. Has ta la rın ta ma mın da iş lem lo kal anes te zi
(ci ta nest fla kon) ile ger çek leş ti ril di. Ar ter ve ven
dis se ke edi lip dal la rı bağ lan dı, ser best leş ti ri le rek
as kı ya alın dı. Sa fen ven greft ola rak ha zır lan dı (Re -
sim 1). Plas tik bull dog klemp ler kon ma dan 3 da ki -
ka ön ce 50-100 U/kg he pa rin I.V. ola rak uy gu lan dı.
İlk ola rak sa fen ven gref ti nin dis tal ucu rad iyal ar -
ter ve ya bra ki yal ar ter ile 8/0 pro len ile “uç-yan”
tek ni ğin de ya pıl dı. Ar dın dan sa fen ven cilt al tın -
dan dir sek böl ğe si ne ge çi ri lip ve nin prok si mal ucu
bra ki al ven ile 8/0 pro len ile “uç-yan” tek ni ğin de
anos to moz edil di (Re sim 2). Thril li za yıf ve ven ka-
lib ras yo nu kü çük olan has ta lar ha riç di ğer has ta la -
ra ame li yat son ra sı an ti ko a gü lan te da vi ve ril me di. 

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ LER 

Fonk si yo nel açık lık oran la rı Kap lan-Me i er yön te -
mi ile he sap lan dı. Tom bo liz, trom bek to mi ve ope-

RESİM 1: Safen ven greft olarak hazırlandı.



ras yo nel re viz yon lar ’ın oran la rı Fis her Exact T tes -
ti ile be lir len di.

BULGULAR
SVG ile se kon der AVF oluş tu rul muş has ta la rın 9
(%45)’u er kek 11 (%55)’i ka dın idi. Er kek has ta la -
rın yaş or ta la ma sı 44.4 (± 13), ka dın has ta la rın yaş
or ta la ma sı 43.7 (± 12) idi. SDBY sü re le ri er kek has-
ta lar da 64.7 (± 18) ay, ka dın has ta lar da 62.5 (± 17)
ay idi. Has ta la rın da ha ön ce açı lan or ta la ma AVF
sa yı la rı er kek has ta lar da 5.0 (± 1.6), ka dın has ta lar -
da 5.45 (± 1.7) adet idi. Da ha ön ce açı lan AVF ’le rin
cin si yet le re gö re or ta la ma açık ka lım sü re le ri er kek
has ta lar da 28 (± 12) ay, ka dın has ta lar da 27 (± 13)
ay idi. Has ta la rı mız da hi per tan si yon %65 (13/20),
di ya bet %50 (10/20), kalp has ta lı ğı %20 (4/20), pe-
ri fe rik vas kü ler has ta lık %10 (2/20) ora nın da gö-
rül mek tey di (Tab lo 1). Ope ras yon son ra sı er ken
ölüm (< 30 gün) gö rül me di. İzlem so nun da 3 (%15)
has ta ve fat et ti. 1 (%5) has ta da en fek si yon ge liş ti. 3
(%15) has ta da greft trom bo zu ge liş ti. 8 (%40) has-
ta da ka na ma oluş tu. 7 (%35) has ta da he ma tom ge-
liş ti. 6 (%30) has ta da psö do a nev riz ma ge liş ti. 3
(%15) has ta da çal ma sen dro mu ge liş ti. 2 (%10) has-
ta da ödem ge liş ti (Tab lo 2). Pri mer fonk si yo nel açık
ka lım so nuç la rı: 24 ve 48 ay için %60 ve %20 idi.
İlk 24 ay için de 8, son ra ki 24 ay için de 8 ol mak üze -
re top lam 16 greft fonk si yon gö re mez ha le gel di
(Şekil 1, Tab lo 3). Se kon der fonk si yo nel açık ka lım
so nuç la rı: 24 ve 48 ay için %70 ve %35 idi. Bu fis-
tül le re trom bo li tik te da vi, trom bek to mi ve cer ra hi
re viz yon iş lem le ri uy gu lan dı. Bu iş lem ler so nu -
cun da 16 fis tü lün 13’ünde fonk si yo nel lik tek rar
sağ lan mış tır (Şekil 2, Tab lo 4).
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RESİM 2: Safen ven greftin radyal arter ve brakiyal vene loop anostomozu.

Değişkenler n=20

Cinsiyet (E= Erkek, K=Kadın)
E= 9 (% 45)

K= 11 (% 55)

Ortalama Yaş (yıl)
E = 44.4 (± 13)

K = 43,7 (± 12)

SDBY süresi (ay)
E = 64.7 (± 18)

K = 62.5 (± 17)

Daha önce açılan AVF sayısı
E= 5.0 (± 1.6) 

K=5.45 (± 1.7)

Daha önce açılan AVF’lerin ortalama açık kalış süresi (ay)
E= 28 (± 12)

K= 27 (± 13)

Oluşturulan fistüllerin ortalama debileri (ml/dk)
E= 320

K= 380

Hipertansiyon 13 (% 65)

Diabet 10 (% 50)

Kalp hastalığı 4 (% 20)

Periferik vasküler hastalık 2 (% 10)

Sigara Kullanımı 9 (% 45)

Ortalama serum LDL(mmol/L) 168

Ortalama opere edilen ven ölçüsü (mm) 3.58

TABLO 1: Hastalara ait demografik veriler.

(SDBY: Son Dönem Böbrek Yetmezliğ, AVF: Arterio-Venöz Fistül, 
LDL: Low Density Lipoprotein).

Komplikasyonlar n= 20

Mortalite 3 (% 15)

Enfeksiyon 1 (% 5)

Tromboz 3 (% 15)

Kanama 8 (% 40)

Hematom 7 (% 35)

Psödoanevrizma 6 (% 30)

Çalma Sendromu 3 (% 15)

Ödem 2 (% 10)

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

ŞEKİL 1: Primer fonksiyonel açık kalım oranı.



TARTIŞMA

SDBY olan has ta lar, böb rek nak li şan sı bu la bi le ne
ka dar bir AVF ’den HD’e gir mek zo run da dır lar. Bu
AVF ’ün en uzun açık lık ora nı na sa hip ol ma sı ve
has ta nın kon fo ru nu en az bo zan bi çim de uy gu lan -
ma sı ter cih edil me li dir. Bu yüz den pe ri fer den mer-
ke ze pren si bi, AVF uy gu la ma la rın da esas
ol ma lı dır.4 İde al bir HD fis tü lün de akım hı zı nın en
az 300 ml/dk ol ma sı ge rek ti ği be lir til mek te dir. İyi
bir HD fis tü lü nün kul la nı mı ko lay, akı mı ye ter li,
uzun sü re kul la nı la bi lir ve gü ven li ol ma lı dır.5-7 Bu
amaç la da ha çok üst eks tre mi te le rin ar ter ve ven le -
ri kul la nı la rak ra di o-se fa lik AVF (RSAVF) ve bra-
ki yo-se fa lik AVF (BSAVF) oluş tu rul mak ta dır. Bu
fis tül le ri tı ka nan has ta lar da özel lik le el ve riş li ven
bu lu na ma yan has ta lar da al ter na tif cer ra hi yön tem-
ler de uy gu la na bil mek te dir.8,9 Çe şit li ne den ler le tı-
ka nan RSAVF ve BSAVF ’ler den son ra has ta ya ye ni
AVF ’ler yap mak için se kon der iş lem ler ya pı la bi lir
ve ba zı ya zar lar ca sen te tik greft uy gu la ma la rı öne-

ril mek te dir. Bu ya zar lar, PTFE greft le rin ko lay ca
uy gu la na bi lir ve er ken dö nem de kul la nıl ma şan sı -
na sa hip ol duk la rı nı sa vun muş lar dır. Ay rı ca or ta -
la ma 4-5 yıl da %60-80 ara sın da açık kal ma ora nı
bil dir miş ler dir.10,11 Hu ber ve ar k.,12 oto jen fis tül ler
ile sen te tik greft kul la nı la rak açı lan fis tül le ri kar şı -
laş tır mış lar ve oto jen fis tül le rin açık kal ma oran la -
rı nı an lam lı bir şekil de da ha yük sek bul muş lar dır.
Di ğer yan dan oto jen fis tül ler de en fek si yon ge liş -
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Ay N Fonksiyon Kaybı Fonksiyon Kaybı Oranı Açık Kalım Oranı Toplam Açık Kalım Oranı

6 19 1 0.05 0.95 95.00

12 18 1 0.06 0.94 90.00

18 16 2 0.12 0.88 80.00

24 14 2 0.13 0.87 70.00

30 13 1 0.08 0.92 65.00

36 12 1 0.08 0.92 60.00

42 10 2 0.17 0.83 50.00

48 9 1 0.10 0.90 45.00

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

Ay N Fonksiyon Kaybı Fonksiyon Kaybı Oranı Açık Kalım Oranı Toplam Açık Kalım Oranı

6 20 0 0.0 1.0 1.0

12 19 1 0.05 0.95 95.00

18 17 2 0.11 0.89 85.00

24 16 1 0.06 0.94 80.00

30 15 1 0.06 0.94 75.00

36 14 1 0.07 0.93 70.00

42 13 1 0.07 0.93 65.00

48 12 1 0.08 0.92 60.00

TABLO 4: Safen ven greftlerin 2 ve 4 yıllık sekonder fonksiyonel açık kalım oranları.

ŞEKİL 2: Sekonder fonksiyonel açık kalım oranı.



me si ris ki de dü şük tür.13 An cak üst eks tre mi te le -
rin de oto jen do ku la rıy la AVF açıl ma şan sı nı yi tir -
miş olan has ta lar da al ter na tif uy gu la ma nın ya pay
greft mi yok sa oto jen greft ler ile mi ol ma sı ge rek -
ti ği ko nu su li te ra tür de tar tış ma lı dır. Li te ra tür de ya -
pay greft le rin en fek si yon ve trom boz ris ki nin
yük sek olu ğu be lir ti lir ken ay rı ca dis tal is ke mi yi ar-
tı ra bi le ce ğin den söz edil mek te dir.13,14 Pi er re-Pa ul
ve ar k.,15 SVG in ter po zis yo nu ile oluş tu ru lan fis tül-
le rin HD ama cıy la kul la nı la bi le ce ği ni be lir tir ken
han gi yön tem kul la nı lır sa kul la nıl sın, ko lay HD
ponk si yo nu için, kul la nı lan gref tin cilt al tı na yer-
leş ti ril me si sı ra sın da cil de ya kın bir şekil de ge çi ril -
me si ge rek ti ği ni vur gu la mış lar dır.

Has ta la rın SVG ile oluş tu ru lan AVF ’le rin or-
ta la ma de bi le ri; er kek has ta lar da 320 ml/dk, ka dın
has ta lar da 380 ml/dk idi. Gru bun cin si yet, or ta la ma
yaş, or ta la ma SDBY sü re si, da ha ön ce açı lan AVF
sa yı sı, da ha ön ce açı lan AVF ’le rin or ta la ma açık ka -
lış sü re si, ek has ta lık lar, ope re edi len or ta la ma ven
ça pı Tab lo 1’de be lir til miş tir. Grup ope ras yon son-
ra sı komp li kas yon lar açı sın dan de ğer len di ril di ğin -
de; iz lem bo yun ca ve fat %15 (3/20) ora nın da
gö rül müş tür. En fek si yon 1 (%5) has ta da göz len -
miş tir ve an ti bi yo tik te da vi si ile en fek si yon iyi leş -
miş tir. Bu ra da vur gu la mak is te di ği miz en önem li
ko nu lar dan bi ri en fek si yon dur. SVG ile se kon der
AVF oluş tu rul ma sın da en fek si yon ora nı nın dü şük
ol ma sı ve ge li şen en fek si yon un AB te da vi si ile iyi-
leş me si en önem li avan ta jı ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.
Al ter na tif yön tem ler den bi ri si olan pros te tik greft-
ler ile se kon der AVF oluş tu rul ma sı nın en önem li
de za van taj la rın dan bi rin ci si en fek si yon dur. Pros-
te tik greft ler de en fek si yon ge liş ti ğin de AB ile te-
da vi si çok güç ol mak ta ve ço ğu za man gref tin
çı ka rıl ma sı nı ge rek tir mek te dir. En fek te gref tin çı-
ka rıl ma sı ay rı ca cer ra hı zor la yan bir sü reç ol mak -
ta dır.10-12,16 Trom boz 3 (%15) has ta da göz len miş tir
ya pı lan trom bo liz ve trom bek to mi ve cer ra hi re-
viz yon ope ras yon la rı nda 2 (%10) fis tül fonk si yon
gö re mez ha le gel miş tir. Ka na ma 8 (%15) has ta da

göz len miş ve bu komp li kas yon kon ser va tif yön-
tem ler ile ta kip edil miş ve has ta la rın fis tül le ri fonk-
si yo nel li ği ni ko ru muş tur. He ma tom 7 (%35)
has ta da göz len miş cer ra hi ola rak he ma tom bo şal -
tıl mış ol ma sı na rağ men he ma tom so nu cun da olu-
şan bas kı ya bağ lı ola rak greft ler den 3 (%15)
ta ne si nin fonk si yo nel li ği tek rar ye ri ne ko na ma mış
ve greft ler fonk si yon gö re mez ha le gel miş tir. Psö-
do a nev riz ma 6 (%30) has ta da göz len miş cer ra hi gi-
ri şim ile 5 (%25) fis tü lün fonk si yo nel li ği tek rar
ye ri ne kon muş tur an cak 1 (%5) ta ne si nin fonk si -
yo nel li ği tek rar ye ri ne ko na ma mış ve greft ler fonk-
si yon gö re mez ha le gel miş tir. Çal ma sen dro mu 4
(%20) has ta da göz len miş ve 2 (%10) va ka da gö rü -
len çal ma sen dro mu cer ra hi gi ri şim le re rağ men dü-
zel ti le me di ği için eks tre mi te nin sağ lı ğı göz önün de
bu lun du ru la rak greft ler çı ka rıl mış tır. Ödem 2
(%10) has ta da göz len miş ve bu komp li kas yon kon-
ser va tif yön tem ler ile ta kip edil miş ve has ta la rın
fis tül le ri fonk si yo nel li ği ni ko ru muş tur. Pri mer
fonk si yo nel açık ka lım so nuç la rı: 24 ve 48 ay için
%70 ve %45 idi. Se kon der fonk si yo nel açık ka lım
so nuç la rı: 24 ve 48 ay için %80 ve %60 idi. İlk 24 ay
için de 6, son ra ki 24 ay için de 5 ol mak üze re top-
lam 11 greft fonk si yon gö re mez ha le gel di. Bu fis-
tül le re trom bo li tik te da vi, trom bek to mi, he ma tom
bo şal tıl ma sı, psö do a nev riz ma ta mi ri gi bi cer ra hi re-
viz yon iş lem le ri uy gu lan dı. Bu iş lem ler so nu cun da
11 fis tü lün 8’inde fonk si yo nel lik tek rar sağ lan mış -
tır.(Tab lo 3, 4) Li te ra tür de oto log greft kul la nı mı
ile sen te tik greft kul la nı mı açı sın dan ya pıl mış ça lış-
ma lar da ge nel ola rak kon sen sus oto log greft le rin
açık ka lım oran la rı nın da ha yük sek ol du ğu yö nün -
de dir.12-14,17-19

So nuç ola rak, üst eks te mi te le rin de na tiv da-
mar la rı ile açı lan fis tül le ri trom bo ze ol muş has ta -
lar da SVG ile se kon der AVF oluş tu rul ma sı ka na ma,
he ma tom ve pso dö a nev riz ma ge li şi mi sık ol sa  da
açık ka lım ve en fek si yon oran la rı göz önü ne alın-
dı ğın da  pros te tik greft ler den ön ce dü şü nül me si ge-
re ken bir al ter na tif ol du ğu nu dü şün mek te yiz.
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eriferik damar yaralanmaları acil müdahale gerektiren önemli bir
sağlık sorunu olup ülkemiz gibi genç ve hızla gelişen toplumlarda
önemi daha da artmaktadır. Gittikçe artan silahlanma, terör olayla-

rı ve savaşlar, trafik ve iş kazaları periferik damar yaralanmaları ile daha sık
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Periferik Vasküler Yaralanmalarında
Değerlendirme ve Cerrahi Tedavi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Acil servise periferik damar yaralanması nedeniyle başvuran hastalara yaklaşımı ve
cerrahi tedavisinin sonuçları değelendirmek. YYöönntteemmlleerr  vvee  BBuullgguullaarr::  Ocak 2005-Aralık 2009
tarihleri  arasında periferik damar yaralanması nedeniyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi , Kalp ve Damar Cerrahisi acil servise başvuran 250 hasta (232’si erkek, 18’i
kadın; ort. yaş 30; dağılım 7-75 arası) yaralanma nedenleri, yaralanma yeri, eşlik eden lezyonlar,
uygulanan tedaviler ve sonuçları açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Vakaların 141’i
(%56.4) kesici-delici alet yaralanması, 104’ü (%41.6) ateşli silah yaralanması, ve 5’i (%2 ) künt
travma nedeniyle müracaat etmişlerdi. Bunlardan 172’si (%68.8) ameliyata alındı. 20 vakada (%11.6)
eksplorasyon, 68 vakada (%39.5) primer tamir, 53 vakada (%30.8) otojen ven grefti ile, 13 vakada
(%7.5) sentetik greft ile rekonstrüksiyon,18 vakada (10.4 ) ligasyon yapıldı. SSoonnuuçç:: Periferik damar
yaralanmalarında yaralanma şekli ve yeri, ek lezyon olup olmaması ve erken cerrahi girişim
morbidite ve mortaliteyi belirleyen en önemli faktörlerdir. Damar yaralanmalarında erken
hemostaz, hızlı ulaştırma, uygun antikoagülan ve antibiyotik kullanımı ve deneyimli cerrahi ekip
ile morbidite ve mortalite oranları azaltılabilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Damar yaralanmaları; arter; ven; onarım

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  To evaluate the initial approach to peripheral vascular injuries and the re-
sults of different surgical managements. MMeetthhooddss  aanndd  RReessuullttss:: 250 patients (232 males and 18 fe-
males; Mean age 30 years, Range: 7-75 years) who were admitted to the  emergency department of
Kosuyolu Cardiovascular Research and Training Hospital for peripheral vascular injuries  between
January 2005 and December 2009  were  included in the study. The causes and locations of injury,
associated lesions, treatments and outcomes were evaluated retrospectively.141 (56.4%) patients
had penetrating injuries,104 (41.6%) had gunshot injuries, and 5 (2%) had presented with blunt
trauma. From these patients, 172 underwent surgery. 20 (11.6%) patients had exploration, 68
(39.5%) underwent primary repair, 53 (30.8%) had autogenous vein graft interposition, 13 (7.5%)
had reconstruction with synthetic grafts, and 18 (%10.4) had ligation. CCoonncclluussiioonn::  The shape and
location of injury, lack of additional lesions and early surgical intervention were found to be the
most important factors determining the morbidity and mortality. In vascular injuries, early hemo-
stasis, rapid transport, appropriate anticoagulant and antibiotic use and an experienced surgical
team reduced morbidity and mortality rates. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Vascular injuries; artery; vein, repair
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kar şı laş ma mı za ne den ol mak ta dır. Da mar ya ra lan -
ma la rı sa de ce ar ter, sa de ce ven ya da her iki sin de
de ola bil di ği gi bi ana to mik özel lik le rin den do la yı
sık lık la kom şu si nir, kas, ke mik ve ya ten don ya ra -
lan ma la rı da söz ko nu su dur. Da mar ya ra lan ma la -
rın da en sık ne den ler ara sın da; ke si ci de li ci alet
ya ra lan ma sı, tra fik ka za la rı, iş ve alet ya ra lan ma -
la rı yer al mak ta dır.1 Da mar ya ra lan ma la rın da er -
ken ta nı ve et kin te da vi ile mor ta li te ve
mor bi di te yi azalt mak ve da ha son ra gi ri şim ge rek -
ti re cek komp li kas yon la rı ön le mek müm kün ola bi -
lir. Pe net ran ya ra lan ma la rda ta nı da so run
çık ma ma sı na rağ men künt trav ma lar da kli nik de-
ğer len dir me ye ter siz ka la bil mek te ve an ji og ra fi ye
ge rek gö rü le bil mek te dir.2

Bu ça lış ma mız da acil ser vi se  pe ri fe rik da mar
ya ra lan ma sı ne de niy le baş vu ran  250 has ta ret ros -
pek tif ola rak in ce len miş tir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak  2005-Ara lık 2009  ta rih le ri ara sın da Kar tal
Ko şu yo lu Yük sek İhti sas Eği tim Ve Araş tır ma Has-
ta ne si Acil ser vi se pe ri fe rik da mar ya ra lan ma sı ne-
de niy le 250 has ta mü ra ca at et miş. Has ta la rın 232’si
er kek (%92.8),18 ‘i ka dın (%7.2), olup yaş la rı 7-75
(ort: 30) ara sın da idi. Ta nı için fi zik mu a ye ne bul gu-
la rı na ek ola rak pe ri fe rik an ji og ra fi uy gu lan dı. Mul -
ti-trav ma olan has ta lar da Lüt fi Kır dar Kar tal Eği tim
ve Araş tır ma Has ta ne sin den kon sül tas yon is te nip
ba zı has ta lar da ay nı se ans ta mü da he le edil di, ba zı -
la rın da vas kü ler ya ra lan ma ona rıl dık ten son ra mü-
da he le dü şünül dü. Özel lik le si nir trav ma sı olan
has ta la r, da ma ra yö ne lik mü da he le ya pıl dık tan son -
ra Nö ro şi rur ji po lik li ni ği kon tro lü öne ril di. He mo -
di na mik du ru mu sta bil ol ma yan ve ak tif ka na ma sı
olan has ta lar her han gi tet kik yön te mi uy gu la ma dan
ve za man kay bet me den acil şart lar da ame li ya ta
alın dı. Di ğer has ta lar he mo di na mik yö n den sta bil -
leş ti ril dik ten uy gun ta nı yön tem le ri uy gu lan dı.
Ame li ya ta alı nan has ta lar ge ne lik le her iki alt eks-
tra mi te; sa fen ven greft ha zır lan ma sı için, ame li yat
ala nın da ola cak şekil de ha zır lan dı. Ön ce ar te rin
prok si mal ve dis ta li as kı ya alın mış tır. Ge rek ti ğin de
uy gun öl çü ler de Fo garty ka te te ri ile trom bek to mi
uy gu lan mış tır. Ak tif ka na ma sı ve ço ğul trav ma olan
has ta la rın dı şın da sis te mik he pa rin uy gu lan mış tır.

Has ta la rın hep si ne te ta noz prof lak si si uy gu lan mış -
tır. Pos to pe ra tif dö nem de an ti bi yo tik uy gu lan dı. Sa -
fen ven greft ve sen te tik greft kul la nı lan has ta lar da
he pa rin 4x5000 iü İV,Dex tran 500 ml/gün uy gu la -
nıp kli nik te an ti ag re gan 150 mg ASA ve ril di. Kli nik
ta ki be alı nan has ta lar da, he ma tok rit ta ki bi ve he-
ma tom ça pı ta ki bi ya pıl dı.  

BULGULAR

Ocak 2005-Ara lık 2009 ara sın da Kar tal Ko şu yo lu
Yük sek İhti sas Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si ,
Kalp ve Da mar Cer ra hi si acil ser vi se 250 has ta pe-
ri fe rik da mar  ya ra lan ma sı ne de niy le mü ra ca at et -
miş. Has ta la rın aci le gel di ğin de semp tom la rı Tab lo
1’de  gös te ril miş tir.

Va ka la rın 141’i (%56.4) ke si ci-de li ci alet ya ra -
lan ma sı, 104’ü (%41.6) ateş li si lah ya ra lan ma sı, ve
5’i (%2) künt trav ma ne de niy le baş vur muş lar dı.

Da mar trav ma la rı nın lo ka li zas yon la rı baş böl-
ge si 9 has ta, üst eks tre mi te 64 has ta, ve alt eks tremi -
te 177 has ta dır. Bu has ta la rın ya ra la nan da mar la rın
lo ka li zas yon la rı Tab lo 2’de gös te ril miştir.
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Semptom Hasta sayısı

Ağrı 210

Kanama 206

Hematom 62

İskemi 36

TABLO 1: Hastaların acile gelişinde semptomları.

Bölge Arter Sayı Ven Toplam

Baş Karotis 2 7 9

Üst. Ekst. Radial 18 16 64

Ulnar 14

Brakial 14

Aksiller 2

Alt. Ekst. Diz altı 6 90 177

Popliteal 40

Femoral 41

Toplam 137 113 250

TABLO 2: Yaralanan damarların lokalizasyonları.



Ta nı ama cıy la baş vu ran 117 (46.8%) has ta ya
pe ri fe rik ar te ri og ra fi (PAG) ya pıl dı. Bu has ta la rın
ya ra lan ma lo ka li zas yo na gö re da ğı lı mı Tab lo 3’te
gös te ril miş tir.

Pe ri fe rik ar te ri og ra fi (PAG) olan 117 has ta dan,
35 has ta da ar ter ya ra lan ma sı sap ta nır ken, 82 has-
ta da ven ya ra lan ma sı sap tan dı. Pe ri fe rik ar te ri og -
ra fi olan 59 has ta ame li ya ta alın dı, ge ri ka lan 58
has ta mü şa he de al tın da tu tul du. 

Ame li ya ta alı nan 172 has ta nın, 113’ünde hem
ar ter iyal hem de ve nöz ya ra lan ma var ken, 35 has-
ta da izo le ve nöz ya ra lan ma  mev cut tu.

Uy gu la nan cer ra hi me tot la rın da ğı lı mı Tab lo
4’te gös te ril miş tir.

On ye di ol gu ya pos to pe ra tif er ken dö nem de fa-
si yo to mi uy gu lan dı. 3 ol gu mu za alt eks tre mi te di -
züs tü am pu tas yon uy gu lan dı. 6 has ta mız da ya ra
ye ri en fek si yo nu ge li şip uy gun an ti bi yo tik ler le te-
da vi edil di ler. Pos to pe ra tif  dö nem de ge li şen komp-
li kas yon la rı Tab lo 5’de gös te ril miş tir.

TARTIŞMA
Trav ma lı has ta da ön ce lik li amaç ya şam teh di di ni
or ta dan kal dır mak tır. Vas kü ler ya ra lan ma lar da ön-

ce lik ha ya ti kur tar mak, son ra eks tre mi te kur tar -
mak ol ma lı dır.

Ül ke miz de da mar ya ra lan ma la rı en sık ke si ci
de li ci alet le, ateş li si lah lar la ve da ha az sık lık la da
künt trav ma lar ile iyat ro je nik ne den ler le oluş mak -
ta dır. Yük sek hız lı oto mo bil le rin üre ti miy le mey-
da na ge len tra fik ka za la rı nın art ma sı da mar
ya ra lan ma la rı nın sık lı ğı nı art tır mak ta dır.2 Ge liş miş
ül ke ler de pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rı nın en sık
ne de ni tra fik ka za la rı ve iyat ro je nik ya ra lan ma lar -
dır. Ça lış ma mız da da en sık gö rü len ne den ke si ci-
de li ci alet ya ra lan ma sı (%56.4) idi. Da mar
ya ra lan ma la rı ço ğun luk la genç yaş ta ki er kek nü fu -
su il gi len dir mek te dir.1 Ol gu la rı mız da cin si yet ora -
nı er kek ler le hi ne dir ve or ta la ma yaş 30’dur. 

Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da ya ra lan ma
şek li ve ye ri, ek lez yon olup ol ma ma sı ve er ken cer-
ra hi gi ri şim mor bi di te ve mor ta li te yi be lir le yen en
önem li fak tör ler dir. Da mar ya ra lan ma la rın da er -
ken he mos taz, hız lı ulaş tır ma, uy gun an ti ko a gü lan
ve an ti bi yo tik kul la nı mı ve de ne yim li cer ra hi ekip
ile mor bi di te ve mor ta li te oran la rı azal tı la bi lir. Eks-
tre mi te ya ra lan ma la rın da ta mir ön ce li ği vas kü ler
ya ra lan ma lar dır. Ge ci ken ve ya ye ter siz ta mir edi-
len vas kü ler ya ra lan ma lar cid di komp li kas yon la ra
yol aça bi lir.3 Pe ri fe rik ar te ri yel ya ra lan ma lar da ço -
ğu kez fi zik mu a ye ne ta nı koy mak için ye ter li dir.
An cak %25 ol gu da dis tal na bız la rın ola bi le ce ği ha-
tır lan ma lı dır. Ay rı ca yaş lı ve ate rosk le ro tik has ta -
lar da vas kü ler ya ra lan ma ol ma sa bi le dis tal na bız lar
alı na ma ya bi lir. Bu ne den le an ji og ra fi yap mak ge-
re kir. An cak re kons trük si yon için önem li olan ilk
6 sa at lik sü re nin son la rı na yak laş mış ol gu lar da an-
ji og ra fi için za man kay bet mek ten sa kı nıl ma lı dır.4

Bi zim se ri miz de ge nel lik le ak tif ka na may la ve is-
ke mik be li ti le ri olan has ta la r an ji og ra fi yap ma dan
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Yer Hasta Sayısı

Baş 3

Üst Ekst. 9

Alt Ekst. 105

Toplam 117

TABLO 3: Periferik arteriografi olan hastaların
yaralanma lokalizasyona göre dağılımı.

Yöntem Sayı Yüzde

Eksplorasyon 20 %11.6

Primer onarım 68 %39.5

Otojen greftle onarım 53 %30.8

Sentetik greftle onarım 13 %7.5

Ligasyon 18 %10.4

Toplam 172 %100

TABLO 4: Ameliyata alınan hastaların tedavi yöntemleri.

TABLO 5: Gelişen komplikasyonlar.

Komplikasyon Sayı Yüzde

Kompartman sendromu 17 %6.8

Enfeksiyon 6 %2.4

ABY* 2 %0.8

Amputasyon 3 %1.2

*ABY: Akut böbrek yetmezliği.



ame li ya ta alın dı. Ge ri ka lan lar da he mo di na mik du-
ru mu sta bil olup, ge ne lik le ar ter tra se sine uyan
trav ma lar da, ateş li si lah ya ra lan ma lar da, ve de rin
de li ci-ke si ci alet ya ra la na ma sı olan lar da pe ri fe rik
ar te ri og ra fi ya pıl dı.

Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da uy gu la na -
cak cer ra hi iş lem lez yo nun özel lik le ri ne gö re de-
ğiş mek le bir lik te en çok pri mer ta mir ya pıl dı ğı
bil di ril miş tir.3-5 Bi zim se ri miz de pri mer ona rım 68
has ta da uy gu lan dı. Pri mer ta mir im ka nı ol ma yan -
lar da greft se çi mi ilk ter cih edi le cek, hem ar ter
hem de ven ler de uzun sü re açık lık ora nı ve en fek -
si yon la ra re zis tan sı yük sek olan sa fen ven gref ti
olurken, 13 has ta da ge nel lik le çap uyum suz lu ğu ol-
du ğu için sen te tik greft kul la nıl dı. Ar ter ya ra lan -
ma la rıy la bir lik te ven ya ra lan ma la rı nın iyi ta mi ri
prog no zu olum lu yön de et ki le mek te dir.6 Li te ra tür -
de ma jor da mar ya ra lan ma la rı nın %30-40’ın da bir-
lik te ve nöz ya ra lan ma ol du ğu bil di ril miş tir.7-9

Se ri miz de bu oran 113 va ka ile %66 ola rak bu lun -
muş tur. Ve nöz ya ra lan ma bu lu nan ol gu la rı mız da
ven ta mi ri ya pı la rak ve nöz akım sağ lan mış tır. Bi -
zim se ri miz de 148 has ta da ve nöz ya ra lan ma sı var -
dı, bun lar dan sa de ce 35 has ta  ame li yat alın dı, ge ri
ka la nı ta kip edil di. Pop li te al ve ti bi al ar ter ya ra -
lan ma la rı, sa vaş ala nın da ki ya ra lan ma la rın %20’si -
ni, si vil se ri ler de de %5-10’unu oluş tur du ğu
bil di ril mek te dir.10 Pop li te al böl ge ya ra lan ma la rı,
di ğer böl ge ler de ki ar ter ya ra lan ma la rı na kı yas la da -
ha önem li olup, özel lik le bir lik te ven ve ke mik pa-
to lo ji si var sa am pu tas yo na git me ora nı
art mak ta dır.11 Pop li te al ar ter ya ra lan ma la rı tüm ar -
ter ya ra lan ma la rı nın %10’un dan da ha azı nı kap sa -
ma sı na rağ men, tüm am pu tas yon la rın %65’in den
faz la sı nı oluş tur du ğu da vur gu lan mak ta dır.10,11 Bi -
zim se ri miz de pop li te al ar ter ya ra lanma la rı tüm ar -
ter ya ra lan ma la rı nın %29’unu oluş tur mak ta dır.

Ra di al / ul nar ve ti bi a lis an te ri or/pos te ri or ar -
ter ya ra lan ma la rın da, eks tre mi te ye ye ter li kan akı -
mı sağ la ya cak vas kü ler ar ku sun açık ol du ğu

du rum lar da re kons trük si yo nun en di ke ol ma dı ğı,
an cak vas kü ler ar ku sun ye ter li ol ma dı ğı du rum lar -
da ta mir ge rek ti ği bil di ril mek te dir. Men zo ni an ve
ark., bu böl ge de 25 li gas yon bil dir miş ler dir.8 Se ri -
miz de sa de ce 18 ol gu da (%10.4) li gas yon uy gu la -
dık. Bun lar dan  2 ol gu muz da ra di al / ul nar ar ter
ya ra lan ma sı,  2 ol gu muz da ti bi a lis post./ant./ pe ro -
ne al ar ter ler den bi rin de ya ra lan ma mev cut tu. Ge ri
ka lan 14 ol gu muz da de ği şik yer ler de ven li gas yo nu
uy gu lan dı. Uzun sü re is ke mik kal mış ada le ler de geç
ya pı lan da mar anas ta mo zu nu ta ki ben ödem ve
kom part man sen dro mu en sık komp li kas yon dur.
Tü ne rir ve ar ka daş la rı, 143 vas kü ler ya ra lan ma yı
kap sa yan se ri ler inde 8 ol gu da (%5.6) kom part man
sen dro mu ge liş ti ği ni ve fas iyo to mi yap tık la rı nı bil-
dir miş ler dir.5 Bi zim ça lış ma mız da 17 has ta da kom-
part man sen dro mu ge liş ti  ve fasiyo to mi uy gu lan dı.
Alt eks tre mi te vas kü ler ya ra lan ma la rın da ha ya tı
teh dit edi ci ka na ma lar la hi po vo le mik şok tab lo su
ge li şe bi lir. Şok ile baş vu ran has ta lar da am pu tas yon
ora nı %6-8’dir.12,13 Flint ve ar ka daş la rı eks tre mi te -
yi il gi len di ren ar ter ya ra lan ma sı son ra sı am pu tas -
yon ora nı nı %18.1 ola rak be lirt mek te dir ler.11

De ği şik ça lış ma lar da am pu tas yon oran la rı %1-10,
mor ta li te ise %1-5 ara sın da bil di ril miş tir.7,8,14 Se ri -
miz de am pu tas yon ora nı (%1.2), mor ta li te ora nı ise
%0.5’tir. Am pu tas yon olan has ta lardan üçünde
ateş li si lah ya ra lan ma sı var ken, ek si tus olan has ta -
da mul ti-or gan trav ma sı var dı. 

So nuç ola rak, er ken ta nı ve te da vi nin eks tre -
mi te kur ta rıl ma sın da bü yük öne mi var dır. Has ta
sevk zin ci rin de uğ ra şır ken, te da vi de geç ka lı na bi li -
nir ve eks tre mi te kay be di le bi lir. Şüp he li ol gu lar da
an ji og ra fi den ya rar lan mak ge re kir. Cer ra hi tek nik
ola rak müm kün ol duk ça li gas yon dan ka çı nı la rak,
ana to mik bü tün lü ğü nün sağ lan ma sı na ça lı şıl ma lı
ve greft ge re ki yor sa sa fen ven gref ti ter cih edil me -
li dir. Greft ve nöz sis te me kul la nıl mış sa, ame li yat
son ra sın da an ti ag re gan la ra an ti ko a gu lant ek len -
me li dir. 
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aris hastalarında varislerin nedeni büyük oranda altta yatan venöz
yetmezliklerle ilişkili olup gerek kozmetik açıdan, gerek yol açtığı
komplikasyonlar açısından hastaların yaşam kalitesini artırmak için

Derin Venöz Reflünün Eşlik Ettiği
Variköz Ven Cerrahisinde
Safen Stripingin Etkileri

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma mız da ha fif-or ta de re ce de de rin ve nöz ref lü nün eş lik et ti ği va ris has ta -
la rın da uy gu la dı ğı mız sa fen ven stri ping iş le mi nin et kin li ği ni ve er ken dö nem so nuç la rı nı ir de -
le dik. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Mart 2006 ile Ekim 2009 ta rih le ri ara sın da 202 has ta ya bü yük sa fen
ven stri ping ame li ya tı ya pıl mış olup, 68 has ta da pre o pe ra tif eş lik eden de rin ve nöz ye ter siz lik
mev cut idi. Ol gu la rın yaş or ta la ma sı 42 ± 15.1 olup %67.6’si er kek ti. Pos to pe ra tif ta kip te 15 has -
ta ya or ta la ma 7.8 ± 3.9 ay son ra kon trol dopp ler mu a ye ne si yap tı rıl dı. BBuull  gguu  llaarr::  Or ta la ma has ta -
ne ka lış sü re le ri bir gün olup, sa de ce spi nal anes te zi ye bağ lı baş ağ rı sı, bu lan tı,  hal siz lik şika ye ti
olan 3 has ta 1 gün den da ha faz la has ta ne de kal dı. Ope ra tif mor ta li te göz len me di. Pos to pe ra tif
komp li kas yon ola rak, ka na ma, he ma tom, in fek si yon hiç bir has ta da tes pit edil me di. Pos to pe ra tif
kon trol dopp ler mu a ye ne sin de %68.8 has ta da de rin ve nöz ref lü kay bol du. SSoo  nnuuçç::  So nuç ola rak;
de rin ve nöz ref lü nün eş lik et ti ği va ris has ta la rın da yü ze yel ve nöz sis tem de ki ref lü ve pa to lo ji le -
rin or ta dan kal dı rıl ma sı de rin ve nöz sis tem üze ri ne  de dü zel ti ci bir et ki ye sa hip tir. Bü yük sa fen
ven stri ping iş le mi gü ven le ve dü şük mor bi di te ris kiy le ya pı la bil mek te dir. Ol gu la rın tü mün de
kli nik ra hat la ma mev cut olup bü yük ço ğun lu ğun da de rin ve nöz ref lü pos to pe ra tif dö nem de kay -
bol mak ta dır. Ol gu la rın uzun dö nem ta kip le ri de vam et mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: De rin ve nöz ref lü; sa fen ven stri ping; va ris cer ra hi si

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  In this study, we ai med to study the ef fec ti ve ness of Sap he no us ve in strip-
ping pro ce du re and early pe ri od re sults in pa ti ents with va ri co se ve ins who ha ve light and mo de -
ra te de ep ve no sus ref lux. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Bet we en March 2006-Oc to ber 2009, 202 pa ti ents
un der went Sap he no us ve in strip ping sur gery. 68 of them had pre o pe ra ti vely de ter mi ned de ep ve-
no us ref lux. In the se pa ti ents me an age was 42 ± 1.5 and 67.6% of them we re ma le. Con trol dopp -
ler ul tra so nog raphy we re app li ed to 15 of pa ti ents pos to pe ra ti vely af ter 7.8 ± 3.9 months. RRee  ssuullttss::
Ave ra ge hos pi tal stay was 1 day, only 3 pa ti ents sta yed mo re than 1 day be ca u se of he a dac he, eme-
sis, we ak ness comp la ints ca u sed by spi nal anest he si a. The re was not any ope ra ti ve mor ta lity. At
no ne of the se pa ti ents, comp li ca ti ons such as ble e ding, he ma to ma and in fec ti on we re se en. In 68.8%
of pa ti ents, de ep ve no us ref lux di sap pe a red. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  The eli mi na ti on of ref lux and pat ho lo gi es
in the su per fi ci al ve no us system in pa ti ents with va ri co se ve ins ac com pa ni ed by de ep ve no us ref -
lux  has a cor rec ti ve ef fect on the de ep ve no us system. Sap he no us ve in strip ping can be app li ed sa -
fely and with low mor bi dity. Cli ni cal re li ef we re ac hi e ved pos to pe ra ti vely. De ep ve no sus ref lux
di sap pe a red at gre at ma jo rity of pa ti ents. Long-term fol low-up of our pa ti ents con ti nu es.

KKeeyy  WWoorrddss::  De ep ve no us ref lux, Sap he no us ve in strip ping, va ri co sity sur gery
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de ği şik te da vi ler uy gu lan mak ta dır. Kro nik ve nöz
yet mez lik ye tiş kin ka dın lar da %25-33 ve er kek ler -
de %10-20 ora nın da gö rül mek te dir. Sık lık ise ka-
dın lar da yıl lık %2.6 ve er kek ler de %1.9 ola rak
bil di ril miş tir. Kro nik ve nöz yet mez lik risk fak tör -
le ri ara sın da ge ne tik yat kın lık, uzun sü re ayak ta
kal ma, ge çi ril miş trom bof le bit ve alt ex tre mi te
trav ma la rı, obe zi te ve ge be lik sa yı la bi lir.1

Gi ri şim en di kas yon la rı ara sın da ise ba cak lar -
da ki gö rün tü, ağ rı, ça buk yo rul ma, ağır lık his si, yü-
ze yel trom bof le bit, ka na ma, hi per pig men tas yon,
li po der ma tosk le roz, “at rop hi e blanc he” ve ve nöz
ül ser ola rak sa yı la bi lir.2,3

Bu ça lış ma mız da ha fif-or ta de re ce de de rin ve -
nöz ref lü nün eş lik et ti ği va ris has ta la rın da uy gu la -
dı ğı mız sa fen ven stri ping iş le mi nin et kin li ği ni ve
er ken dö nem so nuç la rı nı ir de le dik.

GE REÇ VE YÖN TEM LER
Ça lış ma mız, İnö nü Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Etik
Ku rul ona yı alın dık tan son ra, İnö nü Üni versi te si
Tıp Fa kül te si Kalp ve Da mar Cer ra hi si ta ra fın dan
ile ri ye yö ne lik ola rak ger çek leş ti ril miş olup Mart
2006 ile Ekim 2009 ta rih le ri ara sın da 202 has ta ya
bü yük sa fen ven stri ping ame li ya tı ya pıl dı. 68 has-
ta da pre o pe ra tif eş lik eden de rin ve nöz ye ter siz lik
mev cut idi. Cer ra hi en di kas yon, semp to ma tik va ri -
köz ven le ri olan ve dopp ler ul tra so nog ra fi de sa fe no
fe mo ral bi leş ke’ de en az 1 de re ce (0.5-1 sn sü ren)
ref lü sü olan lar ile yi ne yü ze yel fe mo ral ven, de rin
fe mo ral ven ve pop li te al ve nin hep sin de ve ya en az
iki sin de yet mez lik olan lar da ko nul du. Hi ka ye sin -
de pa ke ek siz yo nu ve kü çük sa fen ven stri ping iş le -
mi ya pı lan has ta lar, ge çi ril miş de rin ven trom bo zu,
trav ma, or to pe dik cer ra hi ge çi ren ler ve dop ler ul t-
ra so nog ra fi de sa de ce ana fe mo ral ven de yet mez li -
ği olan lar ça lış ma ya dâhil edil me di. Ol gu la rın
de mog ra fik ve ri le ri Tab lo 1’de özet len miş tir. Han -
gi ol gu ya diz se vi ye sin de; han gi ol gu ya to tal sa fen
ven stri ping iş le mi ya pı lıp ya pı la ma ya ca ğı; pre o pe -
ra tif dopp ler in ce le me de diz ve ya di zal tı se vi ye de
sa fen ven ye ter siz li ği olup ol ma ma sı na; o se vi ye de
ki sa fen ven ça pı na ve kli nik mu a ye ne de pa ke le rin
sa fen ven tra se sin de faz la olup ol ma ma sı na gö re ka -
rar ve ril di. Has ta la rın 60 (%88.2)’un da yet mez lik
olan ba cak ta di ğer ba ca ğa gö re çap far kı var dı. Has-

ta la rın kli nik se yir ve mey da na ge len de ği şik lik le -
ri de ğer len di re bil mek için 1995’te ge liş ti ri len CE -
AP (kli nik, et yo lo jik, ana to mik ve fiz yo lo jik)
sı nıf la ma sis te min den fay da la nıl mış tır.4 Tüm ope-
ras yon lar su pin po zis yo nun da spi nal anes te zi al tın -
da ya pıl dı. Spi nal anes te zi nin ye ter siz kal dı ğı,
uy gun ol ma dı ğı ve ya has ta ter ci hi ne gö re 12 has-
ta da ge nel anes te zi al tın da cer ra hi iş lem ger çek leş -
ti ril di. Ka sık böl ge sin de sa fe no fe mo ral bi leş ke ye
ulaş mak için in gu i nal de ri kıv rı mı nın 1 cm üze rin -
de, 2-3 cm’lik trans fers bir cilt ke si si ger çek leş ti ril -
di. Sa fe no-fe mo ral bi leş ke de ki tüm sa fen ven yan
dal la rı bu lu na rak bağ lan dı.  Sa fen ve nin de rin ven
ile bir leş ti ği böl ge nin 0.5-1 cm dis ta lin den li gas yon
uy gu la nıp, to tal stri ping ya pı lan lar da iç mal le ol’den
3 cm yu kar da, diz se vi ye sin de ya pı la cak lar da ise diz
se vi ye sin den 3-4 cm al tın dan sa fen ven ser best leş -
ti ril di. Dis tal sa fen bağ la na rak va ris te li (As traT -
hech, İsviç re) dis tal den sa fe no fe mo ral bi leş ke ye
doğ ru iler le til di ve sa fen ven stri ping iş le mi ger çek-
leş ti ril di. To tal sa fen ven stri ping uy gu la dı ğı mız ol-
gu lar da dis tal de sa fe nöz si ni rin sa fen ven den
uzak laş tı rı la rak ko run ma sı na dik kat edil di. Çı ka rı -
lan sa fen ven le bir lik te si nir do ku su olup ol ma dı ğı
dik kat li ce in ce len di. Bu sı ra da, ka na ma kon tro lu
için çı ka rı lan sa fen ven tra se si bo yun ca kom pres -
yon uy gu lan dı. Sa fen ven stri ping iş le mi ar dın dan
kü çük cilt in siz yon la rı ya pı la rak va ris pa ke le ri çı-
kar tıl dı. Ame li yat son ra sı er ken dö nem de 24 sa a te
ka dar elas tik ban daj ve son ra sın da klas 2 va ris ço ra -
bı kul la nıl dı.  Bü tün has ta lar ame li yat tan 24-48 sa -
at son ra ta bur cu edil di. Ame li yat son ra sı ikin ci
ay da sa fen si nir de fi sit le ri, ağ rı, ödem gi bi şika yet -

Değişkenler İstatistik, (n= 68)

Yaş (ortalama±SD) 42.2±15.1

Cinsiyet (Erkek) 46 (%67.6 )

CEAP 2 41 (%60.2)

CEAP 3 22 (%32.3)

CEAP 4 4 (%5.8)

CEAP 5 1 (%1.4)

Yüzeyel tromboflebit 6 (%8.8)

Sigara 24 (%35.2)

Obezite 13 (%19.1)

Aile öyküsü 27 (%39.7)

TABLO 1: Olguların demografik verileri.
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le ri olup ol ma dı ğı de ğer len di ril di. Pos to pe ra tif ta-
kip te 15 has ta ya or ta la ma 7.8 ± 3.9 ay son ra kon t-
rol dopp ler mu a ye ne si yap tı rıl dı.

BUL GU LAR
Ol gu la rın or ta la ma ya şı 42 ± 15.1 olup, 46
(%67.6)’sı er kek ti. Has ta la rın 44’ü (%64.7) ba cak -
lar da ağ rı şika ye ti ile baş vur du ve CE AP sı nıf la ma -
sı na gö re has ta la rın 41’i (%60.2) C2, 22’si (%32.3)
C3, 4’ü (%5.8) C4, 1’i (%1.4) C5 ka te go ri sin de idi.
36’sında (%52.9) tek eks tre mi te de ve nöz yet mez -
lik var dı. Or ta la ma has ta ne ka lış sü re le ri 3 has ta dı-
şın da (spi nal anes te zi ye bağ lı ba şağ rı sı, bu lan tı,
hal siz lik şikâye ti olan) bir gün idi. Ope ra tif mor ta -
li te göz len me di. Pos to pe ra tif komp li kas yon ola rak,
ka na ma, he ma tom, in fek si yon hiç bir has ta da tes pit
edil me di. 1 has ta da ba cak ta lo kal ya ra ye ri en fek si -
yo nu, 3 has ta da ge çi ci ba cak öde mi, 1 has ta da yü-
ze yel trom bof le bit ge liş ti.

Pos to pe ra tif er ken dö nem komp li kas yon lar
Tab lo 2’de gö rül mek te dir. Pos to pe ra tif ta kip peri -
yo du muz da tüm has ta lar da kli nik ra hat la ma mev-
cut olup 15 has ta nın er ken dö nem kon trol dopp ler
ul tra son in ce le me sin de %68.8’in de de rin ve nöz ref-
lü nün kay bol du ğu göz len miş olup ile ri ki dö nem le -
re ait ta kip le ri miz de vam et mek te dir. 

TAR TIŞ MA
De rin ve nöz yet mez lik alt eks tre mi te de de rin 
ven le ri et ki le ye rek ve nöz yet mez li ğe ne den olan
fak tör ler ola rak ta nım la na bi lir. Bu yet mez lik seg-
men tal ve ya ak si al ola bi lir. De rin seg men tal ref lü
fe mo ral, pop li te al, ba cak ve ya bal dır kas ven le ri nin
sı nır lı yet mez li ği ola rak ka rak te ri ze dir. Ak si al ref -
lü ise ka sık ve bal dı rın ke sin ti siz yet mez li ği ola rak

bi li nir. Ak si al ref lü sa de ce de rin ve nöz sis te mi et-
ki le ye bil di ği gi bi ay nı za man da hem de rin hem de
yü ze yel ve nöz sis te mi  de et ki le ye bi lir. De rin ve nöz
yet mez lik esa sen üç eti yo lo ji den kay nak la nır. 
Bun lar pri mer de rin ve nöz ka pak la rın yet mez li ği,
cid di kro nik ve nöz yet mez lik le iliş ki li olan post t-
rom bo tik sen drom ve kon je ni tal mal for mas yon -
lardır.5

Va ri köz ven li has ta la rın %60-70’in de sa fe no -
fe mo ral bi leş ke de ve bü yük sa fen ven de ref lü mev-
cut tur. Geç miş te de rin ven trom bo zu ol ma yan ve
pri mer yü ze yel ve nöz ref lü sü olan has ta lar da de rin
ve nöz yet mez lik gö rül me ora nı %22 olup bu ref lü
seg men tal, kı sa sü re li ve ana ola rak or tak fe mo ral
ven de dir.6

Va ri köz ven cer ra hi si, sa fen ve nin strip pin giy -
le bir lik te ol sun ya da ol ma sın ka sık böl ge sin de
yük sek ven li gas yo nu nu içer mek te dir.7 Ran do mi -
ze kon trol lü ça lış ma lar bü yük sa fen ven strip ping
ve fle bek to mi son ra sı re kür rens de be lir gin azal ma
ol du ğu nu gös ter miş tir.6 Ay nı za man da uy luk or ta -
sın da ki per fo ra tör ref lü nün, özel lik le ka sık ta ye ni
kol le te ral le rin ge liş me si nin ön len me sin de de fay-
da sı ol mak ta dır. Bu na kar şın bü yük sa fen ve nin ya-
ter siz strip ping iş le mi ye ni de rin ve nöz ref lü
olu şu mu na ne den ol mak ta dır.8

Sa fen ve de rin ven yet mez li ği olan ol gu lar da;
ge nel de yü ze yel ref lü nün te da vi si ile de rin ve nöz
seg ment te ki yet mez lik te dü ze le bi lir. Pug gi o ni ve
ark yap tı ğı ça lış ma da kom bi ne de rin ve yü ze yel ve -
nöz ye ter siz li ği olan 38 ol gu da dopp ler mu a ye ne de
sa fen stri ping son ra sı 1/3 ol gu da de rin ve nöz yet-
mez li ğin dü zel di ği ni gös ter di ler.9

Pa de berg’in ça lıs ma sın da ise %27 ol gu da de -
rin ve nöz ref lü dü zel miş ve tüm has ta lar be lir gin
he mo di na mik iyi leş me gös ter miş ler dir. Kom bi ne
de rin ve yü ze yel yet mez li ği olan has ta lar da de rin
sis tem de prok si mal ve ya seg men tal ref lü sü olan lar
tüm de rin sis tem de ak si yal ref lü sü olan has ta la ra
gö re da ha faz la fay da gör mek te dir ler.10 Bi zim ça lış -
ma mız da da pos to pe ra tif kon trol dopp ler ul tra son
in ce le me sin de; incelenen 15 hastanın %68.8’inde
has ta da de rin ve nöz ref lü kay bol muş tur.

Ba zı ya zar lar sa fen ven cer ra hi si son ra sı de rin
ve nöz ref lü azal ma sı nı over lo ad te o ri si ile açık la -
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Değişkenler Sayı, (n= 68)

Kasık yerinde hematom -

Kasık yerinde enfeksiyon -

Bacakta hematom -

Bacakta lokal yara yeri enfeksiyon 1 (%1.4)

Geçici bacak ödemi 3 (%4.2)

Yüzeyel tromboflebit 1 (%1.4)

Derin ven trombozu -

TABLO 2: Erken postoperatif komplikasyonlar.



ma yı de ne miş ler dir. Bu te o ri ye gö re, sü per fi si al
ven ler den de rin ven le re doğ ru per fo ra tör ven ler ile
aşı rı akım ol du ğu ve bu nun de rin ven ler de aşı rı ge-
ril me ye ne den ol du ğu do la yı sıy la de rin valv yet-
mez li ği ne ne den ol du ğu nu sa vun muş lar dır. De rin
ven ler de aşı rı ge ril me ye ne yin ne den ol du ğu ise
açık la na ma mış tır.11

Son yıl lar da sa fen ven cer ra hi si ve fle bek to mi
ya pı lan has ta la rın bü yük ço ğun lu ğun da ya şam ka-
li te sin de de be lir gin bir iyi leş me gö rül müş tür.12

Ho no lu lu, Ha wa i i’ de ya pı lan bir ça lış ma da,
Şubat 97-Ha zi ran 2001 ta rih le ri ara sın da, sa fen ven
ab laz yo nu ya pı lan 33 has ta nın 17’sin de alt eks tre -
mi te de de rin ve nöz yet mez lik olup bu has ta la ra sa -
fen ven ab laz yo nu uy gu lan mış. Sa fen ven
ab laz yo nu uy gu la nan bu has ta la rın 4 ta ne sin de ref -
lü ha len de vam edi yor ken 3 ta ne sin de ame li yat tan
son ra sı ra sıy la 3 ay, 9 ay ve 13 ay son ra yü ze yel fe-
mo ral ven ref lü sü or ta dan kay bol muş tur. 1 has ta da
ise pop li te al ven ref lü sü ame li yat tan 3 ay son ra
kay bol muş.9 Walsh ve ark.nın yap tı ğı bir ça lış ma -
da sa fe nek to mi ile de rin ve nöz yet mez lik %93 ora-
nın da eli mi ne ol muş tur (29 ex tre mi te den 27’sin de
de rin ve nöz yet mez lik kay bol muş tur).11

Sa les ve ar ka daş la rın yap tı ğı di ğer bir ça lış ma -
da ise sa fe nek to mi ile de rin ve nöz yet mez lik %94
ora nın da or ta dan kay bol muş tur (17 ex tre mi te nin
16’sın da).13

Ting ve ar ka daş la rı nın yap tı ğı 102 ex tre mi te -
yi içe ren da ha ge niş bir ça lış ma da ise yü ze yel ve

de rin ve nöz yet mez li ği olan has ta lar da sa fen ven
ab laz yo nun dan son ra %28 ora nın da has ta lar da yü-
ze yel fe mo ral ven ref lü sü, %28 ora nın da seg men tal
ref lü, %28 ora nın da pop li te al ven ref lü sü or ta dan
kay bol muş tur.14

De rin ve nöz yet mez li ğin et yo lo ji sin de post t-
rom bo tik sen drom ve kon je ni tal mal for mas yon lar
da yer al dı ğın dan cer ra hi mü da ha le den ön ce iyi bir
kli nik ve rad yo lo jik in ce le me ya pıl ma lı dır.5

Bi zim ça lış ma mız da pos to pe ra tif ta kip per iyo -
du muz da tüm has ta lar da kli nik ra hat la ma mev cut
olup kon trol dopp ler ul tra son in ce le me sin de kon-
tol yapılan 15 hastanın %68.8 has ta da de rin ve nöz
ref lü nün kay bol du ğu göz len dik. Bi zim pos to pe ra -
tif ça lış ma mız da kı sıt la ma lar olup bu %68.8 de ğe -
ri tam ola rak ger çek de ğe ri gös ter me ye bi lir. De rin
ve nöz ref lü nün eş lik et ti ği va ris has ta la rın da fiz-
yo pa to lo jik dü zel me olup ol ma dı ğı nı gös te re bil -
mek için pre o pe ra tif ve geç dö nem iyi bir
rad yo lo jik dop ler in ce le me si ne ve da ha ge niş se ri -
le re ih ti yaç var dır. Bi zim ça lış ma mız gös ter miş tir
ki se çil miş has ta lar da me di kal te da vi ye ri ne cer ra -
hi te da vi bir al ter na tif olup has ta la rın ya şam ka li -
te si ni de ar tır mak ta dır.

So nuç ola rak; de rin ve nöz ref lü nün eş lik et ti -
ği va ris has ta la rın da yü ze yel ve nöz sis tem de ki ref -
lü ve pa to lo ji le rin or ta dan kal dı rıl ma sı de rin ve nöz
sis tem üze ri ne de dü zel ti ci bir et ki ye sa hip olup bü -
yük sa fen ven stri ping iş le mi gü ven le ve dü şük
mor bi di te ris kiy le ya pı la bi lir.
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lkemizde böbrek nakli gerçekleştirilme olanağı bulamayan çok sa-
yıda kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hasta, hayat boyu diya-
lize bağımlı halde yaşamaktadır. Son yıllarda bu hasta

popülasyonunda artış gözlenmiştir. Bunun sebebi sağlık hizmetlerinin, ta-
nı ve tedavi olanaklarının artması, hasta yatış ve diyaliz işlemi sayısının da
doğru orantılı olarak artmasıdır.1 Hasta ve hekim konforunun iyi olması,
kolay uygulanabilir olması ve uzun süre açık kalma oranlarının yüksek ol-
ması nedeni ile bu hasta grubunda hemodiyaliz girişi için ilk seçenek oto-
jen arteriovenöz fistüllerdir (AVF).2,3 Kronik böbrek yetmezliği hastalarında
AVF’ler hayat kurtaracı girişimlerdir. AVF operasyonları sonrasında geç
dönemde en sık gözlenen komplikasyon fistül trombozudur.1 Bizim vaka-
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Arteriovenöz Fistül Operasyonu Sırasında
Fogarty Kateter Ucu Kopmasına Bağlı

Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda arteriovenöz fistül hemodiyaliz için ilk tercih
edilecek yoldur. Olgu sunumumuzda fogarty kateter ile venöz tromboemboli ve venöz valvlerin
temizlenmesi sırasında balon ucunun kopmasına bağlı olarak pulmoner emboli gelişen ilginç bir
vakayı sunmayı amaçladık. AVF operasyonları sırasında, arteriyel ve venöz oklüzyonlar, ödem,
psödoanevrizma, iskemi, enfeksiyon, hematom gibi komplikasyonlar gözlenmektedir. Özellikle
onkoloji hastalarında port ucu kopmasına bağlı pulmoner emboli olgusu nadir olarak
gözlenebilirken, operasyonlar sırasında Fogarty kateter balon ucu kopmasına bağlı pulmoner emboli
olgusu çok nadir gözlenebilen ve hayati risk teşkil eden bir komplikasyon olduğundan bu olguyu
literatüre kazandırmayı amaçladık. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriyovenöz fistül; pulmoner emboli; kateterizasyon

AABBSS  TTRRAACCTT  For the patients with end stage renal disease, the arteriovenous fistula(AVF) is the first
choice as the route of hemodialysis. Here we present an interesting  case in which  the AVF oper-
ation  was complicated by the pulmonary embolism of the balloon of the Fogarty catheter during
thrombectomy. Bleeding, arterial or venous occlusion, edema, pseudoaneurysm formation , is-
chemia, infection and  hematoma are among the common  compliactions of AVF operations. Rarely,
the tip of the  port used in oncologic patients can cause pulmonary embolism. Here we aimed to re-
port pulmonary embolism due to Fogarty balloon cathater tip fracture  as a rare and highly mortal
complication of AVF operations.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; pulmonary embolism; catheterization 
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mız da fis tül trom bo zu na bağ lı ope ras yo na alı nan
ve ope ras yon sı ra sın da fo garty ka te te rin ba lon kıs-
mı nın kop ma sı na bağ lı pul mo ner em bo li ge li şen il-
ginç bir va ka su nu mu dur.

OLGU SUNUMU
72 ya şın da di ya be tik, obez ve hi per tan sif er kek has -
ta yak la şık 2 yıl dır kro nik böb rek yet mez li ği ta nı -
sıy la ta kip edi lip haf ta da 3 de fa di a li ze gir mek te dir.
Has ta nın mev cut sağ üst eks tre mi te Ci mi no-Bres ci -
a AVF ’de thrill ve üfü rüm alı na ma ma sı üze ri ne ope-
ras yon plan la na rak kli ni ğe ya tı rıl dı. Lo kal anes te zi
al tın da sağ ön kol 1/3 or ta böl ge sin de 3 cm’lik ver ti -
kal ke si ya pı la rak se fa lik ven eks plo re edil di ğin de
se fa lik ve nin trom bo ze ol du ğu gö rül dü. 1 cc in tra -
ve nöz he pa rin in füz yo nu son ra sı bull-dog klemp ler
ko nu la rak ve no to mi ya pıl dı. Mev cut trom büs ma-
ter ya li nin çı kar tıl ma sı, ka pak çık la rın te miz len me si
ve kan akı mı nı gör mek ama cıy la 3F Fo garty ka te te -
ri prok si ma le sı ra sıy la 15, 30 ve 55 cm gön de ril di.
55 cm’den çe kil di ğin de ka te te rin ba lon kıs mı nı içe-
ren dis tal ucu nun (3 cm) kop muş ol du ğu gö rül dü.
Ay nı mar ka ikin ci 3F Fo garty ka te te ri tek rar 55
cm’e gön de ri lip çe kil di ğin de Fo garty ka te te rin ay nı
böl ge den tek rar kop muş ol du ğu gö rül dü. Se fa lik
ven bağ lan dı. Fo garty ka te ter ba lon ucu nun aran-
ma sı ama cıy la has ta ya in tra o pe ra tif sko pik in ce le -
me ya pıl dıy sa da ka te ter ucu gö rün tü le ne me di.
Has ta nın ge nel du ru mu nun bo zul ma ma sı ve te da vi
plan la ma sı nın ya pı la bil me si ama cıy la ol gu ya PA ak-
ci ğer gra fi si çe kil di, nor mal ola rak de ğer len di ril di.
Has ta an ji og ra fi la bo ra tu a rı na alı na rak sko pi eş li -
ğin de ka te ter uç la rı aran dı. Her iki ucun da sol ak-
ci ğer de alt lob da ol du ğu tes pit edil di (Re sim 1).
Has ta yo ğun ba kım üni te si ne alı na rak he pa ri ni ze
edil di. Has ta nın ge nel du ru mu nun iyi ol ma sı, kan
ga zı ta kip le rin de ok si je ni zas yon prob le mi ol ma ma -
sı üze ri ne has ta ya bir üst se vi ye den an te kü bi tal
AVF ya pı la rak ta bur cu edil di. 

TARTIŞMA

AVF ope ras yon la rın da böl ge se çi min de has ta kon-
fo ru nun ya nın da fis tül açık lı ğı nın uzun ol ma sı, di -
ğer AVF açı la bi le cek böl ge le ri et ki le me me si ve
komp li kas yon ora nın dü şük ol ma sı çok önem li dir.
Lo kal anes te zi ile ya pı la bil me si, pe di at rik has ta

gru bun da ra hat lık la kul la nı la bil me si, açık kal ma
sü re le ri nin uzun ol ma sı gi bi kri ter ler dik ka te alın-
dı ğın da Ci mi no-Bres ci a AVF ’ler gü nü müz de sık
kul la nıl mak ta dır.4 Kro nik böb rek yet mez li ği has-
ta la rın da AVF ope ras yo nu son ra sın da er ken dö-
nem de; trom boz, he ma tom, he mo ra ji, en fek si yon,
geç dö nem de; trom boz, eks tre mi te öde mi, ar te ri al
ste al (çal ma), eks tre mi te is ke mi si, psö  do a nev riz ma
gi bi lo kal komp li kas yon lar ve fis tül de bi si nin yük-
sek ol ma sı se be biy le kalp yet mez li ği gi bi sis te mik
komp li kas yon lar göz len mek te dir.1 Geç dö nem
AVF komp li kas yon la rı ara sın da en sık göz le nen
komp li kas yon AVF trom bo zu dur. Trom bo zun en
sık se be bi ve nöz dar lık lar dır.1 Trom bo ze AVF cer-
ra hi trom bek to mi ve ya trom büs içi ne trom bo li tik
mad de en jek si yo nu ile trom boz açıl ma ya ça lı şı la -
bi lir. Bi zim va ka mız da Ci mi no-Bres ci a AVF ope-
ras yo nu son ra sı geç dö nem trom boz ge li şi mi
se be biy le cer ra hi trom bek to mi plan la nan bir has ta
idi. AVF ope ras yo nu sı ra sın da semp to ma tik pul mo-
ner em bo li sık göz le nen bir du rum de ğil dir. Pul-
mo ner em bo li en sık ola rak de rin ven
trom boz la rın da trom büs ma ter ya li ile pul mo mer
ar te rin obs trük te ol ma sın dan mey da na gel mek te -
dir. Pul mo ner ar te rin %50’den da ha faz la tı kan ma -
sı ma sif pul mo ner em bo li ola rak ta rif le nir. Ma sif
pul mo ner em bo li ol gu la rın da hız la he mo di na mik
ins ta bi li te, şok ve ölüm ger çek le şe bi lir.5 Pul mo ner
em bo li bu lu nan ol gu lar da an ti ko a gü lan te da vi ile
ta kip, ka te ter yar dı mıy la di rek trom bo li tik te da vi
ve ril me si, cer ra hi ola rak pul mo ner em bo lek to mi
uy gu la na bi le ce ği gi bi, ya ban cı ci si me bağ lı pul mo -
ner em bo li va ka la rın da sağ fe mo ral ven den gi ri le -

RESİM 1: Skopi altında sol akciğerde distal pulmoner arter yatağında foga-
rty kateter uçlarının görüntülenmesi.
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rek ‘’ go ose neck sna re’’ tek ni ği ile ya ban cı ci sim çı-
ka rı la bi lir.6,7,8 Ka te ter ucu kop ma sı na bağ lı ve ya
ben ze ri ati pik pul mo ner em bo li va ka la rın da ya ban -
cı cis min çı ka rıl ma sı nı öne ren ya zı lar ol du ğu gi bi,
ge nel du ru mu sta bil sey re den has ta lar da an ti ko a -
gu lan lar ile ta kip edi le bi le ce ği ni bil di ren ya zı lar  da
mev cut tur. Zi e ren ve ark. in tra vas kü ler ka te te rin
kop ma sı na bağ lı pul mo ner em bo li mey da na gel miş
ve ka te te rin çı ka rı la ma dı ğı bir ol gu bil dir miş ler dir.
Ta nı ko nul duk tan üç ay son ra tü mö rün iler le me si -
ne bağ lı ola rak has ta kay be dil miş tir. Otop si in ce le -
me sin de dis tal ka te ter par ça sı nın sol in fe ri or
pul mo ner ar ter de so run suz ola rak dur du ğu gö rül -
müş tür.9 Bif fi ve ark.’nın yap mış ol du ğu bir di ğer
ça lış ma da üç yüz otuz üç has ta da ve nöz port  imp -
lan tas yon komp li kas yo nu ve ma li ye ti nin in ce len -
miş tir. Beş has ta da port ka te ter rüp tü rü ve
pul mo ner em bo li zas yo nu gö rül müş ve gi ri şim sel
rad yo lo jik yön tem ler ile çı kar tıl mış tır. Bu beş
komp li kas yo nun ma li ye ti 5913 US $ ola rak he sap -
lan mış tır.10

Ol gu muz da AVF ope ras yo nu sı ra sın da Fo garty
ka te ter ba lon ucu kop ma sı na bağ lı ge li şen pul mo -

ner em bo li ol gu suy du. Fo garty ka te ter dis tal kıs mı
an ji og ra fi la bo ra tu a rın da sko pi al tın da gös te ril me -
si ile ta nı ko nul du. Has ta nın he mo di na mi si nin sta-
bil sey ret me si, kli nik ola rak ta şi kar di si nin ve
ta şip ne si nin bu lun ma ma sı, kan ga zı ta kip le rin de
ok si je ni zas yon prob le mi ol ma ma sı üze ri ne has ta
an ti ko a gü lan te da vi al tın da yo ğun ba kım üni te sin -
de ta kip edil di. Has ta 2 yıl bo yun ca ta kip edil di. Ta-
kip le rin de bu komp li kas yon se be biy le her han gi bir
kli nik tab lo oluş ma dı. Ya ban cı ci simin pul mo ner
ar ter ’e kaç ma sı na bağ lı pul mo ner em bo li na dir gö-
rü len fa kat mor ta li te si yük sek ola bi le cek bir komp-
li kas yon dur. 

So nuç ola rak, ge nel du ru mu bo zu lan, so lu num
sı kın tı sı ge li şen has ta lar da ya ban cı cis min hız la çı-
kar tıl ma sı ge rek mek te dir. Bu nun için cer ra hi ya da
“go o se neck sna re” yön te mi gi bi mi ni mal in va ziv,
cer ra hi ol ma yan yön tem ler le kul la nı la bi lir. Ge nel
du ru mu sta bil sey re den ko mor bi di te si yük sek has-
ta lar da has ta nın göz len me si, an ti ko a gü lan te da viy -
le ta ki bi, cer ra hi mü da le ye ter cih edil me si nin hem
ma li yet hem de dü şük mor ta li te ris ki açı sın dan da -
ha uy gun ola ca ğı ka na a tin de yiz. 
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kstrakraniyal internal karotis arter anevrizması, erkeklerde 0.55±0.06
cm, kadınlarda 0.49 ± 0.07 cm çapında olan internal karotis arterin
%50’nin üzerinde dilatasyon göstermesi olarak tanımlanır ve olduk-

ça nadir görülür.1 Cerrahi tedavi uygulanan tüm karotis prosedürlerinin
%0.1-2’sini kapsamaktadır. Tüm periferik arter anevrizmaları ile kıyaslan-
dığında, karotis arter anevrizmalarının insidansı %0.4-4’tür. Genellikle
semptomların temel nedeni anevrizmadaki trombüse bağlı embolidir. Anev-
rizmaya bağlı kompresyon bulguları ve rüptür oldukça azdır.2-4 Yazımızda
emboli ve kompresyona bağlı semptomları bulunan ektrakraniyal karotis
arter anevrizmalı bir olgu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU
Kırk dört yaşında erkek hasta, yaklaşık 2,5 ay önce sağ tarafta kuvvetsizlik
ve bilinç kaybı şikayeti ile nöroloji acil polikliniğine başvurmuştur. Hasta-

Ekstrakraniyal İnternal Karotis
Arter Anevrizması: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Ekstrakraniyal karotis arter anevrizması nadir görülmesine rağmen, yaşamı tehdit edici
komplikasyonlar oluşturabilen önemli bir sorundur. Vakaların bir çoğunda boyunda pulsatil kitle
bulunmaktadır, ancak semptomatik hale gelmedikçe sıklıkla dikkate alınmamaktadır. Bu olgu
sunumumuzda baş ve boyun ağrısı, hemiparezi, anizokori, konuşma bozukluğu, disfajisi olan ve
boyunda pulsatil kitle palpe edilmeyen, geç dönemde karotis arter anevrizması tanısı alan hastayla
ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istedik.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis arter; internal karotis arter; anevrizma

AABBSS  TTRRAACCTT  Although seen rarely, extracranial carotid artery aneurysm is a serious problem caus-
ing life threatening complications. In most of the cases, there is a pulsatile mass on the neck, but
usually remains undiagnosed unless symptomatic. In this case report, we aim to share our experi-
ence in a patient having symptoms of head and neck pain, hemiparesia, anisocoria, speech disorders,
and dysphagia, but no palbable pulsatile mass on physical examination, and whose diagnoses was
made lately.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery; internal carotid artery; aneurysm
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nın be yin di füz yon MR tet ki kin de sol fron to-pa ri -
e tal lop ta ve sol ba zal gang li on lar da su ba kut in farkt
iz len miş tir. Ko nuş ma bo zuk lu ğu, dis fa ji ve he mi -
pa re zi si olan has ta ya fi zik te da vi baş lan mış tır. İki
ay son ra sın da ge nel du ru mun da bo zul ma ol ma sı
üze ri ne ya pı lan ka ro tis ar ter renk li dopp ler USG ’de
ve bo yun BT an ji yografi in ce le me sin de sol in ter nal
ka ro tis ar ter de (İCA) yak la şık 4 cm bo yu tun da
anev riz ma sap tan mış tır ve kli ni ği mi ze re fe re edil-
miş tir. Ay rın tı lı anam ne zin de has ta nın 2,5 se ne ön-
ce de baş ve bo yun ağ rı sı ne de niy le be yin cer ra hi si
bö lü mü ne baş vur du ğu ve her han gi bir pa to lo ji sap-
tan ma dı ğı öğ re nil miş tir. Öz geç mi şin de ay rı ca hi-
per tan si yon ve si ga ra kul la nı mı da bulunmaktadır.
Fi zik mu a ye ne sin de bo yun da pul sa til kit le pal pe
edi le mez ken, vü cu dun di ğer yer le rin de de ele ge len
pul sa til kit le yok tur. Baş ve bo yun ağ rı sı, he mi pa -
re zi, ani zo ko ri, ko nuş ma bo zuk lu ğu ve dis fa ji si olan
ve bil gi len di ril miş olur for mu ona yı alı nan has ta -
nın ge nel anes te zi al tın da ya pı lan ope ras yo nun da
İCA’ nın bi fu kas yon dan iti ba ren anev riz ma tik ol du -
ğu ve iç kıs ma doğ ru bü yü dü ğü gö rül dü. Şant kul-
la nı la rak İCA’ ya sa fen ven gref ti in ter po ze edil di.
Ame li yat tan son ra ko nuş ma bo zuk lu ğu ve dis fa ji si
dü zel di. Pos to pe ra tif 1. gün de so lu num sı kın tı sı
olan has ta acil ola rak re o pe ras yo na alın dı. He ma -
to mu bo şal tıl dık tan son ra en tü be edi le bi len has ta -
da ICA’ nın dis tal ucun da ki anas to moz da kü çük bir
yır tık tes pit edil di ve ona rım ya pıl dı. Pos to pe ra tif
4. gün de ta bur cu edi len has ta da ko nuş ma bo zuk lu -
ğu ve dis fa ji si nin dü zel me si nin ya nı sı ra baş ve bo -
yun ağ rı sı da geç ti. Has ta nın ya pı lan pa to lo jik
in ce le me sin de ate rosk le ro tik de ği şik lik ler gö rül dü.
Şika yet le ri nin bir kıs mı ge ri le yen has ta ta ki bi miz
al tın da olup, kli nik ola rak sta bil dir. 

TARTIŞMA

Ka ro tis ar ter anev riz ma sı na yö ne lik ilk ba şa rı lı gi-
ri şim 1808 ta ri hin de Sir Ast ley Co o per ta ra fın dan
li gas yon ya pı la rak uy gu lan mış tır. Yak la şık 200 yıl
ön ce ilk ba şa rı lı gi ri şim ya pıl ma sı na rağ men na dir
gö rül me si ne de niy le gü nü müz de de önem li oran -
da il gi çek mek te dir.2,5,6 Ka ro tis ar ter de ger çek anev-
riz ma olu şu mun da ki en sık ne den ate rosk le roz
ve ya fib ro mus kü ler disp la zi dir.2,4 Ça lış ma lar da va-
ka la rın %37,5-100’ün de ilk bul gu nun nö ro lo jik ha-

di se ol du ğu bil di ril miş tir. Nö ro lo jik olay la rın te mel
ne de ni ise anev riz ma da ki trom bü se bağ lı em bo li -
dir. Ge çi ci is ke mik atak ile ya da in me ile kar şı mı -
za çı ka bi lir. Ate rosk le ro za bağ lı ka ro tis ar ter
anev riz ma sı ta nı sı alan has ta mız da da em bo li ne-
de niy le he mi pa re zi oluş muş tur. Bul gu la rın olu şu -
mun da ki di ğer bir na dir ne den ise kom p-
res yon dur.2,4,5 Kla sik ola rak kit le man di bu lar üç ge -
nin in fe ri o run da yer al mak ta dır ve fi zik mu a ye ne -
de has ta la rın %90’ın da bo yun da pul sa til kit le
bu lun mak ta dır.2 An cak Szo pins ki ve ar ka daş la rı
yap tık la rı ça lış ma da 15 has ta nın sa de ce 6’sın da; At-
ti gah ve ar ka daş la rı da 64 ka ro tis anev riz ma sı nın
19’un da pul sa til kit le sap ta mış lar dır.5,7 Boy nun içi -
ne doğ ru iler le me gö rül dü ğün de fa rin ge al kons trik-
tör kas la rın ba sı sı na bağ lı ola rak dis fa ji mey da na
gel mek te dir. Mü koz mem bran ve ya glos so fa rin ge -
al si nir ba sı sı na bağ lı ola rak da fa rin ge al dis fonk si -
yon olu şa bil mek te dir. Ay rı ca glos so fa rin ge al si nir
ba sı sı boy na ya yı lım gös te ren ku lak ağ rı sı na ne den
olur. Ba zen de göz et ra fın da ve ya baş ağ rı sı şek lin -
de kar şı mı za çı ka bi lir. Glos so fa rin ge al si nir ba sı sı
dı şın da ser vi kal sem pa tik zin cir ve va gus da et ki le -
ne bil mek te dir. Ser vi kal sem pa tik zin ci rin et ki len -
me si ne bağ lı Hor ner Sen dro mu, va gus kom p-
res yo nu na bağ lı da sık lık la ses kı sık lı ğı oluş mak ta -
dır.2,5,8 Ol gu muz da da bo yun da kit le pal pe edi le -
me mek te dir ve ya pı lan ope ras yon da İCA’ nın
bi fur kas yon dan iti ba ren anev riz ma tik ol du ğu ve iç
kıs ma doğ ru bü yü dü ğü gö rül müş tür. Kom pres yo -
na bağ lı baş ve bo yun ağ rı sı, ani zo ko ri, ko nuş ma
bo zuk lu ğu ve dis fa ji si ol du ğu dü şü nül müş tür. 

Ope re edil me yen ka ro tis ar ter anev riz ma la -
rın da in me gö rül me ora nı %50’nin üze rin dey ken,
mor ta li te ora nı %71’dir.4-6 Bu ne den le ta nı ko nar
kon maz cer ra hi te da vi öne ril mek te dir. Cer ra hi te-
da vi trom bo em bo li ye bağ lı ka lı cı nö ro lo jik se kel -
le ri ve kom pres yon bul gu la rı nı ön le mek te dir.
Ter cih edi len cer ra hi pro se dür anev riz ma nın bü-
yük lü ğü ne, lo ka li zas yon ve eti yo lo ji si ne gö re fark-
lı lık gös te re bil mek te dir.5 Geç miş te li gas yon sık
kul la nı lan yön tem ol ma sı na rağ men, son yıl lar da
ar te ri yel de vam lı lı ğın sağ lan ma sı da ha çok ter cih
edil mek te dir. An cak mi ko tik anev riz ma lı, ana to -
mik ne den ler le bypas sın dis tal kon tro lü nün ya pı -
la ma dı ğı du rum lar da ve ya kon trol al tı na
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alı na ma yan ka na ma var sa li gas yon ge ne de en iyi
ter cih gi bi gö zük mek te dir. Ar te ri yel de vam lı lı ğın
sağ lan ma sın da da en sık kul la nı lan yön tem anev-
riz ma nın re zek si yo nu ve sa fen ven gref ti ile
bypass dır. Ka ro tis ar ter anev zi ma la rın da en do vas -
kü ler yön tem le ri des tek le yen ol gu su num la rı  da
bil di ril mek te dir.2 Li gas yon da mor ta li te ora nı %20,
in me ris ki %25 iken, cer ra hi ta mir de mor ta li te ve
in me ris ki %4 ile %9 ara sın da de ğiş mek te dir.5 Va-
ka mız da da İCA’ nın bi fu kas yon dan iti ba ren anev-
riz ma tik ol du ğu gö rül dü ve İCA’ ya sa fen ven gref ti
in ter po ze edil di. Ope ras yon dan son ra kom pres yo -
nun or ta dan kalk ma sıy la ko nuş ma bo zuk lu ğu ve

dis fa ji si nin dü zel me si nin ya nı sı ra baş ve bo yun ağ-
rı sı da geç ti.

So nuç ta; eks trak ra ni yal ka ro tis ar ter anev riz -
ma la rın da gö rü len semp tom lar ve ge li şe bi le cek
komp li kas yon lar ne de niy le ge nel yak la şım cer ra hi
te da vi ol ma lı dır. Bu ol gu su nu mu muz baş ve bo -
yun ağ rı sı, he mi pa re zi, ani zo ko ri, ko nuş ma bo zuk -
lu ğu ve dis fa ji si olan has ta la rın ayı rı cı ta nı sın da
mut la ka ka ro tis ar ter anev riz ma sı da göz önün de
bu lun du ru la rak di ag nos tik in ce le me le rin ve cer ra -
hi te da vi nin va kit ge çir me den ya pıl ma sı nın ge rek -
li li ği ni gös ter mek te dir. 
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ort anevrizmaları ve maligniteler ilerleyen yaşla beraber sık görü-
len hastalıklardır. Abdominal aort anevrizması (AAA) gerçek anev-
rizmalar içerisinde en sık görülen tip olmanın yanında yüksek

rüptür insidansı nedeniyle hayatı tehdit eden bir hastalıktır. AAA 65 yaş
üstü erkek populasyonunda %7-8 oranında görülmektedir.1 Kanserden ölüm
nedenleri arasında ön sıralarda yer alan kolorektal kanserler de sıklıkla ile-
ri yaşlarda gözlenir. Abdominal aort anevrizması ve kolorektal kanserler
nadiren birlikte görülebilirler. Bu birliktelikte ileri yaş ve sigara kullanımın
etkisinin büyük olduğu belirtilmektedir.2 Abdominal aort anevrizması ve
kolorektal kanserlerde küratif tedavi cerrahidir. Son yıllarda aort anevriz-
malarında uygun hastalarda endovasküler anevrizma tamiri (EVAT) uygu-
lamalarıda yapılmaktadır.3 Kolorektal kanserlerde cerrahiye ek olarak
adjuvan kemoterapi uygulanmaktadır. Abdominal aort anevrizması ve ko-
lon kanseri birlikte görülen hastalarda tedavi planlaması halen tartışmalı
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Acil Eşzamanlı Cerrahi Uygulanan
Abdominal Aort Anevrizması ve

Sağ Kolon Kanseri Olgusu

ÖÖZZEETT  Ab do mi nal aort anev riz ma sı (AA A) ve ko lo rek tal kan ser ler (KRK)  yaş lı po pü las yon da ar tan
sık lık la gö rü len pa to lo ji ler dir ve na di ren bu iki pa to lo ji ye eş za man lı ola rak rast la nır. AA A ve KRK
bir lik te gö rül dü ğün de te da vi plan la ma sı ha len tar tış ma lı olup, tek ve ya iki aşa ma lı te da vi  se çe nek -
le rin den han gi si nin uy gun ol du ğu na pa to lo ji le rin aci li ye ti ne ve ya semp to ma tik oluş la rı na gö re ka -
rar ve ril mek te dir. Ya zı mız da du va rın da ha re ket li trom büs olan ab do mi nal aort anev riz ma sı ile
eş za man lı ola rak ile u sa ne den olan çe kum tü mö rü bu lu nan bir has ta da uy gu la dı ğı mız tek aşa ma lı
eş za man lı cer ra hi te da vi yi sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ab do mi nal aort anev riz ma sı; ko lo rek tal kan ser; ile us

AABBSS  TTRRAACCTT  Ab do mi nal aor tic ane urysm (AA A) and co lo rec tal can cers (CRC) are se en in in cre a sing
fre qu ency in the el derly po pu la ti on and are ra rely fo und si mul ta ne o usly. Tre at ment plan ning in si-
mul ta ne o us AA A and CRC is still con tro ver si al. The cho i ce of sing le-sta ge or two-sta ge tre at ment
is ma de ac cor ding to the ur gency and sympto ma ti city of the both pat ho lo gi es. In this pa per we aim
to pre sent a ca se of ab do mi nal aor tic ane urysm with mo bi le throm bus on the ar te ri al wall and ca -
e cal tu mor ca u sing ile us, tre a ted with con co mi tant sur gery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ab do mi nal aor tic ane urysm; co lo rec tal can cer; ile us
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olup tek ve ya ba sa mak lı cer ra hi te da vi al ter na tif -
ler ara sın da dır. AA A için rüp tür ris ki, KRK’ler için
obs trük si yon, ka na ma gi bi acil du rum lar te da vi pla-
nı nı et ki le mek te dir. Ya zı mız da  ab do mi nal aort
anev riz ma sı ve ko lon tü mö rü bu lu nan ve  ile us kli-
ni ği ne de niy le acil eş za man lı cer ra hi uy gu la dı ğı -
mız has ta yı sun ma yı amaç la dık.

OL GU SU NU MU
Ka rın ağ rı sı şika yet le riy le baş vu ran 70 ya şın da er -
kek has ta da ya pı lan ba tın USG ’de ab do mi nal aor ta -
da 5.5 cm çap ta anev riz ma ve anev riz ma ke se si
için de ha re ket li trom büs tes pit edil di. Has ta nın ta nı -
sı ba tın to mog ra fi si çe ki le rek doğ ru lan dı. Ba tın to-
mog ra fi sin de ab do mi nal aor ta da in fra re nal 10 cm lik
seg ment te 5.5 cm ça pın da du va rı trom bo ze  anev-
riz ma tik di la tas yon (Resim 1), ko lon da er ken dö nem
tü mör ve ya inf la mas yon la uyum lu ola bi le cek fo kal
du var ka lın laş ma sı tes pit edil di. Has ta da kro nik at ri -
al fib ri las yon ve me di kal ta kip edi len ko ro ner ar ter
has ta lı ğı mev cut tu. Ab do mi nal aort anev riz ma sı
ope ras yo nu için ha zır lık la rı ya pı lan has ta da saf ra lı
kus ma şika ye ti ol ma sı üze ri ne çe ki len ayak ta di rek
ba tın gra fi sin de (Resim 2) ile us tes pit edi le rek has ta
ab do mi nal aort anev riz ma sı ve in tes ti nal obs trük sü -
yon ta nı la rıy la bil gi len di ril miş ona mı alı na rak acil
ope ras yo na alın dı. Gö bek al tı ve üs tü me di an in siz -
yo nu ile ba tı na gi ril di. Ope ras yon da in ce bar sak lar
ger gin ve ge niş le miş ti ve ili o çe kal valv dü ze yin de
pa sa jı tam tı ka yan sert tü mo ral kit le tes pit edil di. Çı -
kan ko lon da ay rı ca 3 cm çap ta baş ka bir tü mö ral olu-
şum da ha var dı. Has ta ya sağ he mi ko lek to mi ve
ile ot rans ver sos to mi ya pıl dı. Ab do mi nal aort anev-
riz ma sı exp lo re edi lir ken çe kum kom şu lu ğun da, pa-
ra a or tik top lam 5 adet lenf no du di sek si yo nu ya pıl dı.
İnfra re nal dü zey de ili ak bi fur kas yo na ka dar uza nan
yak la şık 10 x 5.5 cm ça pın da anev ri ma mev cut tu. İn-
fra re nal dü zey de aor ta ya ve her iki ili ak ar te re
klemp ko nul du. Anev riz ma ke se si açıl dı ve içe ri sin -
de ki trom büs te miz len di. Anev riz ma tik olan kıs ma
24 mm PTFE (po li tet raf lo ro e ti len) tu bu ler greft in-
ter po zis yo nu uy gu lan dı. İnfe ri or me zen te rik ar te rin
greft üze ri ne re imp lan tas yo nu ya pıl dı. Anev riz ma
ke se si greft üze ri ne ka pa tıl dı ve ret ro pe ri ton ka pa -
tıl dı. Ame li yat son ra sı dö nem de an ti bi yo tik te da vi -
si (sef tri ak son,met ro ni da zol) ve ril di. Ame li yat

son ra sı has ta ne ta kip le rin de en fek si yon le hi ne bir
bul gu ya rast lan ma dı. Has ta ame li yat son ra sı 11. gün
ta bur cu edil di. Pa to lo ji so nu cu çı kar tı lan ko lon ma-
ter ya lin de iki ay rı böl ge de de ko lon ade no kar si nom
ve lenf nod la rı nın tü mün de me tas taz sap tan dı. Has-
ta ya ame li yat son ra sı dö nem de ke mo te ra pi plan lan -
dı. Has ta nın 1. ve 6. ay da ya pı lan kon trol le rin de
çe ki len ayak ta di rek ba tın gra fi si ba tın USG ’le rin de
pa to lo ji sap tan ma dı ve pe ri fe rik na bız la rı pal pabl idi.

TAR TIŞ MA
Ab do mi nal aort anev riz ma sı ve ko lo rek tal kan ser -
le rin bir lik te li ği çok sık de ğil dir. Çe şit li ya yın lar da
bu in si dans %0.49 ile %2.1 ara sın da bil di ril miş tir.2

Bu in si dans iler le yen yaş ve si ga ra tü ke ti miy le art-
mak ta dır. Bu iki pa to lo ji nin bir lik te gö rül dü ğü du-
rum da te da vi pla nı tar tış ma lı olup tek aşa ma lı
eş za man lı cer ra hi yak la şım ve ya iki aşa ma lı cer ra -
hi yak la şım se çe nek le ri mev cut tur. Te da vi pla nı -
nın da anev riz ma nın ça pı ve ti pi, cer ra hın de ne yim
ve ter ci hi, tü mö rün ev re si ve yol aç tı ğı semp tom lar
be lir le yi ci dir. Ge nel ola rak bil di ri len va ka lar da iki
aşa ma lı te da vi nin eş za man lı te da vi ye gö re da ha çok
ter cih edil di ği gö rül mek te dir.4

İki aşa ma lı cer ra hi uy gu la ma la rın da ka bul 
gö ren ön ce lik li ola rak semp to ma tik ve ya komp li -
kas yon ris ki faz la olan lez yo nun te da vi si dir. Semp-
to ma tik lez yon lar KRK için in tes ti nal ka na ma ve
obs trük sü yon bul gu la rı olan va ka lar, AA A için
özel lik le 6 cm’den bü yük rüp tür ris ki faz la olan va-
ka lar dır. AA A 5 cm al tın da ise rüp tür ris ki dü şük
ol du ğu için ön ce lik tü mör te da vi si ne ve ri lir ve
anev riz ma ta kip edi lir.5 İki aşa ma lı cer ra hi de ön ce
ko lon cer ra hi si ya pı lır sa AA A için cer ra hi gi ri şim
en az bir ay ge cik mek te ve ope ras yon son ra sı anev-
riz ma rüp tür ris ki da ha faz la ol mak ta dır. Anev riz -
ma du va rın da pro te o li tik en zim le rin ar tı şı, cer ra hi
di sek si yon ve bes len me bo zuk lu ğu na bağ lı anev-
riz ma du va rın da za yıf la ma la pa ro to mi son ra sı rüp-
tür ris ki ni art tı ran fak tör ler dir. Ay rı ca ame li yat
son ra sı ve ri le cek olan ke mo te ra pi ve kor ti os te ro id -
ler anev riz ma da ge niş le me ye ne den ol mak ta dır.
Ke mo te ra piy le be ra ber ar tan hid ras yo nun ge tir di -
ği vo lüm yü kü, ke mo te ra pi ye bağ lı düz kas pro li fe -
ras yo nu nun, kol la jen ve elas tin sen te zi nin azal ma sı
da anev riz ma rüp tü rü için di ğer po tan si yel me ka -
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niz ma lar dır.6 Cer ra hi açı dan da ön ce ko lon cer ra -
hi si ya pıl dı ğın da pa ra a or tik lenf no du di sek si yo nu
anev riz ma tik aort ne de niy le zor ol mak ta dır.4 Eğer
ilk ön ce AA A’ na cer ra hi uy gu la nır sa  tü mör re zek -
si yo nu ge ci ke bil mek te ve tü mö rün lo kal ve me tas -
ta tik ya yı lım ris ki art mak ta dır.

Tek aşa ma lı eş za man lı cer ra hi uy gu lan dı ğın da
has ta nın ope ras yon ris ki ve greft en fek si yo nu ris ki
art mak ta dır. Di ğer in tra ab do mi nal lez yon la ra na-
za ran ko lo rek tal re zek si yon ya pı lan ol gu la rın ve
sağ he mi ko lek to mi ya pı lan ol gu la ra na za ran sol he-
mi ko lek to mi ya pı lan ol gu la rın kon ta mi nas yon 
ris ki da ha yük sek ola rak bil di ril miş tir.7,8 Greft en-
fek si yo nu nu ris ki ni azalt mak için trans pe ri to ne al
yak la şım da ret ro pe ri to nu ka pat ma nın ya nın da
anev riz ma du va rı nın greft üze ri ne ka pa tıl ma sı öne-
ril mek te dir.9 Kon ta mi nas yo nu azalt mak için kon-
ko mi tant cer ra hi de KRK’e trans pe ri to ne al, AA A ’a
ret ro pe ri to ne al yak la şım da ya pı la bi lir.10 Kon ta mi -
nas yon ris ki ne rağ men ba şa rı lı sen kro ni ze ope ras -
yon lar bil di ril miş tir.4,11 Biz de has ta mız da ile us ve
anev riz ma du va rın da ha re ket li trom büs tes pit et ti -
ği miz için kon ko mi tant cer ra hi uy gu la ma yı uy gun
gör dük. Has ta mız da sağ he mi ko lek to mi uy gu la dık
ve anev riz ma du va rı nı greft üze ri ne ka pat tık. Aor-
tik greft en fek si yo nu ris ki ni azalt mak için ön ce ab-
do mi nal aort anev riz ma sı nı ona rı lıp ret ro pe ri ton
ka pa tıl dık tan son ra ko lon tü mö rü ne cer ra hi uy gu -

la mak ge re kir.7 Biz ile u sa ne den olan gas tro in tes ti -
nal pa to lo ji nin ta nı sı nı koy mak için ön ce ko lo na
mü da ha le et tik. Has ta mız da er ken dö nem de greft
en fek si yo nu bul gu su na rast la ma dık.

Tek aşa ma lı eş za man lı yak la şım ve ya iki aşa-
ma lı yak la şım da AA A ’a en do vas kü ler anev riz ma
ta mi ri (EVAT) ya pı la bil mek te dir. Böl ge sel anes te -
ziy le ya pı la bil me si, ar ter iyel kros klemp ge rek tir -
me me si, mi nör ope ra tif trav ma,  da ha az kan kay bı,
yo ğun ba kım ve has ta ne ka lış sü re si nin az ol ma sı
EVAT ’ın avan taj la rı ola rak sa yı la bi lir.3,6 EVAT uy-
gu la ma sı eş za man lı yak la şım da greft en fek si yo nu
ris ki ni azalt mak ta, iki aşa ma lı yak la şım da ko lon
cer ra hi si ile anev riz ma gi ri şi mi ara sın da ki sü re yi
kı salt mak ta dır.11 AA A ve KRK için gi ri şim ya pı la -
cak has ta lar da ame li yat son ra sı ko lon is ke mi si ni
ön le mek ama cıy la sü pe ri or me zen te rik ar ter ve in-
fe ri or me zen te rik ar ter kol la te ral akı mı na ope ras -
yon öce si ba kıl ma sı ve AA A için açık cer ra hi
uy gu la nan has ta lar da in fe ri or me zen te rik ar te rin
re imp lan tas yo nu öne ri lir.12 Lin ve ark.nın yap tı ğı
ça lış ma da sağ he mi ko lek to mi ve ab do mi nal aort

ACİL EŞZAMANLI CERRAHİ UYGULANAN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI VE SAĞ KOLON KANSERİ OLGUSU Yasin AY ve ark.

Damar Cer Derg 2011;20(2) 57

RESİM 1: Batın tomogrofisinde anevrizma görünümü, siyah okla işaretli
ödemli kalınlaşmış kolon duvarı görülmekte.

RESİM 2: Ayakta direk batın grafisinde intestinal obstrüksüyonu gösteren
yaygın hava sıvı seviyeleri görünmekte.



anev riz ma sı na EVAT ya pı lan has ta lar da dü şük
oran da ko lon is ke mi si tes pit edil miş tir.13 Biz has ta -
mız da tek nik ye ter siz lik ne de niy le EVAT uy gu la -
ma dık. Ab do mi nal aort anev riz ma sı na açık cer ra hi
uy gu la dık ve in fe ri or me zen te rik ar te ri greft üze ri -
ne anos to moz et tik. Ame li yat son ra sı dö nem de in-
tes ti nal is ke mi bul gu su na rast la ma dık.

So nuç ola rak ab do mi nal aort anev riz ma sı ve
ko lo rek tal kan ser le rin bir lik te gö rül dü ğü ol gu lar -
da te da vi pla nı semp to ma tik lez yo na ön ce lik ve ri -
le rek ya pıl ma lı dır. Her iki pa to lo ji nin mü da ha -
le si nin aci li yet ge rek tir di ği has ta lar da eş za man lı
cer ra hi gi ri şim kon ta mi nas yon ris ki ni azal ta cak
ted bir ler alı na rak ya pı la bi lir.
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Spontan Popliteal Arter Diseksiyonu
Cerrahi Onarımı

ÖÖZZEETT  Pe ri fe rik ar ter le rin spon tan ve izo le  di sek si yo nu, son de re ce na dir gö rü len bir du rum dur. Li-
te ra tür göz den ge çi ril di ğin de at rav ma tik ve non-anev riz ma tik izo le pop li te al ar ter di sek si yo nu tes-
pit edil miş 4 va ka bil di ril miş tir. Va ka mız 52 ya şın da ka dın has ta, pre o pe ra tif pe ri fe rik an ji yog ra fi
gö rün tü le ri so nu cun da  at ra va ma tik, non-anev riz ma tik izo le pop li te al ar ter di sek si yo nu sap tan dı.
Kla di kas yon me sa fe si iler le yi ci bir şekil de azal dı ğı için ta nı ko nul ma sı nı ta ki ben cer ra hi te da vi uy-
gu lan dı. İntra o pe ra tif ola rak dış gö rü nü mü ve lü men içi ya pı sıy la nor mal mor fo lo ji de ol ma yan, izo -
le ar te ri yel di sek si yo nu göz len di. Di se ke seg ment bağ lan dı. Fe mo ro-pop li te al bypass, ip si la te ral
sa fen ven kul la nı la rak uy gu lan dı. So nuç ola rak cer ra hi te da vi nin ba şa rı sı ta nı nın doğ ru ko nul ma -
sı na bağ lı dır. Pre o pe ra tif de ğer len dir me de spon tan di sek si yon dan şüp he le nil me si ta nı için en önem -
li pa ra met re dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Popliteal arter; diseksiyon; kardiyovasküler cerrahi prosedürler-girişimler  

AABBSS  TTRRAACCTT  The dis sec ti on of pe rip he ral ar te ri es are very ra re con di ti ons. At ra u ma tic and non-
ane ury sma tic dis sec ti on of pop li te al ar te ri es are se en in only 4 ca ses in the li te ra tu re. Our pa ti ent
is 52 ye ars old wo man with at ra u ma tic non ane ury sma tic iso la te pop li te al ar tery dis sec ti on. She
un der went to sur gery be ca u se of the dec re a se of her cla u di ca ti on dis tan ce. We ha ve se en in tra o -
pe ra ti vely an anor mal morp ho lo gi cal iso la te ar te ri al dis sec ti on. This seg ment has be en li ga tu ra ted.
Fe mo ro-pop li te al bypass has be en do ne with ip si la te ral sap he no us ve in graft. The suc ce ed of the sur-
gery is re la ted with the tru e di ag no sis. The sus pi ci on of the dis sec ti on is the most im por tant po int
of the di ag no sis.
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OLGU SUNUMU   

or tik di sek si yon ge liş me den pe ri fe rik ar ter ler de pri mer di sek si -
yon olu şu mu son de re ce na dir gö rü len bir du rum dur.1 Spon tan pe-
ri fe rik ar ter  di sek si yon la rı ge nel lik le re nal, ka ro tis, ko ro ner ve ya

pul mo ner ar ter ler de mey da na ge le bi lir.2 Ar te ri yal di sek si yon lar ilk ola-
rak 16. yy da ta nım lan mış ol sa da,3,4 Wychu lis ve ark., 1969’da ya yın la -
dık la rı li te ra tür de 110 va ka sun du lar. Bun lar dan sa de ce 9’u eks tre mi te
ar ter le ri ni tu tu yor du.5 İki ay rı mer kez fe mo ral ar ter den baş la yıp pop li -
te al ar te re uza nan; di ğer bir mer kez de anev riz ma tik pop li te al ar ter di-
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sek si yon la rı nı bil dir miş ler dir.5,6 Bu na rağ men
spon tan at rav ma tik  non-anev riz ma tik pop li te al
ar ter di sek si yon la rı ol duk ça na dir gö rü lür. Pop li -
te al ar te rin izo le spon tan di sek si yon la rı li te ra tür -
de 4 va ka bil di ri mi ile sı nır lan mıs tır.3,7-9 Bu ra da
ağır kla di kas yon şikâye ti ile bi ze ge len ve li te ra -
tür de 5. ol du ğu nu dü şün dü ğü müz at rav ma tik
non-anev riz ma tik spon tan pop li te al ar ter di sek si -
yon lu has ta yı su nu yo ruz.

OL GU SU NU MU

52 ya şın da ka dın has ta, öz geç mi şin de ha fif hi per -
tan si yon ve subk li nik hi per ti ro i di ha ri cin de alt
eks tra mi te is ke mi si ne kat kı da bu lu nan ek risk
fak tö rü yok tu. Yü rü yüş sı ra sın da sağ ba ca ğın da
kramp tar zın da ağ rı, di ji tal se vi ye de si ya noz şika -
yet la ri baş la yan has ta, ta kip eden haf ta lar da ağ rı -
sı, eg zer siz le baş la yan din len mek le ge çen ve son
gün ler de de is ti ra hat ağ rı sı şek lin de ka rak te ri ze
ol muş. Ağ rı ya sağ ayak ta so ğuk luk, so luk luk eş lik
et me ye baş la ma sı üze ri ne kli ni ği mi ze baş vur du.
Baş vu ru sun da EKG’si nor mal si nüs rit min dey di,
fi zik mu a ye ne sin de, sağ ayak da ha so ğuk ve so-
luk tu. Kar şı ta raf ta dis tal na bız la rın hep si pal pab -
le idi, an cak ip si la te ral ta raf ta fe mo ral na bız
mev cut tu, pop li te al, dor sa lis pe dis ve ti bi a lis pos-
te ri or ar ter na bız la rı alı na mı yor du. Ank le-Bra ki -
al In deks< 0.40 öl çül dü, non-in va ziv ta nı
yön tem le riy le (Ar te ri yal Dopp ler USG) sağ su per-
fis yal fe mo ral ar ter dis ta lin de %90’lık bir dar lık
sap tan dı. Bu nun üze ri ne has ta ya uy gu la nan MR
an ji yog ra fi de sağ pop li te al ar te rin du va rın da dü-
zen siz lik ler ve 4-5 cm. uzun lu ğun da dar lık; dar lı -
ğın dis ta lin de ar ter ka lib ras yo nun da in cel me
iz len di. Eko kar di yog ra fi’ de trom bus ima jı gö rül -
me di, sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu nor mal,
ka pak has ta lı ğı yok tu. Bu bul gu lar ışı ğın da em bo -
lik ha di se den uzak la şıl dı. Kli ni ği mi zin ru tin bir
uy gu la ma sı ola rak pe ri fe rik ope ras yon dan ev vel
risk fak to rü ta sı yan lar da ko ro ner ar ter has ta lı gı -
nın var lı gı acı sın dan has ta ya kon van si yo nel ko-
ro ner ve pe ri fe ral an ji yog ra fi ya pıl dı. Ko ro ner
an ji yog ra fi si nor mal bu lu nan has ta nın pe ri fe rik
an ji yog ra fi sin de pop li te al ar ter seg men tin de izo -
le  di sek si yon göz len di (Re sim 1). 

Has ta ope ras yo na alın dı, sırt üs tü po zis yon da
uy gun ör tün me yi ta ki ben pop li te al ar te rin diz üs -
tü ve di zal tı seg ment le ri eks plo re edil di.Ay nı ta raf-
tan pop li te al ar ter eks plo ras yo nu için ya pı lan
in siz yon dan Sa fen Ven Greft (SVG) ha zır lan dı.
Pop li te al ar ter de yan lış ve doğ ru lü men içe ren,
yak la şık 15 cm uzun lu ğun da, dis tal su per fis yal fe-
mo ral ar ter den baş la yıp dis tal pop li te al ar te re uza-
nan di sek si yon tes pit edil di. Eks plo ras yon da
iler le miş inf la mu tu ar re ak si yon göz len di, ar ter du-
va rın da di sek si yo na öz gü ti pik mo rum su renk de-
ği şik li ği, ar ter lü me nin de en do tel ta ba ka sı nın
mor fo lo jik ya pı sı nın bo zul du gu gö rül dü. En trap -
ment ve ya ate rosk le ro tik de ği şik lik yok tu. Di se ke
seg ment prok si mal den ve dis tal den bağ lan dı. Pop-
li te al ar te rin diz al tı seg men tin de tri fur kas yon dü-
ze yin de sa lim ar te ri yel du var ve lü men bu lu na rak
SVG uç-yan anas ta mo ze edil di. Tü nel yar dı mıy la
SVG’in prok si mal ucu fe mo ral böl ge ye ge ti ri le rek
ana fe mo ral ar te re uç-yan anos to mo ze edil di.
Klemp ler kal dı rıl dı ğın da dis tal de akım iz len di, na -
bız alın dı. Ka na ma kon tro lu son ra sı kat lar usu lü ne
uy gun ka pa tıl dı. Ope ras yon son ra sı has ta nın şika -
yet le ri ge ri le di ve ta bur cu edil di. 4 haf ta son ra ki
kon trol de has ta nın şikâye ti yok tu ve na bız lar pal-
pab le idi. 
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RESİM 1: Popliteal arter spontan diseksiyonun anjiografik görüntüsü.



TAR TIŞ MA
Su nu lan va ka da mev cut olan di sek si yon, baş ka

yer de ge liş miş ar te ri yel di sek si yon lar la ben zer
özel lik ler ta şır. Vas kü ler ya pı da di sek si yon pa to lo -
ji si nin ge liş me si, il gi li alan da ön ce lik le akut baş lan-
gıç lı bir ağ rı olu şu mu na se bep ola bi lir. Et ki len miş
da mar da rüp tür ve ya dis ta lin de is ke mi olu şa bi lir.
Da ha son ra da mar dis ta lin de hi po vo le mi ye bağ lı
he mo di na mik bo zul ma pa to lo jik kli nik bul gu la rı
or ta ya çı ka bi lir.

Spon tan pe ri fe rik ar te ri yal di sek si yon la rın
özel lik le 50 yaş al tı er kek has ta lar da ka dın lar dan
iki kat da ha faz la ol du gu li te ra tür de göz len miş tir.2

En çok eş lik eden kli nik du rum hi per tan si yon
(>%90),4,10 olup bi zim has ta mız da ha fif for mu mev-
cut tu. Ay rı ca ha mi le lik, mar fan sen dro mu, fib ro -
mus ku ler disp la zi de spon tan di sek si yo na eş lik
ede bi lir.11 Kis tik me di al de je ne ras yon uzun sü re li
hi per tan si yon la bir lik te olan an cak eti yo lo ji si tam
ola rak bel li ol ma yan de je ne ra tif bir sü reç olup ar-
te ri yal di sek si yon lu has ta la rın %83’ün de iz le nir.12

Bu pa to lo jik du ru mun hi per tan si yo nun bir so nu cu
mu yok sa di sek si yon için ba ğım sız bir risk fak to rü
mü ol du gu he nüz açık de ğil dir.13

Ate rosk le roz, trav ma, ko ark tas yon, epi nef ri -
ne bağ lı di sek si yon ve ba zı en dok rin fak tör ler me-
di al nek ro za ne den ola bi lir ve bu du rum has ta la rı
di sek si yo na me yil li ha le ge ti re bi lir. Da vid G’nin
sun du ğu va ka da pre o pe ra tif an ji yog ra fi ve ope ras -
yon es na sın da lü men içi ate rom plak la rı na rast la -
nıl ma mış tır.9 Bi zim has ta mız da ay nı bul gu la rı

mev cut tu. Ge li şen di sek si yo nun elas tik me di a ta-
ba ka sın da ki de fekt le il gi li ol du ğu fik ri ne biz de ka-
tıl mak ta yız. Ani is ke mik ağ rı nın efor es na sın da
or ta ya çık ma sı önem li dir. Bu es na da di sek si yon ge-
li şim ih ti ma li yük sek tir. Elas tik me di a ta ba ka sı de-
fekt li olan bu has ta lar da efor la tan si yo nun
yük sel me si, in ti ma nın kalk ma sı, doğ ru  lü me nin
da ral ma sıy la so nuç la nır ve is ke mik ağ rı nın olu şu -
mu na ne den ola bi lir.9 Ta nı pre o pe ra tif ola rak zor
ola bi lir, yük sek şüp he ge rek ti rir ve da ha sık gö rü -
len di ğer has ta lık lar ayırt edil me li dir. Bi zim va ka -
mız da di sek si yon, renk li dopp ler USG ’de ve MR
gö rün tü le rin de ar te ri yal ok lüz yon ola rak de ğer -
len di ril di. Di sek si yo nun ar te ri yel ok lüz yo na se bep
ol du ğu nu söy le mek müm kün, an cak ar te ri yal ok-
lüz yon la ge len, ağır kla di kas yo su olan va ka lar da
has ta lı ğın olu şum sü re cin de her han gi bir nok ta da
di sek si yon at la nı yor mu so ru su ak la ge li yor. Ha fif
kla di kas yo su olan ve dis tal na bız la rı pal pab le olan
has ta lar da pop li te al di sek si yon at la nı yor ola bi -
lir.

Pop li te al ar ter di sek si yon ta nı sı nın ko nul ma sı
cer ra hi te da vi nin şek li ne et ki et mek te dir. Su nu lan
va ka da nor mal pop li te al ar ter dar lı ğın dan fark lı
ola rak has ta lık lı seg ment prok si mal ve dis tal den
bağ lan ma sı, ek ola rak fe mo ro-pop li te al diz üs tü
bypass ya pıl mış tır.

So nuç ola rak, cer ra hi te da vi nin ba şa rı sı ta nı -
nın doğ ru ko nul ma sı na bağ lı dır. Pre o pe ra tif de ğer -
len dir me de spon tan di sek si yon dan şüp he le nil me si
ta nı için en önem li pa ra met re dir.
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ücudun hemen her yerindeki periferik motor, duyu, kraniyal ve
otonom sinirleri çevreleyen schwann hücrelerinden köken alan
schwannomalar tüm benign yumuşak doku tümörlerinin yaklaşık

%5’ini oluşturur. Tüm schwannoma olgularının yaklaşık %20’si periferik
sinirlerde yerleşir. Her yaşta görülebilmekle birlikte en sık 20-50 yaşlar ara-
sında görülür ve kadın/erkek oranı 2:1’dir.1

Schwannoma olgularının %20’si median, ulnar veya radiyal sinir yer-
leşimlidir.1 Genellikle yavaş büyürler, ağrısızdırlar ve semptomlar kitlenin
çevre dokulara yapmış olduğu basıya bağlıdır.
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Hemanjioma ile Karışan Median Sinir
Yerleşimli Schwannoma: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Schwan no ma, nö ro ek to derm den kö ken li sert, düz gün sı nır lı, ağ rı sız, kap sül lü ve ya vaş bü-
yü yen iyi huy lu bir tü mör dür. En sık baş ve bo yun böl ge sin de gö rül me si ya nın da pe ri fe rik si nir -
ler den kay nak la nan schwan no ma %20 ora nın da dır. Tüm yu mu şak do ku tü mör le ri nin %8’ini
oluş tu rur. Te da vi sin de kit le nin to tal ek siz yo nu uy gu lan mak ta dır. Bu ma ka le de, 11 ya şın da er kek
has ta da sağ üst eks tre mi te an te kü bi tal böl ge ye ya pı lan man ye tik re zo rans gö rün tü le me de he man -
ji om ile uyum lu gö rü nüm ol ma sı na rağ men pe ro pe ra tif ça lı şı lan fro zen sec ti on bi yop si in ce le me -
sin de schwan no ma ta nı sı alan ol gu su nul du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Schwannoma; hemanjiom

AABBSS  TTRRAACCTT  A ne u ro ec to der mal Schwan no ma is a firm, pro perly li mi ted, pa in-fre e, en cap su la ted,
and slow-gro wing be nign tu mor. This type of tu mor is most com monly se en in the he ad and neck,
as well as ari sing from pe rip he ral ner ves by 20%. Schwan no ma is 8% of all soft tis su e tu mors. Tre -
at ment inc lu des to tal ex ci si on of the mass. In this ar tic le, the ca se of an 11-ye ar-old ma le pa ti ent
with an he man gi o ma in the right up per ex tre mity an te cu bi tal re gi on is re por ted.  The he man gi o -
ma was ve ri fi ed with mag ne tic ima ging re so nan ce and tre a ted with in tra o pe ra ti ve fro zen sec ti on
bi opsy, alt ho ugh the ca se was pre sen ted as Schwan no ma.

KKeeyy  WWoorrddss::  Schwannoma; hemangioma
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Bu makalede üst ekstremitede hemanjiom ile
karışan ve median sinirden kaynaklanan schwan-
noma olgusunun literatür bilgileri ışığında gözden
geçirilmesi amaçlandı.

OLGU SUNUMU
11 yaşında erkek hasta, 20 günden beri sağ antekü-
bital bölgede ağrılı ve giderek artan şişlik yakın-
maları ile kliniğimize müracaat etti. Hastaya
yapılan fizik muayenede sağ antekübital bölgede 5
x 3 cm ebatlarında, yarı hareketli, basmakla ağrılı,
orta sertlikte, düzgün sınırlı kitle mevcuttu. Sağ
önkol fleksiyon ve ekstansiyon hareketinde kısıtlı-
lık mevcuttu. Bununla birlikte mediyan-ulnar ve
radiyal sinir muayenesinde hastada his kusuru, el
hareket bozukluğu yoktu ve laboratuar testleri nor-
maldi.  Sağ antekübital bölge manyetik rezorans
görüntülemede (MRG), sağ dirsek eklemi postero-
mediyalinde kas planları içerisinde yerleşim göste-
ren, 25 x 16 x 30 mm ebatlı, T1 ağırlıklı sekansta
hipointens, T2 ağırlıklı sekansta hiperintens, düz-
gün sınırlı, kontrast madde enjeksiyonu sonrası be-
lirgin kontrast tutulumu gösteren, yumuşak doku
lezyonu izlenmekteydi. Görünüm öncelikli olarak,
hemanjiom ile uyumlu bulunmuştu (Resim 1, 2).

Hastaya 4 mg/kg %2’lik lidokain ve 3 mg/kg
%5’lik şirokain ile infraklavikular brakial pleksus
blok’u yapıldı. Antekübital bölgeye yaklaşık 5 cm
uzunluğunda insizyon yapıldı, kitle total olarak ek-
size edildi. Operasyonda brakiyoradiyal kasının ön
kenarından derinleşerek damar sinir paketi eksp-
lore edildi. Kitlenin damar sinir paketinin hemen
altında, brakiyal arterin lateralinde yerleştiği göz-
lendi. Kitle düzgün sınırlıydı ve çevre dokulardan
kolay ayırt edilebiliyordu (Resim 3). Kitlenin etraf
dokulardan ve damar sinir paketinden ayrıldıktan
sonra mediyan sinirden kaynaklandığı görüldü.
Orta sertlikte, sarımsı renkte, düzgün sınırlı, kap-
süllü olduğu görüldü. Peroperatif maligniteyi
ekarte etmek için frozen section yapıldı. Frozen
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RESİM 1: Hastanın sagital planda sağ dirsek MRG görüntüsü.

RESİM 2: Hastanın aksiyal planda sağ dirsek MRG görüntüsü.

RESİM 3: Hastanın peroperatif görüntümü.



section sonucu schwannoma olarak rapor edilmesi
üzerine kitle künt disseksiyon ile total olarak çıka-
rıldı (Resim 4). Hastanın postoperatif takiplerinde
nörolojik muayenesi normaldi. Hasta postoperatif
3. günde şifa ile taburcu edildi. Patoloji sonucu
schwannoma olarak rapor edildi.

TARTIŞMA

Periferik sinir kılıfı tümörleri, Schwann hücrele-
rinden köken alan benign tümörlerdir ve ilk olarak
1908 yılında Verocay tarafından tanımlanmıştır.2

Tüm schwannomların %20’si periferik sinir yerle-
şimli görülür. Nörofibramatozis tip 2 olgularının
%90’ında schwannoma görülmektedir.3 Schwan-
nomalar nadiren malign transformasyon gösterme-
lerine rağmen, White ve ark.ı bu oranı %18 olarak
bildirmiştir.4 Schwannomlar kapsüllü ve düzgün sı-
nırlı tümörlerdir. Histopatolojik olarak bifazik pa-
tern gösterir. Antoni A paterni uzun nükleuslu,
fasiküller ve şeritler oluşturan sıralı, iğ şeklindeki

hücrelerden meydana gelir. Antoni B paterni ise
miksoid matriksi zayıf, az sayıda iğsi hücre içeren
hiposelüler alanlardır. Verocay cisimciği olarak bi-
linen paralel nükleusların çevrelediği oval aselüler
alanlar görülebilir.5 Olgunun histopatolojik incele-
mesinde, uzun nükleuslu, fasiküller ve şeritler oluş-
turan sıralı, iğ şeklindeki hücrelerden oluşan
Antoni A paterninde olarak rapor edildi.

Tanı ve tedavinin planlanmasında MRG uygun
bir seçimdir. T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda yüksek
sinyal yoğunluğu göze çarpmaktadır ve paragangli-
omların aksine schwannoma’larda vasküler akım
gözlenmemektedir.6 Heterojen, keskin kenarlı
kontrast tutulumu vardır.7 Bilgisayarlı tomografi
(BT) ise lezyonun anatomik lokalizasyonu ve çevre
yapılarla ilişkisini göstermesi bakımından önem ta-
şımaktadır.8 Ultrasonografi ayırıcı tanıda kitlenin
solid veya kistik ayırımını yapmada yardımcıdır.
Bu tümörlerin ayırıcı tanısında İİAB (İnce iğne as-
pirasyon biyopsisi)  ile tümörün nörojenik kaynağı
saptanabilir. Tüm tanı yöntemlerine karşın bu tü-
mörlerin tanısı genellikle cerrahi sonrası konula-
bilmektedir.1

Tedavide altın standart, tümörün köken aldığı
sinirsel yapı olabildiğince korunarak bütünüyle ek-
size edilmesidir.9 İnkomplet rezeksiyonlarda %10
rekürrens bildirilmiştir.10 Vakamızda kitlenin total
eksizyonu yapıldı. Kitle etraf dokulardan, damar
sinir paketinden disseke edildikten sonra künt dis-
seksiyon ile çıkarıldı.

Sonuç olarak, periferik schwannoma nadir gö-
rülen benign bir tümördür. Cerrahi öncesi tanısı
güçtür. Periferik herhangi bir bölgede özellikle
MRG’de hemanjiyom olarak tanımlanan ve keskin
ve düzgün kontürlü heterojen yoğunluktaki solid
kitlelerin ayırıcı tanısında schwannoma da düşü-
nülmelidir.
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RESİM 4: Hastadan çıkarılan kitlenin görünümü.
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