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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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İyatrojenik Psödoanevrizmaların
Tedavisinde Cerrahi ve USG Eşliğinde

Kompresyon Yöntemleri

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Son yıl lar da ta nı ve te da vi ama cıy la ya pı lan in va ziv gi ri şim le rin sa yı sın da ki ar tış, vas kü ler
komp li kas yon la rın  da sık gö rül me si ne ne den ol muş tur. Ça lış ma mız da, in va ziv gi ri şim ler son ra sı ge li şen
psö do a nev riz ma la rın te da vi sin de uy gu la nan cer ra hi ve ut ra son eş li ğin de kom pres yon yön tem le ri nin in ce -
len me si amaç lan mış tır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ça lış ma ya 21’i (%75) ko ro ner an ji yog ra fi son ra sın da, 7’si ise
(%25) per kü tan trans lu mi nal ko ro ner an ji yop las ti son ra sın da psö do a nev riz ma ge li şen 28 has ta alın mış tır.
Has ta la rın 20’si (%71.4) cer ra hi yön tem ler le, 8’i (%28.6) ul tra so nog ra fi eş li ğin de kom pres yon uy gu lan ma -
sı ile te da vi edil miş tir. Cer ra hi yön tem le te da vi edi len 2 has ta da ge li şen ya ra ye ri en fek si yo nu dı şın da ek
bir komp li kas yon gö rül me miş tir. Ul tra son eş li ğin de kom pres yon ile el de edi len ba şa rı ora nı 5/8 has ta
(%62.5) ola rak be lir len miş tir. 12. ay da ya pı lan kon trol ul tra so nun da has ta la rın hiç bi rin de nüks ve ya geç
komp li kas yon sap tan ma mış tır. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta lar da er ken dö nem mor ta li te göz len mez ken, cer ra hi yön-
tem le te da vi edi len has ta la rın 2’sin de ya ra ye ri en fek si yo nu ge liş miş tir. Bu nun dı şın da has ta la rın hiç bi rin -
de ek bir komp li kas yon gö rül me miş tir. Cer ra hi uy gu la nan has ta lar da ki has ta ne ka lış sü re si or ta la ma 1.79
± 1.34 (1-7) gün iken Ul tra son eş li ğin de kom pres yon uy gu la nan has ta lar ise ka lış sü re si or ta la ma 1 gün dür.
Ul tra son eş li ğin de kom pres yon ile el de edi len ba şa rı ora nı 5/8 has ta (%62.5) ola rak be lir len miş tir. 12. ay -
da ya pı lan kon trol Ul tra so nun da has ta la rın hiç bi rin de nüks ve ya geç komp li kas yon sap tan ma mış tır. SSoonnuuçç::
Post ka te te ri zas yon psö do a nev riz ma la rın te da vi sin de, açık cer ra hi, ul tra son eş li ğin de kom pres yon ve ya ul t-
ra son eş li ğin de trom bin en jek si yon yön te mi gi bi al ter na tif te da vi yön tem le ri mev cut tur. Ul tra son eş li ğin -
de kom pres yon be lir li has ta gru bun da cer ra hi ya pıl ma dan ba şa rı sağ la ya bil se de, bü tün has ta lık la rın
te da vi sin de ol du ğu gi bi psö do a nev riz ma lar da da uy gu la na cak te da vi yön tem le ri nin se çi mi has ta ta ban lı ol-
ma lı ve uy gun en di kas yon lar eş li ğin de te da vi plan la ma sı ya pıl ma lı dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anev riz ma, ya lan cı; ul tra so nik; trom bin

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: In recent years, due to the increase in the number of invasive procedures made for
the diagnosis and the treatment, postcatheterization pseudoaneurysms are the most common complications
that occur following the cardiac and peripheral anjiographic procedures. In this study, it is aimed to
determine the factors associated with the development of postcatheterization pseudoaneurysms and clinical
experience with comparison between utrasound guided compression therapy and surgical repair for the
treatment of pseudoaneurysm. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  28 patients who were diagnosed with
pseudoaneurysm following doppler ultrasound were enrolled in the study. 20 (71.4%) of these patients
were treated surgically and 8 (28.6%) of them were treated with utrasound guided compression therapy.
Pain and enduration were the most common symptoms among 19 (67.9%) of those patients who were
evaluated symptomatically. 21 (%75) of the patients developed pseudoaneurysm following coronary
angiography and 7 (25%) following percutaneous transluminal coronary angioplasty. RReessuullttss:: There was
no early mortality. 2 of patients who were treated surgically had wound infection. Apart from this, no
additional complications have been occured. Those who were treated surgically were discharged for 1.79 ±
1.34 (1-7) days in average while those treated with the compression method were discharged for about 1
day in the hospital. The success rate of the ultrasound guided compression therapy was found to be 5/8
(62.5%). During the follow-up period (12 months) no recurrences and complications  have been observed.
CCoonncclluussiioonn::  Open surgery, ultrasound guided compression therapy or ultrasound guided trombin injection
methods are the available therapy methods in the treatment of postcatheterization pseudoaneurysm.
However, the lack of trombin preparation tools in Turkey makes this kind of treatment unavaliable. As a
result, such as in all other diseases, the choice of treatment method for pseudoaneurysm should depend on
the patient and the planning should be made in accordance with proper indications.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aneurysm, false; ultrasonics; thrombin
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ks tre mi te psö do a nev riz ma la rı nın (PA), eti-
yo lo ji sin de iyat ro je nik (ka te te ri zas yon, sen-
te tik greft anas to moz ye ri gi bi...) ve trav -

ma tik ne den ler ana rol oy na mak la be ra ber di ğer
ne den ler ara sın da vas kü lit (Beh çet Has ta lı ğı gi -
bi...), en fek si yon (mi ko tik en fek si yon lar gi bi...),
ilaç ba ğım lı lı ğı bu lun mak ta dır. Son yıl lar da ta nı ve
te da vi ama cıy la ya pı lan in va ziv gi ri şim le rin sa yı -
sın da ki ar tış ne de niy le, post ka te te ri zas yon PA kar-
di yak ve pe ri fe rik an jiy og ra fik pro se dür ler den
son ra en sık gö rü len vas kü ler komp li kas yo nu oluş-
tur mak ta dır. Ta nı sal ka te te ri zas yon son ra sı PA in-
si dan sı %0.05-2 ara sın da de ğiş mek te dir. Te da vi
amaç lı ko ro ner ve ya pe ri fe rik gi ri şim le rin uy gu -
lan dı ğı du rum lar da ise bu oran %2-6’ya ka dar ar -
tış gös ter mek te dir.1

Te da vi edil me di ği tak dir de rüp tür, trom bo em -
bo lik olay lar gi bi so run la ra ne den olan psö do a -
nev riz ma la rın te da vi sin de cer ra hi yön tem,
ge le nek sel te da vi me to du ola rak ka bul edil se de,
ul tra son eş li ğin de kom pres yon (USEK), ul tra son
eş li ğin de trom bin en jek si yo nu (USE TE) ve FemS -
top kom pres yon ci haz la rı,2 co il in ser si yo nu,3 fib rin
ya pış tı rı cı lar4 ve ya ba lon ok lüz yo nu gi bi di ğer te-
da vi yön tem le riy le el de edi len ba şa rı lı so nuç lar ne-
de niy le cer ra hi te da vi en di kas yon la rı ol duk ça
sı nır lan dı rıl mış tır.

Ça lış ma da, post ka te te ri zas yon psö do a nev riz -
ma la rı n ge liş me sin de rol oy na yan fak tör le rin be-
lir len me si ve te da vi de uy gu la nan cer ra hi ve
ut ra son eş li ğin de kom pres yon yön tem le ri nin li te -
ra tür eş li ğin de in ce len me si amaç lan mış tır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kli ni ği miz de 2009 yı lı içe ri sin de ko ro ner ar ter has-
ta lı ğı ta nı ve te da vi si için ya pı lan an ji og ra fik iş lem
son ra sın da gi ri şim ye rin de ge li şen he ma tom ve
pul sa til kit le, en du ras yon, ağ rı ve kla di kas yo şi-
ka yet le ri olan has ta la ra kon trol ama cıy la dop ler
ul tra son (RDUS) ya pıl mış tır. RDUS son ra sın da
psö do a nev riz ma sap ta nan 28 has ta ça lış ma kap sa -
mı na alın mış tır. Has ta la rın 20’si (%71.4) cer ra hi
yön tem ler le, 8’i (%28.6) ul tra so nog ra fi eş li gin de
kom pres yon uy gu lan ma sı ile te da vi edil miş tir. Yaş
or ta la ma sı has ta la rın ge ne lin de 61.14 ± 8.2 (49-80)
olup has ta la rın 15’i ka dın (%53.5), 13’ü ise er kek ti

(%46.4). Ka dın has ta la rın yaş or ta la ma sı 60.33 ±
9.29, er kek has ta la rın yaş or ta la ma sı ise 62.08 ±
7.55 idi.

Semp to ma to lo jik açı dan de ğer len di ri len has-
ta la rın 19’un da (%67.9) ağ rı ve en du ras yon bir lik -
te li ği nin en sık gö rü len semp tom lar ol du ğu
be lir len di (Tab lo 1).

Psö do a nev riz ma sap ta nan 28 has ta la nın 21’in -
de (%75) ko ro ner an ji yog ra fi son ra sın da, 7’sin de ise
(%25) per kü tan trans lu mi nal ko ro ner an ji yop las -
ti (PTCA) son ra sın da psö do a nev riz ma ge liş ti ği
sap tan dı. Lo ka li zas yon açı sın dan de ğer len di ril di -
ğin de ise psö do a nev riz ma lar, has ta la rın 26’sın da
(%92.9) ana fe mo ral ar ter de (CFA), 2’sin de
(%7.1) ise fe mo ral ar ter de (FA) bu lun mak tay dı.
Has ta la rın 4’ün de (%14.3) ise ek ola rak ar te ri yo
ve nöz fis tül (A-V fis tül) sap tan dı. PA’ da ki or ta -
la ma yaş 1.8 ± 0.82 haf ta (1-3 haf ta), or ta la ma boy
87.9 ± 22.7 mm (50-150 mm), or ta la ma bo yun ise
40.7 ± 13.9 mm (20-70 mm) ola rak be lir len di.

Has ta la rın te da vi sin de, 20’si ne (%71.4) cer ra -
hi, 8’ine ise (%28.6) USG eş li ğin de kom pres yon
yön te mi uy gu lan mış tır. Te da vi yön te mi nin se çil -
me sin de ki te mel fak tör ler; psö doanev riz ma ça pı -
nın bü yük lü ğü, has ta nın an ti ko a gu lan te da vi
kul la nı mı ve has ta nın USG eş li ğin de kom pres yo na
uyu mu ol muş tur. Ça pı kü çük olan (<4 cm), an cak
spon tan trom boz ge liş me yen, an ti ko a gü lan te da vi
al ma yan ve uyum so ru nu ol ma ya ca ğı nı dü şün dü -
ğü müz has ta la ra, USG eş li ğin de kom pres yon te da -
vi si uy gu lan mış tır. Ge niş çap lı ve özel lik le ağ rı
ya kın ma la rı bu lu nan ve an ti ko a gü lan ge rek si ni mi
olan has ta lar da ise cer ra hi yön tem ler kul la nıl -
mıştır. Cer ra hi te da vi uy gu la nan has ta lar da psö do -
a nev riz ma nın lo ka li zas yo nu na ve bü yük lü ğü ne
gö re, anes te zi tek ni ği ola rak lo kal anes te zi ve ya spi-

Semptom Sıklık (n) Oran (%)

Hematom + Ağrı 7 25

Hematom+Ağrı+klodikasyon 1 3.6

Ağrı + Endurasyon 19 67.9

Klodikasyon + Ağrı 1 3.6

Toplam 28 100

TABLO 1: Hastalarda görülen semptomların sıklıkları.



nal anes te zi ter cih edil miş tir. Yan daş lez yon ola rak
A-V fis tül sap ta nan 4 has ta nın te da vi sin de cer ra hi
yön tem ter cih edil miş tir. Cer ra hi te da vi uy gu la nan
has ta lar da lez yo nun ge niş ve anev riz ma boy nu nun
prok si mal yer le şim li ol du ğu du rum lar da, ar te rin
prok si mal kon tro lü sup ra in gu i nal trans vers ke si ile
sağ lan mış tır. Uy gu la nan cer ra hi yön tem “pri mer
ona rı m” şek lin de ol muş tur. 4 has ta da A-V fis tül
pri mer ka pa tıl mış tır. Anev riz ma boy nu nun ge niş
ol du ğu has ta lar da ple jid li sü tür kul la nıl mış tır.
Anev riz ma boy nu nun femoral, derin femoral ar-
ter le ri nin al tın da ay rı şım ye rin de olan bir has ta da
trom bek to mi de uy gu lan mış tır. USG eş li ğin de
kom pres yon uy gu la ma sı rad yo lo ji kli ni ği iş bir li ği
ile ya pıl mış tır.

BUL GU LAR

Has ta lar da her han gi bir er ken dö nem mor ta li te
göz len mez ken, cer ra hi yön tem le te da vi edi len has-
ta la rın 2’sin de ya ra ye ri en fek si yo nu ge liş miş tir.
Uy gun an ti bi yo tik te da vi si son ra sın da ise has ta lar -
da ki en fek si yon tab lo su ge ri le miş tir. En fek si yon
ge li şen has ta la rın ko mor bid özel lik le ri araş tı rıl dı -
ğın da obe si te, Kro nik obs truk tif ak ci ğer has ta lı ğı
(KO AH) ve di a be tes mel li tu sun (DM) eti yo lo ji de
önem ka zan dı ğı gö rül müş tür. Bu nun dı şın da has-
ta la rın hiç bi rin de ek bir komp li kas yon gö rül me -
miş tir. Cer ra hi uy gu la nan has ta lar da ki ka lış sü re si
or ta la ma 1.8 ± 1.3 (1-7) gün iken USG eş li ğin de
kom pres yon uy gu la nan has ta lar ise ka lış sü re si or-
ta la ma 1 gün dür. USG eş li ğin de kom pres yon uy gu -
la ma sı rad yo lo ji kli ni ği iş bir li ği ile ya pıl mış tır.
Uy gu la ma 20 ± 4 da ki ka ve 2 de fa ola rak uy gu lan -
mış tır, kom pres yon anev riz ma boy nu na ve ke se ye
uy gu lan mış tır. Uy gu la ma sı ra sın da ağ rı eşi ği dü şük
olan has ta la ra se das yon ge rek miş tir. 8 has ta nın
5’in de psö do a nev riz ma trom bo zu sağ lan mış tır. 2
ol gu da ise, ye ter li trom boz el de edi le me miş ve cer-
ra hi te da vi uy gu lan mış tır. Te da vi ye uyum sağ la ya -
ma yan 1 ol gu ise, doğ ru dan cer ra hi te da vi ye
alın mış tır. USG eş li ğin de kom pres yon ile el de edi-
len ba şa rı ora nı 5/8 (%62.5)ola rak be lir len miş tir.
12. ay da ya pı lan kon trol USG ’sin de has ta la rın hiç-
bi rin de nüks ve ya geç komp li kas yon sap tan ma mış -
tır.

TAR TIŞ MA

Trom bo li tik le rin, gi ri şim son ra sı an ti ko a gu lan te-
da vi le rin, çok da ha et ki li an ti ag re gan la rın ve PTCA
gi bi ek in va ziv te da vi gi ri şim ler ne de niy le da ha ge -
niş çap lı she ath le rin (ça pı > 8 F) kul la nı mın da ki ar-
tı şa bağ lı ola rak kate te ri zas yon son ra sı ge li şen
iyat ro je nik (post ka te te ri zas yon) psö do a nev riz -
ma la rın sa yı sın da be lir gin bir ar tış ol muş tur. Ya-
pı lan ça lış ma lar da kar di yo lo jik gi ri şim ler son ra sı
post ka te te ri zas yon psö do a nev riz ma la rın in si dan -
sı %0.2, rad yo lo jik gi ri şim ler son ra sın da ise %0.1
ola rak bu lun muş tur.5 Bu ora nın ba zı ça lış ma lar da
%7.7 ka dar çık tı ğı bil di ril miş tir.6 Son yıl lar da, ya-
pı lan pe ri fe rik ve kar di yo lo jik gi ri şim sa yı sın da ki
bu ar tı şa bağ lı ola rak psö do a nev riz ma la rın ta nı ve
te da vi en di kas yon la rı nı ve ko nu hak kın da ki tar tış -
ma lar da gi de rek önem ka zan mış tır.

PA for mas yo nu na ne den ola bi le cek di ğer et-
ken ler ara sın da ile ri yaş (> 65 y), obe zi te, hi per tan -
si yon, pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı, he mo di ya liz, gi ri şim
son ra sın da ye ter siz kom pres yon ve de eş za man lı
ar ter ve ven ka te te ri zas yo nu bu lun mak ta dır. Ça lış -
ma mız da ise ça lış ma kap sa mı na alı nan has ta po pü -
las yo nu nun de mog ra fik özel lik le ri in ce len di ğin de
ise PA for mas yo nun da obe zi te (16 has ta, %57.1),
si ga ra kul la nı mı (17 has ta, %60.7) ve de ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı nın (16 has ta, %57.1) ön pla na çık tı ğı
gö rül mek te dir.

Özel lik le post ka te te ri zas yon son ra sı ge li şen
psö do a nev riz ma la rın ta nı sın da, anam nez çok
önem li yer tut mak ta dır. Ka te te ri zas yon son ra sı
ka sık böl ge sin de gö rü len ağ rı ve şiş lik psö do a nev -
riz ma lar da ki en sık gö rü len kli nik du ru mu dur. Ge -
niş PA’ ya ait şiş lik ve ya eş lik eden he ma to ma bağ lı
ola rak nö ro pa ti, ve nöz tom boz, klo di kas yon, ve ya
na dir ola rak ge li şen kri tik is ke mi gi bi da mar ve
si nir ba sı bul gu la rı gö rü le bil mek te dir. Yi ne cilt
nek ro zu ve en fek si yo nu gi bi lo kal is ke mi bul gu -
la rı kli ni ğe eş lik ede bil mek te dir. Fi zik mu a ye ne de
ise pul sa til kit le, trill ve üfü rüm ta nı da ka rak te ris -
tik tir. RDUS ise hem non-in va ziv hem de ko lay ol-
ma sı ne de niy le psö do a nev riz ma ta nı sın da bi rin ci
ter cih ha li ni al mış tır.

Te da vi de ki yak la şı mı be lir le yen önem li kri ter-
ler den bi ri psö do a nev riz ma nın ça pı dır. Ya pı lan bir
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ça lış ma da bo yu < 3 cm olan psö do a nev riz ma la rın
yak la şık %87.8’inin or ta la ma 23 gün de spon tan
trom bo ze ol du ğu bil di ril miş an cak baş ka bir ça lış -
ma da ise spon tan trom bo zun or ta la ma 22 gün de
ge liş ti ği ve spon tan trom bo zun ise has ta la rın sa de -
ce %56.25’in de ge liş ti ği sap tan mış tır. Spon tan
trom bo zun ge liş me me si ni ise bo yun > 1.8 cm ol-
ma sı ve eş za man lı an ti ko a gu lan te da vi ve ya an-
ti ag re gan te da vi kul la nı mı na bağ la mış lar dır.7,8

Ça lış ma mız da PA ’nın or ta la ma boy uzun lu ğu 8.79
cm (5-15 cm) olup bu ne den le spon tan trom boz ge-
li şen kü çük çap lı PA’ lar ça lış ma nın ya pıl ma ama cı -
na bağ lı ola rak ça lış ma dı şı bı ra kıl mış tır.

1990’lı yıl la rın ba şı na ka dar PA te da vi sin de sa-
de ce cer ra hi yön tem uy gu lan mak tay ken, 1991 yı-
lın da ilk ola rak Fell meth ve ar k. ta ra fın dan uy gu la-
nan gü ven li ve non-in va ziv bir me tod olan “US eş-
li ğin de kom pres yo n” (USEK) yön te min de el de edi-
len ba şa rı lı so nuç lar ile cer ra hi te da vi po pü la ri te si ni
yi tir miş tir.9 USEK yön te mi ni al ter na tif ola rak uy-
gu la nan “US eş li ğin de trom bin en jek si yo nu” (USE -
TE) yön te min de el de edi len ge niş çap lı ve yük sek
ba şa rı oran la rı da cer ra hi te da vi nin en di kas yon la rı -
nı ol duk ça sı nır lan dır mış tır. Ça lış ma mız da 20 has ta -
ya cer ra hi te da vi uy gu lan mış tır. Cer ra hi te da vi nin
ter cih edil me sin de ki en önem li ne den le ri ise en fek -
si yon, hız lı bü yü me ve de klo di kas yon gi bi kom-
pres yon sen dro mu nun ge liş me si oluş tur muş tur.

Ya pı lan ça lış ma lar da USEK yön te min de ba şa -
rı ora nı %75-98 ola rak bil di ril miş olup, ben zer ça-
lış ma lar da ba şa rı ora nı nı et ki le yen en önem li
ne den le rin eş za man lı an ti ko a gü lan ve an ti ag re gan
te da vi kul la nı mı ve ek ola rak ağ rı lı bir iş lem olan
bu yön tem sı ra sın da has ta nın te da vi yi to le re ede-
me me si ola rak gös te ril miş tir.10-14

Ya pı lan ge niş çap lı ça lış ma lar ve de der le me ler
in ce len di ğin de PA’ la rın te da vi sin de non-in va ziv
yön tem le rin et kin li ği ka nıt lan mış gi bi gö rün mek -
te dir. Özel lik le post ka te te ri zas yon PA’ la rın te da vi -
sin de %91-100 gi bi bir ba şa rı ve de %1.3’den kü çük
komp li kas yon ora nı na sa hip olan USE TE yön te mi,
PA te da vi sin de ilk ter cih ha li ne gel miş tir.15 An cak
Tür ki ye’ de trom bin pre pe rat la rı nın ol ma ma sı bu
te da vi yön te mi nin uy gu lan ma sı nı ola nak sız kıl-
mak ta dır. Cer ra hi ya pıl ma dan ul tra son eş li ğin de
kom pres yon de ne ne bi lir bir yön tem dir. Dopp ler ile
de tay lı in ce le me son ra sı uy gun çap ta ki psö do a nev -
riz ma la ra has ta uyu mu  da var sa ön ce kom pres yon,
ba şa rı sız lık ha lin de cer ra hi uy gu la na bi lir, do la yı sı
ile cer ra hi ye gir me den te da vi edi le bi le cek has ta
gru bu cer ra hi nin ola sı komp li kas yon la rın dan ko-
ru na cak tır. So nuç ola rak bü tün has ta lık la rın te da -
vi sin de ol du ğu gi bi PA’ lar da da  uy gu la na cak te da vi
yön tem le ri nin se çi mi has ta ta ban lı ol ma lı ve uy gun
en di kas yon lar eş li ğin de te da vi plan la ma sı ya pıl ma -
lı dır.
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ubklaviyan arter stenozu iskemi sonucu üst ekstremiteleri, beyni ve
bazı vakalarda kalbi de etkileyerek anlamlı bir morbidite sebebi ola-
bilir. Arterioskleroz en sık sebeptir. Bunu Takayasu arteriti gibi kol-

logen doku hastalıkları ile torasik çıkış sendromu ve radyasyon arteriti

Aksillo-Aksiller Bypas Cerrahisinde
Kısa ve Orta Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Subk lav iyan ar ter de dar lık ve ya tı ka nık lık bu lu nan ol gu la rın te da vi si için son yıl -
lar da en do vas kü ler gi ri şim le re ar tan bir yat kın lık var dır. An cak bu has ta lar da eks tra a na to mik by -
pas gi ri şiml şe ri, özel lik le de ak sil lo-ak sil ler bypas lar ha len öne mi ni ko ru mak ta dır. Biz bu
ça lış ma da kli ni ği miz de ger çek leş ti ri len ak sil lo-ak sil ler bypas er ken ve or ta dö nem so nuç la rı mı zı
sun ma yı he def le dik. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Ça lış ma ret ros pek tif ola rak dü zen len di. Mart 2006-
Mart 2010 yıl la rı ara sın da 9 has ta ya ak sil lo-ak sil ler bypas, 1 has ta ya da ak sil lo-bra ki al bypas ope -
ras yo nu uy gu la nan dı. Has ta la rın 5’i er kek, 5’i ka dın olup or ta la ma yaş 44.2 (32-72) idi. BBuull  gguu  llaarr::
Has ta la rın or ta la ma ta kip sü re si 24.5 ± 14.1 (3-48) ay idi. İki has ta da er ken dö nem de tı ka nık lık
ge liş ti ve re o pe ras yon ile (1 ol gu da trom bek to mi, 1 ol gu da trom bek to mi + re a nas to moz) tek rar
açık lık sağ lan dı. To tal açık lık oran la rı 6 ay da %100, 12. ve 24. ay lar da %90 ola rak bu lun du. 
Mor ta li te göz len me di. SSoo  nnuuçç:: Ak sil lo-ak sil ler bypas ope ras yo nu dü şük mor ta li te ve mor bi di te
oran la rı ve ana to mik bypas ame li yat la rı na ben zer açık lık oran la rıy la ba şa rı lı bir şekil de ya pı la -
bil mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arterioskleroz; periferik arter hastalığı; subklaviyan çalma sendromu;
aksillo-aksiller bypas

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Endovascular approach to occlusive subclavian artery disease is more pop-
ular in recent years. But surgery takes an important place especially axillo-axillary bypass which is
an extraanatomical surgery. We aimed to report our early and midterm results of axillo-axillary
bypass in this manuscript. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  This study was designed retrospectively. Between
March 2004 and March 2010; 9 patients underwent axillo-axillary bypass and 1 patient underwent
axillo-brachial bypass procedures. Five of patients were male and remainings were female, with a
mean age of 44.2 (32-72) years. RReessuullttss:: The mean follow up period was 24.5 ± 14.1 (3-48) months.
Early graft trombosis occurred in 2 patients and these were succesfully reoperated. Patency rate
was100%on 6th month and 90 %on 12th and 24th months. There was not seen any mortality. CCoonn--
cclluussiioonn:: Axillo-axillary bypass surgery can be performed with low morbidity and mortality rates si-
miliar patency rates of anatomically bypass procedures.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriosclerosis; peripheral arterial disease; subclavian steal syndrome;
axillo-axillary bypass  
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ta kip eder.1 Ate rosk le ro za bağ lı ar kus aor ta dal la -
rı nın da ral ma sı ço ğu has ta da asemp to ma tik sey ret-
mek te dir. An cak da ral ma olan ba zı has ta lar da ve
tam tı ka nık lık olu şan has ta la rın ço ğun da is ke mi -
ye bağ lı se reb ral ve ya eks tre mi te semp tom la rı or-
ta ya çı ka bil mek te dir. Gü nü müz de ar kus aor ta
dal la rı nın da ral ma sın da per kü tan an ji yop las tik gi-
ri şim ler ilk te da vi şek li ola rak kul la nıl mak ta dır.
Fa kat bu dal la rın tam tı ka nık lık la rın da an ji yop las -
tik gi ri şim ler ba şa rı lı ola ma mak ta ve cer ra hi ye ih-
ti yaç du yul mak ta dır. 

Ar kus aor ta dal la rı nın cer ra hi sin de ilk ön ce
en dar te rek to mi yön tem le ri kul la nıl mış tır. Da ha
son ra trans to ra sik bypas ame li yat la rı ya pıl mış tır.
An cak bu ope ras yon la rın mü kem mel açık lık oran-
la rı na rağ men %10-20 gi bi yük sek mor ta li te ve
mor bi di te oran la rı cer rah la rı trans to ra sik ol ma yan
gi ri şim le ri ne yö nelt miş tir.2,3 Bu amaç la ön ce lik le
ka ro ti ko-subk lavi yan trans po zis yon ve ka ro ti ko-
subk lavi yan bypas ame li yat la rı gi bi eks tra a na to mik
gi ri şim ler ya pıl mış tır.4-6 Son yıl lar da özel lik le subk-
lav iyan ar ter dar lık la rın da eks tra a na to mik bir ope-
ras yon olan ak sil lo-ak sil ler bypas ame li yat la rı
yay gın ola rak kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Bu ame li -
yat lar dü şük mor ta li te ve mor bi di te oran la rı ve
ana to mik bypas ame li yat la rı na ben zer açık lık oran-
la rıy la ba şa rı lı bir şekil de ya pı la bil mek te dir.

Biz kli ni ği miz da subklaviyan ar ter prok si ma -
lin de tı ka yı cı lez yo nu olan ve bu ne den le ak sil lo-
ak sil ler bypas uy gu la dı ğı mız has ta la rı mı zın

de mog ra fik özel lik le ri, risk fak tör le ri, uy gu la nan
cer ra hi yön tem ler ve er ken dö nem so nuç la rı nı sun-
ma yı amaç la dık. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ga zi an tep Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp ve Da mar
Cer ra hi si Ana bi lim Da lın da Mart 2006-Mart 2010
yıl la rı ara sın da 9 has ta ya ak sil lo-ak sil ler bypas, 1
has ta ya da ak sil lo-bra ki al bypas ope ras yo nu ya pıl -
mış tır. Has ta la rın 5’i er kek, 5’i ka dın olup or ta la ma
yaş 44.2 (32-72) idi. Semp tom ola rak 3 ol gu da ver-
teb ro ba zi ler yet mez lik, 2 ol gu da kol is ke mi si mev-
cut tu. Di ğer ol gu lar kol da ağ rı ve ya uyu şuk luk,
el le ri ni kul lan ma la rın da zor luk şika yet le riy le baş-
vur du. Eş lik eden has ta lık ola rak 2 ol gu da (%20) hi-
per tan si yon, 3 ol gu da (%30) di ya bet, 4 ol gu da (%40)
ko ro ner ar ter has ta lı ğı mev cut tu. Has ta lar la il gi li
de mog ra fik ve ri ler Tab lo 1’de gös te ril miş tir.

Erkek/Kadın sayısı 5/5

Semptomlar

Vertebrobaziler yetmezlik 3

Kolda iskemi 2

Kolda ağrı ve uyuşukluk 3

Kolda güçsüzlük 2

Eşlik eden hastalıklar

Koroner arter hastalığı 4

Hipertansiyon 2

Diyabet 3

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri.

A

RESİM 1A, B: Sol subklaviyan arteri tam tıkalı bir olgunun aksiler arterinin vertebral arter vasıtasıyla dolması.

B



Ol gu la ra ön ce Dopp ler US ya pıl dı. Dopp ler
US’ de pa to lo ji tes pit edi len ol gu la ra cer ra hi gi ri -
şim ön ce si BT an ji yog ra fi ve ya DSA ya pıl dı (Re sim
1a, 1b ve 2). An ji yog ra fi so nu cu tam tı ka nık lık tes-
pit edi len ve ya per kü tan gi ri şi me uy gun ol ma yan
has ta lar ope ras yon prog ra mı na alın dı. Ol gu la rın
9’un da lez yon sol subklaviyan ar ter de idi. Bu ol-
gu lar dan bi rin de tı ka nık lık ak sil ler ar te ri de tu tu -
yor du. 

Tüm ol gu lar ge nel anes te zi al tın da ope ras yo -
na alın dı. Bir ol gu ha ri cin de bü tün has ta lar da 
bi la te ral ola rak in frak la vi ku lar in siz yon la subkla-
viyan ar te rin ak sil ler ar te re dö nüş tü ğü yer eks p-
lo re edil di. Ak sil ler ar te rin de tu tul du ğu 1 ol gu da
sağ lam ta raf ta ki ak sil ler ar ter le bir lik te lez yon ta-
ra fın da ki bra ki al ar ter an te kü bi tal in siz yon la eks -
plo re edil di. Ar ter ler ta pe ile dö nül dük ten son ra
5000 Ü he pa rin bo lus ya pıl dı ve da mar lar klem pe
edil di. Ar te ri yo to mi ya pıl dık tan son ra 8 mm rin-
g li PTFE greft kul la nı la rak uç-yan anas to moz 
tek ni ği ile eks tra a na to mik bypas ope ras yo nu uy-
gu lan dı. Tüm has ta lar pos to pe ra tif dö nem de he-
pa ri ni ze edil di. 

Has ta lar ope ras yon son ra sı 1, 3, 6. ve 12. ay-
lar da kon tro le çağ rıl dı lar. Da ha son ra ki iz lem ler
ya kın ma sı ol ma yan has ta lar da yıl lık ola rak ya pıl -
dı.

Bu ça lış ma 2008 Hel sin ki Dek le ras yo nu pren-
sip le ri ne uy gun ola rak ya pıl mış tır.

SO NUÇ LAR

Has ta la rın has ta ne de ka lış sü re si or ta la ma 4.1 ± 1.5
gün (3-8 gün) idi. Lo kal komp li kas yon ola rak 2 ol-
gu da ya ra ye rin de he ma tom göz len di. Bu he ma -
tom lar ta kip ile ge ri le di. Has ta lar or ta la ma 24.5 ±
14.1 ay (3-48 ay) ta kip edil di. İki has ta da er ken dö-
nem de tı ka nık lık ge liş ti ve re o pe ras yon ile (1 ol gu -
da trom bek to mi, 1 ol gu da trom bek to mi +
re a nas to moz) tek rar açık lık sağ lan dı. To tal açık lık
oran la rı 6 ay da %100, 12. ve 24. ay lar da %90 ola rak
bu lun du. Mor ta li te göz len me di.

Ta kip te kli nik mu a ye ne ya nın da Dopp ler US
kul la nıl dı. Gi ri şim uy gu lan ma sı ge re ken has ta la ra
an ji yog ra fi ya pıl dı. Re sim 3’de kon trol an ji yog ra fi
ya pı lan ve gref tin açık ol du ğu sap ta nan bir ol gu -
nun res mi gö rül mek te dir.

TAR TIŞ MA

Subklaviyan ar te rin tı ka yı cı has ta lık la rı ate rosk le -
ro zun yay gın laş ma sı na bağ lı gi de rek da ha sık gö-
rül mek te dir. Ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl ma sı ge re ken
has ta lar da ve ya se reb ro vas kü ler has ta lık semp tom
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RESİM 2: Sol subklaviyan arterinin proksimalinde kritik darlığı olan bir olgu.

RESİM 3: Aksillo-aksiller bypas yapılan bir olgunun postoperatif anjiyografik
görüntüsü.



ve be lir ti si bu lu nan has ta lar da in si dans %3-6.5 ola-
rak bu lun muş tur.7,8 Hat ta pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı
olan ve ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl ma sı ge re ken has-
ta lar da ya pı lan bir ça lış ma da %48 gi bi yük sek oran -
da subklaviyan ar ter lez yo nu göz le nir ken %50’den
faz la olan dar lı ğın in si dan sı ise %19 idi.9

Has ta la rın bü yük kıs mı nın asemp to ma tik ol-
ma sı has ta lı ğın ger çek in si dan sı nı giz le mek te dir.
Bu has ta lar da ki semp tom lar kol klo di kas yo su ve ya
kol da za yıf lık ve pa res te zi gi bi ha fif du rum lar dan
par mak lar da em bo li zas yon, subklaviyan çal ma sen-
dro mu gi bi cid di tab lo la ra ka dar de ği şe bil mek te dir.
Asemp to ma tik has ta lar da te da vi ko nu su net de ğil -
dir. An cak eğer ger çek ten has ta nın semp tom la rı
yok sa ya kın ta kip ile bir lik te me di kal te da vi nin ye-
ter li ola bi le ce ği ni dü şün mek te yiz. An cak unu tul -
ma ma lı dır ki asemp to ma tik has ta yı sap ta mak son
de re ce güç tür. Baş ve bo yu nun zen gin kol la te ral
do la şı mın dan do la yı has ta lar ge nel lik le asemp to -
ma tik tir.10

Subklaviyan ar ter dar lık la rı da ha çok sol ta raf -
ta gö rül mek te dir. Oc ho a sol subklaviyan ar te rin sağ
subklaviyan ve ya in no mi na te ar ter den 4 kez da ha
faz la et ki len di ği ni söy ler ken1 Abu Rah ma ve ark.
172 has ta lık se ri le rin de yak la şık %87 ora nın da sol
ta ra fın tu tul du ğu nu bil dir miş ler dir.11 Bi zim se ri -
miz de de has ta la rı mı zın %90’ı nın sol subklaviyan
ar te ri et ki len miş ti. 

Subklaviyan ar ter dar lık la rı nın te da vi sin de
me di kal te da vi, cer ra hi ya da per kü tan gi ri şim ler
kul la nı la bil mek te dir. Me di kal te da vi cid di semp to-
ma tik has ta la rın te da vi sin de ye ter siz dir ve di ğer te-
da vi yön tem le ri ne yar dım cı ola rak kul la nıl mak ta -
dır. Cer ra hi te da vi 1951’den be ri kul la nı lan bir
yön tem dir.1 İlk yıl lar da en dar te rek to mi ve trans-
to ra sik bypas ame li yat la rı ya pıl mış tır. An cak bu
ame li yat la rın mü kem mel ba şa rı ora nı na rağ men
mor ta li te ve mor bi di te si yük sek ope ras yon lar ol-
ma sı yü zün den eks tra to ra sik, eks tra a na to mik yön-
tem le re doğ ru bir eği lim doğ muş tur. Özel lik le
ak sil lo-ak sil ler ve ya subk lavi yo-subklaviyan bypas
ope ras yon la rı mi nör mor bi di te ve mor ta li tey le bir-
lik te yük sek uzun dö nem açık lık oran la rıy la ya pıl -
ma ya baş lan mış tır. Min go li ve ar k. 58 has ta lık
se ri le rin de 5 ve 10 yıl lık açık lık oran la rı nı %88 ve

84 ola rak bil dir miş ler dir. On lar or ta la ma mor ta li te
ve mor bi di te oran la rı nı da %1.6 ve 16.1 ola rak ver-
miş ler dir.12 Chang ve ark. da ben zer şekil de mor-
ta li te ve bü yük komp li kas yon ol mak sı zın 5 ve 10
yıl lık pri mer ve se kon der açık lık oran la rı nı %88 ve
91 ola rak ra por et miş ler dir.13 Per kins ve ark. ise az
sa yı da has ta içe ren se ri le rin de or ta la ma 56 ay lık ta-
kip te se kon der açık lık oran la rı nı %75 ola rak bil-
dir miş ler dir.14 Biz de se ri miz de has ta sa yı mı zın az
ol ma sı na rağ men 2 yıl lık or ta la ma ta kip sü re sin de
pri mer açık lık ora nı nı %80 ve se kon der açık lık ora-
nı nı %90 ola rak tes pit et tik. Geç dö nem greft tı ka -
nık lı ğı ge li şen has ta yı tek rar ame li yat et mek
is te dik. An cak has ta ame li ya tı ka bul et me di. Bu
has ta me di kal te da vi ile ya kın dan ta kip edil mek te -
dir.

Subklaviyan ar ter ste noz la rın da kul la nı lan di -
ğer bir eks tra a na to mik cer ra hi yön tem ise ka ro ti -
ko-subklaviyan trans po zis yon ve ya bypas greft le -
me si dir. Bu yön tem ler de dü şük komp li kas yon ve
yük sek açık lık oran la rıy la ba şa rı lı ola rak ya pıl -
mak ta dır.6,15 Li te ra tür de ka ro ti ko-subklaviyan
bypas ve ak sil lo-ak sil ler bypas cer ra hi si ni kar şı laş -
tı ran ça lış ma yok tur. An cak ka ro ti ko-subklaviyan
bypas ile subklaviyan-ka ro tis trans po zis yo nu kar şı-
laş tı ran ça lış ma lar da subklaviyan-ka ro tid trans po -
zis yo nun da ha yük sek açık lık ora nı na sa hip ol du ğu
bil di ril-  miş tir.4,6 Ka ro ti ko-subklaviyan bypas so-
nuç la rı nı in ce le yen ça lış ma lar da bu yön te min ak-
sil lo-ak sil ler bypas yön te mi ka dar gü ve ni lir ol du ğu
be lir til miş tir.15,16 An cak bu nun için ka ro tis ar ter le -
rin nor mal ya pı da ol ma sı ge re kir. Ka ro tis ar te rin de
prok si mal ve ya dis tal dar lı ğı bu lu nan has ta lar da ka-
ro ti ko-subklaviyan bypas cer ra hi si uy gu lan dı ğın da
kan se reb ral do la şım dan ya pı lan bypas va sı ta sıy la
üst eks tre mi te ye yö ne lir. Böy le ce ka ro tis çalma de-
ni len tab lo or ta ya çı ka bi lir.10 Ay rı ca biz has ta la rı -
mı zın ka ro tis ar ter le ri ne ge çi ci ola rak klemp
koy mak is te me di ği miz den bu yön te mi uy gu la ma -
dık. 

Son yıl lar da subklaviyan ar ter dar lık ve tı ka -
nık lık la rı nın te da vi sin de en do vas kü ler gi ri şim ler
yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır.17,18 Wang ve ark.
tı ka yı cı lez yon lar da %93’lük kli nik ba şa rı ve 2 yıl -
da %93’lük pri mer açık lık ora nı bil di rir ken17 de
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Vri es ve ark. yi ne %93’lük ba şa rı ora nı ve 2 yıl da
%89 pri mer açık lık ora nı bil dir miş ler dir.18 An cak
on lar lo kal komp li kas yon ora nı nı %4.5 ve in me ve
ölüm ora nı nı ise %3.6 ola rak bil dir miş ler dir.18 Ba -
bic ve ark. da to tal tı ka nık lık lar da ba şa rı ora nı nı
%82 ve komp li kas yon oran la rı nı %7 ola rak ifa de
et miş ler dir.19 On la rın açık lık ora nı 3 yıl da %82 idi.
Ma a le sef an jiy op las ti uy gu la nan grup lar da ta kip -
ler kı sa sü re li ya pıl dı ğı için uzun dö nem so nuç la -
rı nı tam bi le me mek te yiz. Abu Rah ma ve ark.nın
an jiy op las ti ile ka ro ti ko-subklaviyan bypas ya pı -
lan has ta la rı kar şı laş tır dık la rı ça lış ma da anjiyop -
las ti ya pı lan has ta lar or ta la ma 3.4 yıl ta kip
edi lir ken cer ra hi uy gu la nan has ta lar or ta la ma 7.7
yıl iz len miş tir.11 On la rın ça lış ma sın da ba şa rı ora nı
cer ra hi grup ta %100 iken anjiyop las ti gru bun da
%98 idi. Ba şa rı ora nın da is ta tis tik sel fark ol ma ma -
sı na rağ men komp li kas yon ora nı %5.9’a 15.1 idi.
Bu fark an lam lıy dı. Yi ne 3 yıl da ki açık lık oran la rı
%98’e kar şı %78 ile an lam lı far ka sa hip ti. Yi ne
Mo da ra i ve ark.nın ça lış ma sın da sup ra a or tik trunk
has ta lı ğı nın te da vi sin de eks tra a na to mik bypas pro-
se dü rü anjiyop las ti ile kar şı laş tı rıl mış tır.2 Eks tra a -
na to mik grup ta pe ri o pe ra tif ölüm ve ya inme yok tu
ve se kon der açık lık ora nı 5 yıl lık ta kip te %97 idi.

Bu ça lış ma da anjiyop las ti ile te da vi edi len has ta -
lar da or ta ya çı kan komp li kas yon sa yı sı cer ra hi uy-
gu la nan lar dan da ha faz la ve açık lık oran la rı da ha
az dı. Pri mer açık lık ora nı anjiyop las ti ile 4 yıl da
%82 idi.

So nuç ola rak subklaviyan ar ter dar lık la rı nın
te da vi sin de anjiyop las tik yön tem ler gi de rek rağ bet
ka zan mak ta ve po pu la ri te si art mak ta dır. An cak an-
jiyop las tik yön tem ler de ki ge liş me le re rağ men ba -
zen an ji yop las ti te da vi de ye ter li ola ma mak ta dır.
Ay rı ca uzun dö nem so nuç la rı nın tam bi lin me me -
si ne ve stent frak tü rü gi bi komp li kas yon la rın ol-
ma sı na rağ men20 ame li yat ke li me si in san la ra
ür kü tü cü gel di ğin den do ğal ola rak anjiyop las tik
yön tem le re kar şı gi de rek ar tan bir eği lim var dır.
El bet te ki da ha az in va zif bir yön tem ol du ğu için
uy gun ol gu lar da an ji yop las ti nin ye ri yad sı na maz.
Bü tün bun la ra rağ men ak sil lo-ak sil ler bypas ame-
li yat la rı an ji yop las ti nin uy gu la na ma dı ğı ve ya ye-
ter siz kal dı ğı du rum lar da dü şük mor ta li te ve
mor bi di te ve yük sek açık lık oran la rıy la da i ma akıl -
da tu tul ma sı ge re ken bir te da vi yön te mi dir. Ay rı -
ca da mar cer rah la rı nın da an gi op las tik gi ri şim le ri
ya pa bil me le ri ve bu ko nu da eği tim al ma la rı son de-
re ce önem li dir.
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Arteriyo-Venöz Fistül Operasyonları:
Erken Dönem Sonuçlarımız:

38 Olgu Nedeniyle

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Son dö nem böb rek yet mez li ği olan has ta lar da esas te da vi olan böb rek trans plan -
tas yo nu ger çek le şe ne ka dar, has ta la rın ya şa ma sı için mut la ka di ya liz te da vi si ge rek mek te dir.
He mo di ya liz için en çok ter cih edi len eri şim yo lu ar te ri yo-ve nöz fis tül ler dir. GGeerreeçç  vvee  YYöönn--
tteemmlleerr::  Kli ni ği miz de Ocak 2011-Tem muz 2011 ara sın da ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo nu ya pı -
lan 38 has ta ret ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta la rın 25 ta ne si er kek, 13 ta ne si ka dın
idi. Or ta la ma yaş 57.5 (20-92) ola rak bu lun du. Otu zal tı bres ci a-ci mi no ar te ri yo-ve nöz fis tül, 10 an-
te ku bi tal bra ki yo se fa lik ar te ri yo-ve nöz fis tül ve 1 ar te ri yo-ve nöz fis tül ka pa tıl ma sı ope ras yo nu ol -
mak üze re top lam 47 ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo nu ya pıl dı. Tril ol ma ma sı üze ri ne 4 has ta ya 2 ve
2 has ta ya da 3’er kez ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo nu ya pıl dı. Bir has ta da el de is ke mi ge liş me si
üze ri ne ar te ri yo-ve nöz fis tül ka pa tıl ma ope ras yo nu nu ta ki ben di ğer üst eks tre mi te ye ar te ri yo-ve -
nöz fis tül ope ras yo nu uy gu lan dı. Ge ri ka lan 31 has ta ya bi rer kez ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo -
nu uy gu lan dı. Has ta lar en er ken pos to pe ra tif 21. gün den son ra ar te ri yo-ve nöz fis tül üze rin den
di ya li ze alın dı ğı için ope ras yon son ra sı has ta lar ge çi ci he mo di ya liz ka te te ri ara cı lı ğı ile di ya li ze
alın dı. SSoo  nnuuçç::  Son dö nem böb rek yet mez li ği olan has ta lar da en önem li mor bi di te ve re-hos pi ta li -
zas yon ne de ni he mo di ya liz eri şim yo lu ye ter siz li ği olu ğu için, ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yon la -
rın da oto jen do ku la rın kul la nıl ma sı, anas to moz için uy gun sa il gi li eks tre mi te de prok si mal de ki
ven le rin ko ru na rak dis tal de ki ven le rin kul la nıl ma sı, pos to pe ra tif ma tu ras yon sü re si nin bek len me -
si ve olu şa bi le cek komp li kas yon la ra hız lı mü da ha le bu has ta lar da mor bi di te yi azal tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ar te ri yo-ve nöz fis tül; kro nik böb rek yet mez li ği

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Dialysis should be needed to save alive end stage renal failure patients
until to occur renal transplantation which  is the main treatment. Arteriovenous accesses were
the most preferred way for hemodialysis. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  In our clinic, 38 patients who
underwent arteriovenous access operation retrospectively analyzed between January 2011 and
July 2011. RReessuullttss:: Twenty five patients were male, 13 were female. The mean age was 57.5 (20-
92). Totally 47 patients were performed arteriovenous access operation, 36 of them were Brescia-
Cimino arteriovenous access, 10 of them antecubital brachiocephalic arteriovenous access and
one of them arteriovenous access closure operation. Four patient underwent reoperations 2 times
and 2 patients had 3 times because of ineffective arteriovenous access operations. Arteriovenous
access was closed due to development of ischemia after operation then a new arteriovenous access
was created from contralateral arm for same patient. The remaining 31 patients underwent
operation ones time. Patients were dialysed via temporary hemodialysis catheter after for early
period of arteriovenous accesses operations. Because they could have dialysis after postoperative
21 days via arteriovenous fistula. CCoonncclluussiioonn::  The most significant morbidity and rehospitalisation
cause of end-stage renal failure patients was the lack of arteriovenous access way so the use of
autogenous vessels, preserving proximal veins as much as possible, waiting for arteriovenous
access maturation, and faster intervention to postoperative complications were important to
decrease morbidity in these patients.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; chronic renal failure
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on dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda
tedavi böbrek transplantasyonudur. Hastala-
ra, böbrek transplantasyonu olana kadar ge-

çen sürede hayatı idame ettirmek için mutlaka
diyaliz tedavisi gerekmektedir. Kronik böbrek yet-
mezliği hastalarında yeterli donör bulunamaması
nedeniyle günümüzde en sık kullanılan yöntem
hemodiyalizdir. Hemodiyaliz uygulaması otojen
dokular veya sentetik greftler kullanılarak oluştu-
rulan arteriyo-venöz fistüller ya da santral venöz
kateterler ile gerçekleştirilmektedir.1,2 Yeterli kan
akımı sağlayan, uzun ömürlü, sorunsuz (enfeksi-
yon, stenoz gelişimi, tromboz, anevrizma gelişimi
ve ekstremite iskemisi gibi komplikasyonlardan
uzak) bir hemodiyaliz yolu oluşturulması kronik
böbrek yetmezliği olan olgular için büyük bir öne-
me sahiptir.3

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2011-Temmuz
2011 arasında kronik böbrek yetmezliği nedeniyle
arteriyo-venöz fistül operayonu yapılan 38 hasta-
nın, operasyonlarını ve erken dönem sonuçlarını
retrospektif olarak araştırdık.

BULGULAR

Kliniğimizde Ocak 2011-Temmuz 2011 arasında
toplam 47 arteriyo-venöz fistül operasyonu yapı-
lan 38 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Tüm hastalar nefroloji kliniğinden konsülte edil-
miş olup hemodiyaliz tedavisi alan hastalardı. Bu
hastaların hepsinde hemodiyaliz için erişim yolu
internal juguler venden takılan geçici hemodiya-
liz kateteri idi. Tüm hastalar telefon ile aranarak,
hastaların arteriyo-venöz fistül üzerinden diyalize
girmesinde problem olup olmadığı araştırıldı. Has-
taların 25 tanesi erkek, 13 tanesi kadın idi. Ortala-
ma yaş 57.5 (20-92) olarak bulundu. Otuzaltı
brescia-cimino arteriyo-venöz fistül, 10 antekubi-
tal brakiyosefalik arteriyo-venöz fistül ve 1 arte-
riyo-venöz fistül kapatılması operasyonu olmak
üzere toplam 47 arteriyo-venöz fistül operasyonu
yapıldı. Tüm hastalara preoperatif ayrıntılı fizik
muayene yapıldı. Operasyon yeri için ilk tercih
non-dominant üst ekstremite oldu. Aynı üst eks-
tremitede birden fazla uygun yer olması durumun-

da proksimali korumak için distal yer tercih edildi.
Hiçbir hastada brescia-cimino arteriyo-venöz fis-
tül operasyonu denenmeden, antekubital brakiyo-
sefalik arteriyo-venöz fistül operasyonu ilk tercih
olmamıştır. Tüm hastalarda lokal anestezi kullanıl-
dı. Tüm hastalarda vasküler klempler konmadan 3
dakika önce 1 cc intravenöz heparin yapıldı ve uç-
yan anastomoz tekniği kullanıldı. Tril olmaması
üzerine 4 hastaya 2 ve 2 hastaya da 3’er kez arteri-
yo-venöz fistül operasyonu yapıldı. Bir hastada el-
de iskemi gelişmesi üzerine arteriyo-venöz fistül
kapatılma operasyonunu takiben diğer üst ekstre-
miteye arteriyo-venöz fistül operasyonu uygulandı.
İşlem sonrası iskemi tablosu geriledi. Geri kalan 31
hastaya birer kez arteriyo-venöz fistül operasyonu
uygulandı. Kanama nedeniyle revizyon operasyonu
gerekmedi. Enfeksiyon saptanmadı. Olgulara ait
komplikasyonlar ve oranları Tablo 1’de verilmiştir.
Hastalar postoperatif 1. günde taburcu edildi, 5 gün
oral antibiyotik tedavisi verildi. Postoperatif anti-
koagülasyon ve antiplatelet tedavi başlanmadı.
Hastalar en erken postoperatif 21. günden sonra ar-
teriyo-venöz fistül üzerinden diyalize alındı. Has-
talar takiplerinde sorunsuz diyalize girdiler.

TARTIŞMA

Hemodiyaliz tedavisinde otojen dokular kullanıla-
rak yapılan arteriyo-venöz fistül operasyonlarının
diğer yöntemlere göre daha üstün olduğu çalışma-
larda gösterilmiştir.4 Bizde kliniğimizde ilk tercih
olarak otojen dokular kullanılarak ve non-domi-
nant kolda brescia-cimino düzeyinde yapılan arte-
riyo-venöz fistül operasyonlarını tercih ediyoruz.
Toplam 6 hastaya belli aralıklarla, arteriyo-venöz
fistüldeki erken tıkanıklık dolayısıyla re-operas-
yon yapıldı. Bizim çalışmamızda erken tıkanıklık
oranı, bu konuda daha önce yapılan çalışmalara
benzer olarak %17 saptandı.5 Erken fistül trombo-

Brescia-Cimino Antekübiti Toplam %

Erken tromboz 8 – 8/47 17

Enfeksiyon – – – –

Çalma – 1 1/47 2.1

Kanama – – – –

TABLO 1: Olgulara ait postoperatif komplikasyonlar.
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zu nun en önem li ne de ni cer ra hi tek nik ve re nal
yet mez lik ne de niy le pa to lo jik de ği şik li ğe uğ ra mış
dü şük ka lib ras yon lu da mar la rın kul la nıl ma sı dır.
Er ken fis tül yet mez li ği nin di ğer ne den le ri; ge nel de
hi po tan si yon, he mo kon san tras yon, pla te let ak ti -
vas yo nu, he ma tom, he mo di ya liz son ra sı uy gu la nan
kom pres yon gi bi he mo di ya li ze bağ lı et ken ler dir.6

Ça lış ma mız da re-ope ras yo na alı nan 6 has ta da se fa -
lik ven de tek rar la yan ponk si yon la ra bağ lı fib ro tik
gö rü nüm ol du ğu sap tan dı. Bu ne den le er ken dö-
nem de fis tül trom bo zu ge li şen has ta lar da, se fa lik
ve nin ya pı sal bo zuk lu ğu nun önem li bir ne den ol-
du ğu nu dü şün mek te yiz. Ope re et ti ği miz tüm ol-
gu lar ge çi ci he mo di ya liz ka te te ri ara cı lı ğı ile
he mo di ya liz te da vi si alan has ta lar dı. Bu has ta lar
nef ro lo ji kli ni ğin de bir çok kez se fa lik ven ponk-
si yo nu na ma ruz kal mış tır. Bu yüz den ka lı cı he-
mo di ya liz te da vi si ge re ken has ta la rın oto jen
do ku la rı nın ko run ma sı, ope ras yon ba şa rı sı ve fis-
tül ma tu ras yo nu açı sın dan ol duk ça önem li dir.
Ope ras yon son ra sın da ve nöz ya pı la rın ponk si yo na
da ya nık lı ol ma la rı için be lir li bir sü re ol gun laş ma -
la rı ge rek mek te dir. Ol gun laş ma sü re ci bek len me -
den ya pı lan er ken ponk si yon lar na ti v fis tül le rin
açık ka lım sü re le ri ni azal tır.3 Se ri miz de, has ta la rın
en er ken pos to pe ra tif 21. gün den son ra ar te ri yo-
ve nöz fis tü lü kul la nıl dı ve has ta lar bu sü re de ge çi -
ci he mo di ya liz ka te te ri ara cı lı ğıy la di ya li ze alın dı.
Ye ni açı lan ar te ri yo-ve nöz fis tü lün ma tu ras yo nu
ta mam la ma sı için en az 21 gün sü re ile kul la nıl -
ma ma sı nı öner me mi ze rağ men ka te ter prob le mi
ya şan ma yan has ta lar da bu sü re nin da ha da uza tı -
lı la bi le ce ği ni dü şü nü yo ruz. Ça lış ma mız da ha ta lı
cer ra hi tek ni ğe bağ lı er ken tı ka nık lık sap tan ma dı.
Kro nik böb rek yet mez li ği olan ol gu lar da he mo di -
ya liz için ça lı şan bir ar te ri yo-ve nöz fis tül ol ma sı
ha ya ti öne me sa hip tir. Bu ne den le kli ni ği miz de ar-
te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yon la rı uz man dok tor dü-
ze yin de ve gö ze ti mi nde ya pıl mak ta dır.

Ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yon la rı son ra sı
il gi li eks tre mi te de nek ro za gi den is ke mik de ği -
şik lik ler ola bi lir.7 Ar te ri yel çalma ne de niy le eks-
tre mi te yi teh tit eden is ke mi ye se kon der acil
cer ra hi gi ri şim ge re ken has ta ora nı %3.9 ola rak
bil di ril mek te dir.8,9 Ar te ri yo ve nöz fis tül son ra sı ge-
li şen çal ma sen dro mu nun cer ra hi te da vi sin de dis-

tal re vas kü la ri zas yon-in ter val li gas yon, ban ding, T-
ban ding, greft in ter po zis yo nu ve ar te ri yo-ve nöz
fis tül li gas yo nu gi bi tek nik ler kul la nı lır.7 Bi zim se-
ri miz de da ha ön ce an te ku bi tal bra ki o se fa lik ar te ri -
yo-ve nöz fis tül yap tı ğı mız bir has ta mız da (%2.1),
ay nı eks tre mi te de is ke mi ge liş me si üze ri ne fis tül
ka pa tıl ma ope ras yo nu son ra sı di ğer kol dan bres ci -
a-ci mi no ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo nu uy gu -
lan dı. Has ta nın ta kip le rin de is ke mi si ge ri le di.

Kro nik böb rek yet mez li ği olan has ta lar da,
azal mış al bü min dü zey le ri ve üre mi ne de niy le en-
fek si yo na eği lim art mak ta dır.10,11 En fek si yon ora nı
oto jen fis tül ler de %0-6 ara sın da de ğiş mek te dir.12,13

Bi zim se ri miz de er ken dö nem de hiç bir has ta da en-
fek si yon ge liş me di. Has ta la rı mız da en fek si yon
ge liş me me si, kli nik ola rak zo runlu ol ma dık ça,
sen te tik greft ile ya pı lan ar te ri yo-ve nöz fis tül ope-
ras yon la rı nı ter cih et me me miz le iliş ki li ola bi lir.

Ça lış ma mız da cid di pe ri fe rik ar ter yel do la şım
bo zuk lu ğu olan ol gu mev cut de ğil di. Son dö nem
böb rek yet mez li ği has ta la rın da oto jen do ku la rın
ko run ma sı önem li ol du ğu için, in tra o pe ra tif dis tal
ve nöz da mar la rın da ya pı sal prob lem sap ta nan has-
ta lar da şans ver mek ama cı ile ar te ri yo-ve nöz fis tül
açı lı mı nı ta mam lı yo ruz. Ça lış ma mız da 8 has ta da  el
bi le ği se vi ye sin de se fa lik ven mak ros ko bik ola rak
fib ro tik gö rü nüm lü idi. Bu has ta la rın 6 ta ne si ar te -
ri yo-ve nöz fis tül ça lış ma dı ğı için re-ope ras yo na
alın dı. Dis fonk si yo ne dis tal ar te ri yo-ve nöz fis tül -
ler de, ay nı eks tre mi te de an te ku bi tal bra ki yo se fa -
lik ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yo nu de nen me si
ye ri ne, açıl mış fis tü lün he men prok si ma li nin de-
ğer len di ril me si  öne ril mek te dir.14 Kli nik ola rak biz
de ay nı gö rüş te ol ma mı za rağ men re-ope ras yo na
alı nan has ta lar da se fa lik ven fib ro tik gö rü nüm de
ol du ğu için bu has ta lar da ay nı eks tre mi te de an-
te ku bi tal bra ki yo se fa lik ar te ri yo-ve nöz fis tül ope-
ras yo nu nu ter cih et tik.

SO NUÇ

Ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras yon la rın da ilk ter cih
ola rak oto jen do ku lar kul la nıl ma lı dır. Ça lış ma mız -
da er ken tı ka nık lı ğa bağ lı re-ope ras yo na alı nan
has ta lar da en önem li ne de nin tek rar la yan ponk si -
yon la ra bağ lı se fa lik ven de olu şan ya pı sal bo zuk luk
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ol du ğu nu gör dük. Bu ne den le son dö nem böb rek
yet mez li ği olan has ta lar da nef ro lo ji ve da hi li ye
kli nik le rin de ge rek siz vas kü ler ponk si yon lar dan
ka çı nı la rak oto jen do ku la rın ko run ma sı ol duk ça
önem li dir. Bu has ta lar da en önem li mor bi di te ve
re-hos pi ta li zas yon ne de ni he mo di ya liz eri şim yo -
lu ye ter siz li ği olu ğu için, ar te ri yo-ve nöz fis tül
ope ras yon la rın da oto jen do ku la rın kul la nıl ma sı,

anas to moz için uy gun sa il gi li eks tre mi te de prok si -
mal de ki ven le rin ko ru na rak dis tal de ki ven le rin
kul la nıl ma sı, pos to pe ra tif ma tu ras yon sü re si nin
bek len me si ve olu şa bi le cek komp li kas yon la ra
hız lı mü da ha le bu has ta lar da komp li kas yon la rı
azal tır. Kli ni ği miz de ar te ri yo-ve nöz fis tül ope ras-
yon la rı gü ven le ve so run suz bir şekil de uy gu lan -
mak ta dır.
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bdominal travmalarda, derin retroperitoneal yerleşimli olmasına
rağmen en sık yaralanan vasküler yapı vena kava inferiordur.1 Va-
kaların çoğunun etiyolojisinde penetran travma mevcut iken, gü-

nümüzde perkütan veya cerrahi girişim yapılan hasta sayısının artmasına
bağlı olarak iyatrojenik yaralanma sıklığı artmıştır.1,2 Vena kava inferior ya-
ralanmalarında gelişen cerrahi tecrübeye rağmen, genellikle eşlik eden di-
ğer batın içi organ yaralanmaları ve kanama nedeniyle oluşan hemodinamik
instabilite olduğu için, mortalite ve morbidite halen yüksektir. Cerrahi tec-
rübe ve erken tedavi mortaliteyi azaltan önemli faktörlerdendir. Bu yazı-
mızda, kliniğimizde vena kava inferior yaralanması nedeniyle opere

Vena Kava İnferior Yaralanmalarında
Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçları:

4 Olgu Nedeniyle

ÖÖZZEETT  Kliniğimizde Ocak 2011-Ağustos 2011 tarihleri arasında vena kava inferior yaralanması
nedeniyle opere edilen 4 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 2’si erkek, 2’si kadın
ve ortalama yaşları 42 (15-56) idi. Yaralanma nedenleri incelendiğinde, 2 hastada neden iyatrojenik,
1 hastada ateşli silah yaralanması ve 1 hastada kesici delici alet yaralanması idi. Üç hasta acil
laparatomiye alındı, iyatrojenik grupta olan ve jinekolojik malignensi nedeniyle opere edilen 1 hasta
da tanı intraoperatif konuldu. Üç hastaya primer tamir, 1 hastaya hemodinamik instabilite ve yaygın
yapışıklıklar nedeniyle infrarenal düzeyde ligasyon işlemi uygulandı. Postoperatif 4. günde, 1 hasta
solunum yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Vena kava inferior yaralanmalarında tedavide tercih
edilecek ilk yol primer tamir olmalıdır ancak tamir işleminin çeşitli nedenlerden dolayı yapılamadığı
durumlarda hayat kurtarıcı olarak, infrarenal düzeyde vena kava inferior ligasyonu uygulanabilir.     

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vena kava inferior, yaralanmalar, cerrahi    

AABBSS  TTRRAACCTT  Four patients who were operated due to injury to the inferior vena cava were assessed
retrospectively between January 2011 and August 2011 in our clinic. Two of the patients were male,
two were female and mean age was 42 (15-56). The causes of inferior vena cava injuries were ia-
trogenic in two cases, gunshot wounds and stap wounds in the others. Three patients underwent
emergency laparotomy and one patient who had gynecologic malignancy were assessed intraoper-
atively. In three patients the injury was primarly repaired and in the remaining case inferior vena
cava was ligated at the infrarenal level. One patient died due to respiratory insufficiency on post-
operative day 4. Primary repair should be the first choice for treatment of inferior vena cava injury
but ligation of the inferior vena cava at the infrarenal level may be considered as a life-saving
method when the repair process is not possible for several reasons.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vena cava inferior, injuries, surgery
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et ti ği miz 4 has ta da ya pı lan cer ra hi tek nik ler ve bu
tek nik le rin so nuç la rı nı sun ma yı amaç la dık.

OL GU SU NU MU

OL GU 1

Ke si ci-de li ci alet ya ra lan ma sı ne de niy le acil ame li -
ya ta alı nan 15 ya şın da ki er kek has ta da ret ro pe ri to -
ne al he ma tom sap tan ma sı üze ri ne ya pı lan
eks plo ras yon da ve na ka va in fe ri or da ya ra lan ma ol-
du ğu gö rül dü. Ya ra lan ma böl ge si, prok si mal ve dis-
tal den ba sı ile kon trol al tı na alı na rak 6/0
po lip ro pi len di kiş ile pri mer ta mir edil di. Ta ki ben
ço cuk cer ra hi si kli ni ğin ce pan kre as ve mi de ona rı -
mı ya pıl dı. Kli nik ta kip le rin de prob lem ya şan ma -
yan has ta pos to pe ra tif 11. gün de ta bur cu ol du.

OL GU 2

56 ya şın da ba yan has ta ji ne ko lo jik ma lig nen si ne-
de niy le ope re edi lir ken iyat ro je nik ola rak ve na ka -
va in fe ri or ya ra lan ma sı ge liş me si üze ri ne acil kalp
da mar cer ra hi si kon sül ta syo nu is ten di. Ya pı lan eks -
plo ras yon da ve na ka va in fe ri or da ya ra lan ma ol du -
ğu gö rül dü. Ya ra lan ma böl ge si, prok si mal ve
dis tal den ba sı ile kon trol al tı na alı na rak 5/0 po lip -
ro pi len di kiş ile pri mer ta mir edil di. Kli nik ta kip -
le rin de prob lem ya şan ma yan has ta ta bur cu ol du.  

OL GU 3

52 ya şın da obez ba yan has ta disk her ni si ne de niy -
le be yin-si nir cer ra hi si ta ra fın dan ope re edi lir ken
ve nöz ka na ma ol ma sı ve da ha son ra ka na ma nın
dur ma sı üze ri ne ope ras yo na son ve ri le rek acil kalp
da mar cer ra hi si kon sül tas yo nu is ten di. Has ta nın
tan si yo nu 80/40 mmHg idi. Fi zik mu a ye ne de ba tın
os kül tas yo nun da thrill sap tan ma sı üze ri ne has ta ya
acil an ji yog ra fi plan lan dı. An ji yog ra fi de sağ ana ili-
yak ar ter ile ve na ka va in fe ri or ara sın da ar te ri yo -
ve nöz fis tül gö rül me si (Re sim 1) ve has ta nın
hi po tan si yo nu ol ma sı üze ri ne has ta acil şart lar da
ope ras yo na alın dı. Eks plo ras yon da ret ro pe ri to nun
ol duk ça ya pı şık ve ve na ka va in fe ri or da de ği şik böl-
ge ler de çok sa yı da yır tık ol du ğu gö rül dü. Ve na ka -
va in fe ri o run he mo di na mik ins ta bi li te ve
ya pı şık lık lar ne de niy le ta mir için uy gun ol ma dı ğı -
nın gö rül me si üze ri ne has ta ya li gas yon iş le mi uy-
gu lan dı. Sağ ana ili yak ar te re po li tet raf lo ro e ti len

greft in ter po zis yo nu iş le mi uy gu lan dı. Pos to pe ra -
tif dis tal na bız la rı pal pabl olan has ta üre ve kre a ti -
nin yük sek li ği ne de niy le 2 de fa di ya li ze alın dı.
Ta ki bin de üre ve kre a ti nin de ğer le ri ge ri le yen has -
ta bi la te ral alt eks tre mi te de ödem ile pos to pe ra tif
9. gün de be yin cer ra hi si kli ni ği ne dev re dil di. Has-
ta ya dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin te da vi si baş-
lan dı ta kip le rin de öde mi azal dı.

OL GU 4

Ateş li si lah ya ra lan ma sı ne de niy le acil ser vi se baş-
vu ran 45 ya şın da ki er kek has ta to raks ve ba tı na na -
fiz ya ra lan ma do la yı sıy la gö ğüs cer ra hi si ve ge nel
cer ra hi kli ni ğin ce de ğer len di ril di. He mo to raks ne-
de niy le to raks tü pü ta kıl ma sın dan son ra ge nel cer-
ra hi kli ni ğin ce acil şart lar da ope ras yo na alı nan
has ta da ret ro pe ri ton da he ma tom gö rül me si üze ri ne
acil kalp da mar cer ra hi si kon sül ta yo nu is ten di. Ya-
pı lan eks plo ras yon da ve na ka va in fe ri or da ya ra lan -
ma ol du ğu gö rül dü. Ya ra lan ma böl ge si, prok si mal
ve dis tal den ba sı ile kon trol al tı na alı na rak 5/0 po-
lip ro pi len di kiş ile pri mer ta mir edil di. Ta ki ben ge -
nel cer ra hi kli ni ğin ce du o de num ve ko lon
per fo ras yo nu ta mir iş le mi ile in ce ba ğır sak re zek si -
yo nu ve uç uca anas to moz iş le mi uy gu lan dı. Pos -
to pe ra tif 3. gün de gö ğüs cer ra hi kli ni ğin ce has ta ya
ak ci ğer ona rı mı iş le mi uy gu lan dı. Bir gün son ra
has ta ak ci ğer yet mez li ği ne de ni ile kay be dil di. 

TAR TIŞ MA

Ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rın da te da vi de, pri-
mer ta mir, greft  kul la nı mı (oto jen ve ya sen te tik) ve

RESİM 1: Olgu 3’ün preoperatif anjio görüntüsü (sağ ana iliyak arter ile vena
kava inferior arasında arteriyovenöz fistül).
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in fra re nal dü zey de li gas yon gi bi cer ra hi yak la şım lar
mev cut tur. Te da vi de sen te tik greft, en fek si yon
(özel lik le pe net ran trav ma lı has ta lar da) ve sta za
bağ lı trom boz ris ki ne de niy le pek ter cih edil me -
mek te dir. Ve na ka va in fe ri o ra uy gun oto jen greft
te mi nin de ki zor luk lar ne de niy le, bu yön tem de ko -
lay uy gu la na bi lir de ğil dir. Bu ne den ler den do la yı
ba zı cer rah lar ta ra fın dan, pri mer ta mi rin müm kün
ol ma dı ğı in fra re nal ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma -
la rın da li gas yon iş le mi ter cih edil mek te dir.3,4 Bu na
kar şın, ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rın da ba zı
cer rah lar pri mer ta mi rin müm kün ol ma dı ğı du rum-
lar da sen te tik greft ile ta mir yön te mi ni ter cih et-
mek te dir ler. Sen te tik greft kul la nı lan has ta lar da
trom boz ris ki ni azalt mak için ge nel lik le fe mo ral ar -
ter ve ven ara sın da fis tül açıl ma sı ope ras yo nu ya pıl-
mak ta dır.5 Sen te tik greft le rin en fek si yo na di renç li
ol du ğu ve uzun açık ka lım oran la rı na sa hip ol du ğu -
nu gös te ren ça lış ma lar da mev cut tur.5-7

Ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rın da, ka na ma
ve ge nel lik le eş lik eden di ğer ba tın içi or gan ya ra -
lan ma la rı ne de niy le  mor ta li te yük sek ve te da vi
zor dur.8 Va ka la rın ço ğu nun eti yo lo ji sin de pe net -
ran trav ma mev cut iken, gü nü müz de per kü tan ve -
ya cer ra hi gi ri şim ya pı lan has ta sa yı sı nın art ma sı na
bağ lı ola rak iyat ro je nik ya ra lan ma sık lı ğı art mış -
tır.1,2 Bi zim 4 ol gu luk se ri miz de, 2 has ta da eti yo lo -
ji de iyat ro je nik ne den ler mev cut idi. Ve na ca va
in fe ri or ya ra lan ma sı olan has ta la rın %50’si ya şok
tab lo sun da has ta ne ye gel mek te ya da kan kay bı ne-
de niy le has ta ne ye ula şa ma dan kay be dil mek te dir.
Ta nı ge nel lik le cer ra hi eks plo ras yon es na sın da
kon mak ta dır. 

Cer ra hi te da vi ya pı lan ol gu lar da mor ta li te ora -
nı %20-57 ara sın da de ğiş mek te dir.1 4 va ka lık se ri -
miz de mor ta li te li te ra tür ve ri le ri ile uyum lu ola rak
%25 ola rak sap tan dı fa kat bu ol gu eş lik eden ak ci -
ğer ya ra lan ma sı ne de niy le kay be dil di.

Ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rı nın ço ğun da,
dü şük trom boz ve em bo lik komp li kas yon ora nın -
dan do la yı pri mer ta mir iş le mi ter cih edil mek te -
dir.9 Biz de 4 ol gu luk se ri miz de uy gun olan 3 va ka da
pri mer ta mir yön te mi ni kul lan dık. Pri mer ta mir iş-
le mi uy gu la nan 1 has ta, pos to pe ra tif 4. gün de ak ci -
ğer ya ra lan ma sı na bağ lı ak ci ğer yet mez li ği ne de ni
ile kay be dil di. Di ğer 2 ol gu da pos to pe ra tif dö nem -

de ve ta bur cu son ra sı ta kip le rin de her han gi bir
prob lem sap tan ma dı. Bir ol gu muz da ret ro pe ri ton -
da ki cid di ya pı şık lık lar ve ka na ma do la yı sıy la pri-
mer ta mir ve greft ile ona rım müm kün ol ma dı ğı
için li gas yon iş le mi uy gu lan dı. Bu ol gu muz da eti-
yo lo ji de, iyat ro je nik trav ma ya bağ lı sağ ana ili yak
ar ter ile ve na ka va in fe ri or ara sın da olu şan ar te ri -
yo ve nöz fis tül so rum lu idi. Aor ta ka val ar te ri yo ve -
nöz fis tül le rin en sık ne de ni ate rosk le ro tik aort
anev riz ma sı nın ve na ka va in fe ri o ra rüp tü re ol ma -
sı dır. Ay rı ca trav ma ve bi zim ol gu muz da ol du ğu gi -
bi lom ber disk cer ra hi si ne bağ lı da olu şa bi lir ler.
Ar te ri yo ve nöz fis tül ka nın yük sek ba sınç lı ar te ri yel
sis tem den dü şük ba sınç lı ve nöz sis te me geç ti ği
anor mal bir leş me ler dir. Ar te ri yo ve nöz fis tül ler
akut ya da kro nik de ği şik lik le re ne den ola bi lir.
Akut de ği şik lik le ri ara sın da to tal pe ri fe rik di ren cin
düş me si ne bağ lı sis te mik ar te ri yel kan ba sın cı düş-
me si ve san tral ve nöz ba sın cın ani ola rak yük sel -
me si sa yı la bi lir. So nuç ta hi po tan si yon ve kalp
yet mez li ği ne gi de bi len de ği şik lik ler olu şa bi lir.10 Bi -
zim has ta mız da da sağ ana ili yak ar ter ile ve na ka -
va in fe ri or ara sın da olu şan ar te ri yo ve nöz fis tül
ne de niy le hi po tan si yon kli ni ği mev cut idi. Bu has-
ta mız da pri mer ta mir ve greft ile ona rım müm kün
ol ma dı ğı için in fra re nal ve na ka va in fe ri or li gas yo -
nu uy gu lan dı. Ve na ka va in fe ri o run in fra re nal dü-
zey de li gas yo nu özel lik le genç has ta lar da iyi to le re
edil mek te ve za man la alt eks ter mi te ye ait semp-
tom lar ge ri le mek te dir.11 Bi zim has ta mız da ve na ka -
va in fe ri or li gas yon iş le mi ni iyi to le re et ti ve
za man la alt eks tre mi te de ki öde mi ge ri le di. Bu ara -
da ve na ka va sü pe ri o run sup ra re nal dü zey de li gas -
yo nu nun da i ma ölüm cül sey re de ce ği unu tul ma -
ma lı dır.5

Ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma sı ne de niy le uy-
gu la nan cer ra hi te da vi ler den son ra en sık rast la nı -
lan komp li kas yon lar dan bi ri de de rin ve nöz
trom boz dur.8 Bu ne den le kon tren di kas yo nu ol ma -
yan has ta lar da pos to pe ra tif dö nem de de rin ve nöz
trom boz prof lak si si ru tin ola rak uy gu lan ma lı dır.
Ol gu la rı mı za pos to pe ra tif dö nem de de rin ve nöz
trom boz prof lak si si için dü şük mo le kül ağır lık lı he-
pa rin te da vi si baş lan dı. Li gas yon iş le mi uy gu la dı ğı -
mız has ta da pos to pe ra tif de rin ven trom bo zu ge liş ti.
Bu has ta oral an ti ko a gü lan ile ta bur cu edil di.
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İntra ab do mi nal tü mör cer ra hi si ya pı lan mer-
kez ler de, in tra o pe ra tif ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma
ris ki mev cut olup, bu has ta lar da in tra ab do mi nal ya-
pı şık lık lar dan do la yı ta mir iş le min de cer ra hi tek nik-
le rin uy gu lan ma sın da zor luk lar olu şa bil mek te dir. Bu
ne den le özel lik le ve na ka va in fe ri or in vaz yo nu olan
ol gu lar da, vas kü ler cer rah lar la bir lik te va ka nın de-
ğer len di ril me si, cer ra hi ba şa rı ora nı nı art tı ra bi lir.

Ta nı ve te da vi de ki tüm ge liş me le re rağ men
ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rı nın mor ta li te si ha -
len yük sek tir. Ve na ka va in fe ri or ya ra lan ma la rın da

te da vi de ter cih edi le cek ilk yol pri mer ta mir ol ma -
lı dır an cak ta mir iş le mi nin çe şit li ne den ler den do-
la yı ya pı la ma dı ğı du rum lar da ha yat kur ta rı cı
ola rak, in fra re nal ve na ka va in fe ri or li gas yo nu uy-
gu la na bi lir. Son yıl lar da per kü tan ve cer ra hi gi ri -
şim ya pı lan has ta sa yı sı nın art ma sı na bağ lı ola rak
iyat ro je nik ne den le re bağ lı ve na ka va in fe ri or ya ra-
lan ma sık lı ğı da ol duk ça art mış tır. Bu ne den le ve -
na ka va in fe ri or ya ra lan ma sı olu şa bi le cek
ol gu lar da, mul ti di sip li ner yak la şım, ola sı bir ya ra -
lan ma yı or ta dan kal dı ra bi lir.
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aragangliomalar köken aldıkları yere göre özel isimler alırlar.1 Orta
kulak kavitesindeki paragangliomalara jugulo-timpanik paragangli-
oma, karotid bifürkasyonundaki karotid cisimden orijin alanlara ka-

rotid paraganglioma veya glomus karotikum tümörü, vagal sinirin
içersindeki nöral yarık hücrelerinden orijin alan tümörlerede vagal para-
ganglioma (VP) adı verilir.1-3 VP son derece nadirdir ve büyüme şekilleri
de değişkendir. Bazı VP’lar kafa tabanına doğru büyüyebildiği gibi bazıla-
rıda aşagıya dogru vagus siniri boyunca seyredebilir.2 VP, paraganglioma-
ların %5’inden az oranda görülür.1 VP glomus karotikum tümörlerinden
yukarı yerleşimli olduğu için cerrahi yaklaşımları değiştiren bir tümör tü-
rüdür. Bizde ülkemizde başka bir yayında bildirilmemiş VP olgumuzu sun-
mak istedik.

Vagal Paraganglioma: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Va gal pa ra gang li o ma lar na dir tü mör ler olup, va gal si ni rin pe ri nö ri um da ki pa ra gang li o nik
hüc re ler den kö ken alır lar. Glo mus ka ro ti kum tü mör le rin den da ha se fa lik yön de yer le şir ler. Ge nel -
lik le asemp to ma tik ol sa da, 9-10-11-12 kra ni al si nir pa ra li zi le ri ile de kar şı mı za çı ka bi lir ler. Biz de
ka ro tid bi für kas yo nun üze rin de yer le şen ve ön ta nı sı glo mus ka ro ti kum tü mö rü olan bir has ta ya
ope ras yon uy gu la dık.  Pos to pe ra tif dö nem de 10 ve 12. kra ni al si nir pa ra li zi si ge liş ti. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid cis mi; va gus si ni ri uya rı sı; sa fe nöz ven      

AABBSS  TTRRAACCTT  Va gal pa ra gang li o mas are unu su al tu mors ari sing from nests of pa ra gang li o nic tis su e
wit hin pe ri ne u ri um at va ri o us si te of va gal ner ve. The se tu mor has mo re cep ha lic lo ca li za ti on than
glo mus ca ro ti cum tu mors. Tu mor usu ally asemp to ma tic but so me ti mes 9,10,11,12th cra ni al ner ve in-
vol ve ment oc cur. We ha ve per for med a sur gery to va gal pa ra gang li o ma which is re cog ni zed as glo-
mus ca ro ti cum tu mor pre o pe ra ti vely.  Ma jor ar te ri al re cons truc ti on may re qu i red du ring the
sur gery. 10th and 12th cra ni al ner ve palsy af ter sur gery al most ina vo i dab le. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Ca ro tid body; va gus ner ve sti mu la ti on; sap he no us ve in  
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OL GU SU NU MU

El li-üç ya şın da ba yan has ta beş yıl dır var olan bo -
yun sağ ya rı sın da 5x5 cm ebat la rın da ağ rı sız kit le
şika ye ti ile kli ni ği mi ze baş vur du. Ya pı lan MR in-
ce le me de (Resim 1), glo mus ka ro ti kum tü mö rü
sap tan dı ve bu ön ta nı ile has ta ope ras yo na alın dı.
Bo yun sağ ya rı sın dan ya pı lan in siz yon da ön ce
prok si mal den ana ka ro tid ar ter (AKA) dö nül dü. Bu
se vi ye de Va gal si nir et ra fın da ve si ni ri de sert bi-
çim de içi ne alan tü mör  yu ka rı da pa ro tis be zin al-
tı na doğ ru da iler li yor du. Bu yüz den dis tal ucu tam
far ke dil me yen tü mö rün yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru
em ni yet li di sek si yo nu müm kün de ğil di. AKA üze-
rin den aşa ğı dan yu ka rı ya doğ ru di sek si yo na baş-
lan dı. Bu ana ka ro tid ar ter dis ta li ve in ter nal
ka ro tid/eks ter nal ka ro tid ar ter bi für kas yo nu ko-
lay ca di se ke edil di. Kla sik glo mus ka ro ti kum tü-
mör le ri ka ro tid bi für kas yo nun dan ori gin al dı ğı
için ve bi zim ol gu muz da bu böl ge le rin ko lay ca di-
se ke edil di ği için bu tü mö rün VP ol du ğu an la şıl dı.
Tü mör in ter nal ka ro tid ar te ri (İKA) ve eks ter nal
ka ro tid ar te ri (EKA) ve va gal si ni ri  ta ma men sar-
mak ta idi. Yu ka rı dan pa ro tis be zi al tın dan di sek si -
yo na de vam edil di. EKA bu lun du tü mö rün

kan lan ma sı nı azalt mak için klam pe edil di ve ke-
sil di. Bu böl ge de hi pog los sal si nir tü mör içe ri ne
gir mek te ve di sek si yon ile kur ta rıl ma sı im kan sız -
dı. İKA dis tal ucu yu ka rı dan ge len di sek si yon ile
aşı rı vas kü la ri ze olan tü mör yü zün den bu lu na ma -
dı. Di sek si yo na aşa ğı dan yu ka rı doğ ru de vam edil -
di. Tü mör tü mü ile ser best leş ti ril di ve de rin
pos te ri or da İKA dis ta li bu lun du ve teyp ile dö nül -
dü. Sa fen ven ha zır lan dı ve ça pı ye ter li ol du ğu için
greft ola rak kul la nıl ma ya ka rar ve ril di. He pa ri ni -
zas yo nu ta ki ben klamp ler yer leş ti ril di. AKA, İKA
tran sek te edil di. Hi pog los sus si nir de tü mör içer si -
ne doğ ru git ti ği için tü mör den ke si le rek ay rıl dı.
Tü mör da mar sal ya pı lar la ve va gal si nir le bir lir te
çı kar tıl dı (Resim 2). Ön ce sa fen ven prok si mal de
AKA ’e uç-uca anas to moz edil di. Ay nı sa fen ven
dis tal de İKA’e uç-uca anas to moz edil di. Klamp le -
nen EKA dis ta li ne sa fen ven uç-uca anas to moz
edil di. Bu sa fen ve nin prok si mal ucu  da di ğer sa fen
ve ne uç-yan ola rak anas to moz edil di (Resim 3).
Pos to pe ra tif dö nem de has ta er ken dö nem de mo-
bi li ze edil di. Yut ma güç lü ğü ge liş me di ği için has -
ta ko lay ca oral bes le ne bil di. Ses kı sık lı ğı ge liş me di
fa kat ses ka li te sin de de ğiş me göz len di. Has ta ile
ko lay ca ile ti şim ku ru la bil di. 

RESİM 1: Has ta nın pre o pe ra tif man je tik re zo nans an ji yog ra fi si. Dik kat edi le -

ce ği gi bi ka ro tid bi für kas yo nun da İnter nal ka ro tid ar ter ve eks ter nal ka ro tid

ar ter ara sın da bir açıl ma yok tur (be yaz ok). Tü mör bi für kas yo nun 2,5 cm üz-

e rin den baş la mak ta dır. Tü mör in ter nal ka ro tid ar te ri tü mü ile çev re le miş ve ju -

gu ler ve ni me di a le doğ ru it miş tir.

RESİM 2: Tümör tamamen çıkartılmıştır. Dikkat edileceği gibi eksternal

karotid arter tümörün üstünde net olarak saptanabilmektedir. İnternal karotid

arter ise tümör içersinde gömülü görülmektedir. Tümör vagal sinir boyunca

aşağıya doğru ilerlemiş olduğu için vagal sinirler beraber çıkartılmıştır.
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TAR TIŞ MA

VP va gal si ni rin pe ri nö ri u mun da ki pa ra gang li o nik
do ku lar dan ori jin alır ve pek  de sık kar şı la şıl maz.
Dün ya da 200 ol gu bil di ril miş fa kat ül ke miz de da -
mar cer ra hi si uy gu la ma la rın da bil di ri len bir tü mör
de ğil dir.4 Glo mus ka ro ti kum tü mör le ri nin ak si ne
VP’lar da ha se fa lik yön de yer le şir ler ve İKA ile ju-
gu lar ven ara sın da yer alır lar. Ba zen ka fa ka i de si ne
doğ ru iler ler ve ju gu lar fo re men den ka fa içer si ne
ya yı lım gös te re bi lir.4 Oro fa rin ge al tu tu lum ile fa-
rinks du va rı fa rin ge al lü me ne doğ ru de vi e olur ve
ton sil le rin me di al yö ne kay ma sı na se beb ola bi lir.5-7

VP his to lo jik ola rak glo mus ka ro ti kum tü mör le rin -
den ayırt edi le mez. Ta nı koy ma da tü mör lo ka li zas -
yo nu bü yük önem ta şır. VP glo mus ka ro ti kum
tü mör le rin den da ha yu ka rı da yer le şir ve glo mus ka-
ro ti kum tü mör le ri ka ro tid bi für kas yo nun da yer alıp
İKA ve EKA ara sın da ge niş me sa fe ol ma sı na yol
açar lar. VP’lar da ise ka ro tid bi für kas yo nun da bo-
zul ma yok tur ve İKA ile EKA ara sın da be lir gin bir
me sa fe ol maz.8 VP glo mus ka ro ti kum tü mör le ri gi -
bi yük sek vas kü la ri ze bir tü mör dür. Pre o pe ra tif dö-
nem de VP’dan şüp he ne li len ol gu lar da tü mö rün
ka fa ka i de sin den di sek si yo nu için be yin cer rah la -
rın dan yar dım is te ne bi lir. Tü mör kan akı mı eks ter -
nal ka ro tid ar ter ve ya Asen dan fa rin ge al ar ter den

ori jin alır. Sek re tu ar pa ra gang li o ma lar se rum ka te -
ko la min se vi ye si ni ar tı ra rak hi per tan si yon, baş ağ-
rı sı, ta şi kar di ye ve ter le me ye se bep ola bi lir.
Sek re tu ar VP ka fa ve bo yun pa ra gang li o ma la rı nın
%1-3 ka da rı nı oluş tu rur.1-4 VP ge nel de 4-5 de kat ta
ka dın has ta lar da da ha sık gö rü lür ler. Fa mil iyal pa-
ra gang li o ma hi ka ye si olan has ta lar da da ha genç yaş-
lar da VP gö rü le bi lir. VP ge nel de ma ligndir. Na dir
ol gu lar ol du gu için ma lig ni te in si den si net ola rak
bi lin me mek te dir.6 Fa kat be ning olan tü mör le re mü-
da ha le edil me di ği tak tir de ka fa ka i de si ni des trük si -
yo na uğ ra tıp ölüm le re se bep ola bil mek te dir.6 VP’lar
ge nel de asemp to ma tik kit le ola rak sap ta nır lar. İler-
le miş ol gu lar da 9.10, 11,12. kra ni al si nir pa ra li zi le -
ri ile  de kar şı mı za çı ka bi lir. Te da vi de ge nel yak la şım
cer ra hi dir. Tü mör kan lan ma sı nı azalt mak ama cı ile
skle ro zan mad de en jek si yo nu kul la nı mı sık nö ro lo -
jik komp li kas yon lar yü zün den bı ra kıl mış tır. Bü yük
tü mör ler de rad yo te ra pi uy gu la ma sı, cer ra hi yi zor-
laş tır dı ğı için an cak ile ri yaş lı has ta lar da cer ra hi uy-
gu lan ma sı im kan sız ol gu lar da kul la nıl mak ta dır.5-8

VP cer ra hi ola rak te da vi edil me si ge re ken bir tü-
mör dür. Cer ra hi te da vi de ka ro tis ar ter le ri nin tu tu -
lu mu ya nın da kra ni al si nir le rin tu tu lu mu da çok
önem li dir. Özel lik le çift ta raf lı tü mör ler de iki ta raf -
lı va gus si ni ri ve ya hi pog lo sus si ni ri ha sar lan ma la -
rı na mor ta li te ge li şe bi lir. Tek ta raf lı tü mör ler va gal
si ni rin tutul ma sın dan do la yı va gal si ni rin ko run -
ma sı im kan sız ha le gel mek te dir. Hi pog los sal si ni rin
tü mör kit le si içer isi ne gir me si ile ha sar lan ma ola sı -
lı ğı çok ar tar. Yak la şık %70 ol gu da hi pog los sal si nir
ha sa rı ge li şe bi lir. Bi zim ol gu muz da da hi pog los sal
si nir tü mör içer isi ne gir di ği için ko run ma sı im kan -
sız idi. Nervus la rin ge us re kur rens ha sar lan ma sı so-
nu cu pos to pe ra tif vo kal kord pa ra li zi si ge li şe bi lir. 
Ko nuş ma ve yut ma güç lü ğü  de olu şa bi le cek komp-
li kas yon lar ara sın da dır.1 Tü mö rün ka fa ka i de si ne
uzan dı ğı du rum lar da İKA dis ta li nin bu lun ma sı 
im kan sız ha le ge le bi lir. Bu du rum da İKA de vam lı -
lı ğı nın sağ la na ma dı ğı ve he mip le ji ge liş ti ği bil di ril -
miş tir.

RESİM 3: İnternal karotid arterin devamlılığı safen ven kullanılarak sağlan-
mıştır. Eksternal karotid arter için kullanılan safen venin proksimal ucu safen
vene uç-yan olarak anastomoz edilmiştir.
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södoanevrizma, sentetik greftlerle aortoiliyak ve aortofemoral bypas
operasyonunun geç komplikasyonu olarak %2 ile %29 arasında görü-
lebilmekte iken, erken dönemde ise %1 ile %6 arasında değişmekte-

dir.1 Tanı ve tedavi amaçlı invaziv metotların yaygın kullanılması nedeniyle
psödoanevrizma olgularında artış olmuştur. Enfeksiyon özellikle aortik
greftlerde çok ciddi ve mortal seyreden sonuçlara neden olabilen bir komp-
likasyondur. Greft enfeksiyonu insidansı %1-6 oranında rapor edilmiştir.
Diğer cerrahi enfeksiyonlar gibi mortalite ve morbiditesi yüksektir.2 Biz bu
vakada PTFE grefte uç yan anastomoz yapılan safen venin enfeksiyon bul-
gusu olmadan ayrışması sonrası gelişen psödoanevrizma olgusunu sunmayı
amaçladık.

PTFE Greft Safen Anastomoz Ayrışmasına
Bağlı Gelişen

Retroperitoneal Dev Psödoanevrizma

ÖÖZZEETT  Alt mış ye di ya şın da er kek hasta, has ta ne mi ze sağ alt eks tre mi te de ağ rı, so luk luk, so ğuk luk
ve gö bek çev re sin de has sas, pul sa til kit le ile baş vur du. Geç miş te poly tet raf lu o ro eth ylen (PTFE)
greft ve sa fen ven ile aor to fe mo ral bypass ya pıl mış tı. Bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ve aor tog ra fi ile
PTFE greft et ra fın da ge niş dan si te ve anas to mo tik ka çak gös te ril di. Ope ras yon da ge niş psö do a nev -
riz ma ke se si ne ula şıl dı. Sa fen ve nin PTFE greft ile anas to moz böl ge sin de ka çak ve ay rış ma ol ma sı -
na rağ men en fek si yon bul gu su yok tu. Ye ni bir PTFE greft ile tek rar anas to moz ya pıl dı. Gön de ri len
kül tür ler de de üre me ol ma dı ve 6 ay lık ta kip le rin de re kür ren se rast lan ma dı.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Psö do a nev riz ma, aor to fe mo ral bypas, poly tet raf lu o ro eth yle ne greft

AABBSS  TTRRAACCTT  A 67-ye ar-old man who ad mit ted to our hos pi tal with a ten der, pul sa ti le mass aro und
the na vel and pa in, pal lor, po i ki lo termy his right lower ex tre mity. He had be en un der go ne aor to -
fe mo ral bypass with an ex pan ded poly tet raf lu o ro eth yle ne (PTFE) graft and sa phe no us vein. En-
han ced com pu ted to mog raphy (CT) and aor tog raphy sho wed that a lar ge den sity are a aro und the
PTFE graft with anas to mo tic le a ka ge. Ope ra ti ve ins pec ti on re ve a led that the pul sa ti le mass was a
lar ge pse u do a ne urysm, and we rep la ced it with a new PTFE graft. Cul tu res we re ne ga ti ve and no
sign of re cur ren ce for 6 month.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pse u do a ne urysm, aor to fe mo ral bypass, poly tet raf lu o ro eth yle ne graft
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OL GU SU NU MU

Alt mış ye di ya şın da er kek has ta sağ alt eks tre mi te -
de so ğuk luk, ağ rı, uyu şuk luk ve ka rın ağ rı sı ne de -
niy le kli ni ği mi ze baş vur du. Fi zik mu a ye ne sin de
ba tın sağ alt kad ra nın da pal pas yon la his se di len pul-
sa til kit le, sol alt eks tre mi te de ha fif so ğuk luk olan
has ta mı zın el le dis tal na bız la rı alı na mı yor du. Öz-
geç mi şin de 9 yıl ön ce ate rosk le ro za bağ lı sağ ili ak
ar ter ok lüz yo no na yö ne lik PTFE greft ile aor to fe -
mo ral bypas ya pıl mış. Üç yıl son ra fe mo ral ar ter
anas to moz böl ge sin de en fek si yo na bağ lı psö do a -
nev riz ma ge li şin ce sağ in gu i nal böl ge de ki gref tin
prok si ma lin de en fek te ol ma yan kıs mı ile fe mo ral
ar ter ara sı na sa fen in ter po zis yo nu ile bypas ya pıl -
mış. Bypas ya pıl dık tan 5 yıl son ra sa fen ile PTFE
greft anas to moz böl ge sin de ay rış ma oluş muş. Hi-
per tan si yon, si ga ra ve kan yağ la rı yük sek olan
has ta mı za ya pı lan Dopp ler USG, aor tag ra fi ve BT
an ji yog ra fi de sağ in gu i nal böl ge de uzun lu ğu yak-
la şık 22 cm, ça pı yak la şık 10 cm’yi bu lan içe ri sin -
de bü yük oran da mu ral trom büs de iz le nen ve sağ
in gu i nal li ga men tin al tı na ka dar uza nan rüp tü re,
sı nır lı psö do a nev riz ma ke se si tes pit edil di (Re sim
1). Acil ola rak has ta ge nel anes te zi al tın da ame li -
ya ta alın dı. Orta hattan trans pe ri to ne al yak la şım -
la ba tın açıl dı. Es ki ope ras yo na bağ lı ile ri de re ce
ya pı şık lık lar ve fib ro zis var dı. Ba tın sağ alt kad ra -
nın da ret ro pe ri to nun ta ma mı nı tu tan dev psö do a -

nev riz ma mev cut tu. Psö do a nev riz ma ke se si açıl dı,
için de ki trom büs ler ve deb ri dat lar te miz len di. En-
fek si yon bul gu su yok tu. Fa kat ba sı ya bağ lı çev re
kas do ku la rın da par si yel nek roz var dı. Psö do a -
nev riz ma ke se si içe ri sin de ki sen te tik gref te ula şıl -
dı. Greft dis ta lin de ve üst kıs mın da yak la şik 1
cm’lik düz gün düz gün ke nar lı açık lık ol du ğu gö-
rül dü (Re sim 2). Greft aor ta anas to moz ye ri nin
yak la şık 3 cm dis ta lin den ke si le rek PTFE ring li
greft ile ar te ri ye li ze sa fen ven üze ri ne anas to moz
ya pıl dı (Re sim 3). Pos to pe ra tif ta kip le rin de el le
dis tal na bız la rı alı nan ve kül tür le rin de üre me ol-
ma yan has ta mız uy gun me di kas yon la ta bur cu
edil di.

TAR TIŞ MA

Psö do a nev riz ma da mar du va rı nın in ti ma, me di a
ve ya bü tün ta ba ka la rın da yır tıl ma ve ya sen te tik
greft ler le ya pı lan anas to moz böl ge si nin ta ma men
ve ya par si yel ay rış ma sı so nu cu olu şa bi lir. Ka nın
da mar du va rı dı şı na çık ma sı ve ar te ri yel ba sın cın
et ki siy le gi de rek bü yür ve olu şan kap sül kom şu
do ku la ra ba sı ya pa rak is ke mik bul gu lar dan stro ka
ka dar iler le ye bi lir ve rüp tür son ra sı ölüm le so nuç -
la na bi lir. Psö do a nev riz ma ge nel lik le tek rar la yan
iğ ne gi riş le ri, trav ma tik iğ ne gi riş le ri ve cer ra hi den
he men son ra er ken dö nem de ya pı lan gi ri şim le re
bağ lı ge liş mek te dir.3

RESİM 1: Olgunun BT anjiyografi ve aortagrafi görüntüsü. Üsteki küçük ince ok PTFE greft, ortadaki kalın ok psödoanevrizma, alttaki uzun ince ok safen ven.
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Sen te tik greft ler le ya pı lan anas to moz son ra sı
ge li şen psö do a nev riz ma lar yer le şim ye ri ola rak
da ha çok in gu i nal böl ge de gö rül mek te olup bi zim
va ka mız da ise in gu i nal böl ge nin üs tün de ve ret ro -
pe ri to ne al ola rak ge liş miş tir.4

Psödo a nev riz ma la rın pa to ge ne zin de ar te ri yel
hi per tan si yon, ar te ri yel du var za yıf lı ğı, ate rosk le -
roz, hi per li pi de mi, kro nik ob trük tif ak ci ğer has ta -
lık la rı, kon nek tif do ku has ta lık la rı, vas kü lit ler,
en fek si yon ve si ga ra gi bi fak tör le rin kat kı da bu lun-

du ğu dü şü nü lür.5 Lo kal fak tör ler ara sın da ise ya ra
en fek si yo nu, pro tez ve sü tür ma ter yel le ri, re o pe -
ras yon lar, anas to moz da aşı rı ger gin lik, doğ ru ol ma-
yan sü tür tek nik le ri, aşı rı en dar te rek to mi, trav ma
ve me ka nik kom pres yon sa yı la bi lir. Bi zim ol gu -
muz da da ön ce den ge çi ril miş bir en fek si yon ve re -
o pe ras yon hi ka ye si var dı.

Ta nı öy kü ve fi zik mu a ye ne bul gu la rı ile ko-
na bi lir. Ta nı ve uy gu la na cak cer ra hi gi ri şi min be-
lir len me si için renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi
mü kem mel sen si ti vi te ve spe si fi te si ne de niy le çok
fay da lı ol du ğu sap tan mış tır. Bu tek nik, ka vi te ye
do lan ka nı gös ter mek le kal maz, ay nı za man da ar te-
ri yel de fek ten ge çen jet akı mı nı da gös te rir. Di ğer
ta nı sal yön tem ler ara sın da ise man ye tik re zo nans
an ji yog ra fi, BT an ji yog ra fi ve ya eks tre mi te an ji -
yog ra fi si sayılabilir.6

Anev riz ma la rın te da vi sin de uy gu la nan yön-
tem ler ise renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi eş li ğin de
ma nü el kom pres yon-li gas yon, en do vas kü ler greft
imp lan tas yo nu, em bo li zas yon, ul tra son kı la vuz lu -
ğun da trom bin en jek si yo nu ve cer ra hi re kons trük -
si yon ola rak sa yı la bi lir. Cer ra hi ta mir bu lez yon lar
için en sık baş vu ru lan te da vi yön te mi dir.7 Son yıl-
lar da mi ni mal in va ziv gi ri şim ler den bi ri olan en-
do vas kü ler stent imp lan tas yo nu ye ni bir yön tem
olup en fek te va ka lar da da hi oto log sa fen ve ne bir
al ter na tif ola rak ba şa rı lı so nuç la rı bil di ril miş tir.8

Di ğer bir te da vi se çe ne ği olan em bo li zas yon
ve ul tra son kı la vuz lu ğun da trom bin en jek si yo nu
yön tem le ri te da vi de çok ge niş bir kul la nım ala-
nı na sa hip de ğil dir. Bir çok vas kü ler so nun da en-
do vas kü ler tek nik ler ya  da ul tra son eş li ğin de
ger çek leş ti ri len gi ri şim ler kul la nıl ma sı na rağ men
ge le nek sel cer ra hi yak la şım ha len en iyi yön tem
ola rak ye ri ni ko ru mak ta dır. Bu tip anev riz ma lar da
lo kal kom pre sif semp tom lar, rüp tür ya da em bo li -
zas yon ris ki acil te da vi yi ge rek ti rir. Bi zim ol gu -
muz da da sağ alt kad ra nın da pal pas yon la his se di len
pul sa til kit le, sağ alt eks tre mi te de so ğuk luk, ağ rı,
uyu şuk luk ve çev re do ku la ra ba sı ya bağ lı semp tom-
la rı var dı. Kü çük lez yon lar spon tan ola rak trom bo -
ze ola bil se ler de, bu so nuç is tis na i bir du rum dur.
Te da vi edil me yen anev riz ma la rı ge nel lik le ge niş -
ler ve çal maya bağlı dis tal is ke mi so nu cu eks tre mi -

RESİM 2: İntraoperatif  greft distalinde ve üst kısmında yaklaşik 1 cm’lik
düzgün düzgün kenarlı açıklık görülmektedir.

RESİM 3: İntraoperatif A bölgesi inguinal ligamentin altı (Femoral bölge), B
bölgesi inguinal ligamentin üstü (Retroperitoneal sağ alt kadran), üsteki küçük
ince ok safen ven, alttaki kalın ok PTFE greft.
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te kay bı na ne den ola bil di ği gi bi mor ta li te ye de ne -
den ola bil mek te dir. Elek tif şart lar da ope ras yo na
alı nan va ka lar da mor ta li te %4.5 ile %11 ara sın da
de ği şir ken acil şart lar da alı nan ve özel lik le rüp tü re
ab do mi nal anev riz ma lar da risk %24’den  %61’e
ka dar de ği şe bil mek te dir.1 Eğer fi zik mu a ye ne ve
RDUS ta ra ma sı so nu cun da ta nı ke sin se pre o pe ra tif
an ji yog ra fi ye ge rek yok tur. An ji yog ra fi, dis tal per-
füz yon bo zuk lu ğun da fay da lı dır.8 Anev riz ma lar da
açık cer ra hi mü da ha le da ha efek tif olup7 an jiy og -
ra fik em bo li zas yon yön te mi nin, anev riz ma nın
kay nak lan dı ğı da ma rın göz den çı ka rı la bil di ği du-
rum lar da bir se çe nek ol du ğu bil di ril miş tir.10 Ol-
gu muz da ki psö do a nev riz ma nın ol duk ça bü yük
ol ma sı, gref tin sa fen anasto moz böl ge sin den ay rış -
mış ol ma sı, bir kıs mı nın kul la nı la ma ya cak ol ma sı
ve her an ölüm ris ki nin ol ma sı ne de ni ile acil ola-
rak ope ras yo na alın dı. Ope ras yon da ab do mi nal

aor ta nın ile ri de re ce de plak lı ve çev re do ku la ra ya-
pı şık ol ma sın dan do la yı özel lik le ve na ka va in fe ri -
o run ve kom şu or gan la rın ya ra lan ma ris ki çok
yük sek ti. Bu ne den le ön ce den kul la nı lan gref tin
prok si ma li nin sağ lam ol ma sı ve en fek te ol ma ma sı
ne de niy le bir kıs mı çı ka rıl dı ve tek rar PTFE greft
ile anas to moz ya pıl dı. 

SO NUÇ

Re o pe ras yon son ra sı olu şan psö do a nev riz ma lar da
rüp tür ve bu na bağ lı ol duk ça yük sek mor ta li te ve
mor bi di te ora nı ol du ğun dan er ken ta nı ve cer ra hi
uy gu lan ma lı dır. Bi zim va ka mız ise PTFE gref te uç
yan anas to moz ya pı lan sa fen ve nin en fek si yon bul-
gu su ol ma dan ay rış ma sı son ra sı ge li şen psö do a nev -
riz ma ol gu su ol du ğun dan er ken ta nı ve cer ra hi ile
pos to pe ra ti ve ya kın ta kip mor bi di te ve mor ta li te yi
azal tı la bi lir.
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ltmış dört yaşında kadın hasta bir haftalık karın ve sırt ağrısı şika-
yeti ile başvurdu. Yapılan batın tomografisinde abdominal aortada
diseksiyon saptandı. Hastanın özgeçmişinde mide kanseri sebebiy-

le 8 yıl önce geçirilmiş gastrektomi ameliyatı ve 7 yıl önce geçirilmiş in-
sizyonel herni operasyonu öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde aort
odağında 3/6 derece sistolik üfürüm ve batında palpabl kitle dışında pato-
lojik muayene bulgusu olmayan hastanın distal nabızları palpabl olup iske-
mik bulgu yoktu. Hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül sistolik
fonksiyonları normal ve asendan aorta 4 cm olarak saptandı. Batın ultraso-
nografisinde abdominal aortada yaklaşık 8 cm’lik bir segmentte çapı 35
mm’ye ulaşan dilatasyon gözlendi. Aorta içerisinde diseksiyonla uyumlu
olabilecek bir görüntü de gözlendiği için abdominal bilgisayarlı tomografi
çekildi. Torakoabdominal tomografide çıkan aorta, arcus aorta ve inen aor-
ta çapları normal olup, terminal aortada kısa bir segment diseksiyona ait

Abdominal Aortada İzole Diseksiyon:
Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  İzo le ab do mi nal aort di sek si yon la rı na dir gö rü lür. Bu ne den le do ğal se yir le ri hak kın da çok
bil gi yok tur. En sık gö rü len semp tom ab do mi nal ağ rı olup, has ta la rın önem li bir bö lü mü ise semp-
tom suz dur. İzo le akut ab do mi nal aort di sek si yo nu olan has ta lar da ha yat bek len ti si ni iyi leş tir mek
için, cer ra hi yak la şım ve ya en do vas kü ler gi ri şim öne ril mek te dir. Biz de, ab do mi nal aort di sek si yo -
nu olan ve cer ra hi te da vi uy gu la dı ğı mız bir has ta yı, bu na dir has ta lık la il gi li li te ra tür bil gi le ri eş li -
ğin de sun mak ta yız.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ab do mi nal aor ta, di sek si yon, en do vas kü ler pro se dür ler

AABBSS  TTRRAACCTT  Iso la ted ab do mi nal aor tic dis sec ti on is a ra re event, so the na tu ral his tory is unk nown.
Ab do mi nal pa in is the most com mon pre sen ting symptom, but a sig ni fi cant num ber of pa ti ents are
asym pto ma tic. To im pro ve the li fe ex pec tancy of pa ti ents with acu te ab do mi nal aor tic dis sec ti on,
ag gres si ve sur gi cal or en do vas cu lar ma na ge ment is sug ges ted. He re we pre sent a ca se of ab do mi nal
aort dis sec ti on that we tre a ted sur gi cally in vi ew of the da ta ob ta i ned from the li te ra tu re abo ut this
ra re di se a se.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ab do mi nal aor ta, dis sec ti on, en do vas cu lar pro ce du res

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001111;;2200((33))::9944--66

Dr. Levent ÇETİN,a

Dr. Aslıhan KÜÇÜKER,a

Dr. Murat CANYİĞİT,b

Dr. Ayşegül KUNT,a

Dr. Fethi SAĞLAM,a

Dr. Abdulkadir BİLGİÇ,a

Dr. Mete HIDIROĞLU,a

Dr. Erol ŞENERa

aKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
bRadyoloji Kliniği, 
Girişimsel Radyoloji Bölümü,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ankara

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 22.12.2011
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 05.03.2012

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Aslıhan KÜÇÜKER
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara,
TÜRKİYE/TURKEY
asliastan@yahoo.com

Cop yright © 2011 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

OLGU SUNUMU   



ABDOMİNAL AORTADA İZOLE DİSEKSİYON: OLGU SUNUMU Levent ÇETİN ve ark.

Damar Cer Derg 2011;20(3) 95

flep gö rün tü sü iz len di (Re sim 1). Bu se vi ye de
aor ta ça pı 38 mm öl çül dü. Di sek si yon fle bi nin sağ
ili ak ar te re doğ ru uzan dı ğı ve ağ zı nı ka pat tı ğı  göz-
len di (Re sim 2). 

Has ta en do vas kü ler stent ko nul ma sı açı sın dan
de ğer len di ril di, an cak ili ak ar ter çap la rı in ce ol du -
ğu ve tor ti yo ze se yir gös ter di ği için en do vas kü ler
gi ri şim uy gun gö rül me di. Has ta nın ka rın ağ rı sı şi-
ka ye ti se bat et ti ği için ope ras yon ka ra rı ve ril di. Ge -
nel anes te zi al tın da me di an la pa ra to mi ile has ta
açıl dı. Ab do mi nal aor ta ya ula şıl dı. 5x3 cm anev riz -
ma tik di la tas yon mev cut tu. Bi la te ral ana ili ak ar-
ter ler bu lu na rak teyp ler le dö nül dü. Ab do mi nal
aor ta ya kros klemp ko nu la rak anev riz ma ke se si
açıl dı. Ke se içe ri sin de di sek si yon fle bi mev cut tu.
8/16 mm Dac ron Y gref tin prok si mal ucu ab do mi -
nal aor ta ya uç-uca anas to moz edil di. Kros klemp
kal dı rı la rak gref tin dis tal uç la rı bi la te ral ana ili ak
ar ter le re uç-uca anas to moz edil di. Son ra sın da in fe -

ri or me zen te rik ar ter greft üze ri ne re imp lan te edil -
di. Ka na ma kon tro lü nü ta ki ben ba tın ka pa tıl dı.

TAR TIŞ MA

İzo le in fra re nal ab do mi nal aor ta di sek si yo nu, na -
dir gö rü len bir pa to lo ji olup, bu has ta lı ğın do ğal
sey ri ve te da vi stra te ji le ri hak kın da ki bil gi ler, va ka
su num la rı ve kü çük va ka se ri le ri ne da yan dı ğı için,
ye te rin ce ta nım lan ma mış tır. Bu has ta lar da ha yat
bek len ti si ni iyi leş tir mek için, cer ra hi yak la şım ve -
ya en do vas kü ler gi ri şim öne ril mek te dir.1 Aort di-
sek si yo nu olan 398 has ta yı içe ren bir ça lış ma da,
sa de ce 10 has ta da (%2,5) di sek si yon ab do mi nal aor-
ta da sı nır lı bu lun muş tur.2,3 182 has ta yı içe ren bir
otop si ça lış ma sın da da, sa de ce %1’in de ab do mi nal
aor ta ya sı nır lı di sek si yon sap tan mış tır.3,4 Far ber ve
ark. yap tı ğı 2004 ta rih li bir li te ra tür der le me ça lış -
ma sın da, sa de ce 51 has ta top la na bil miş tir.5 %50
has ta da ab do mi nal di sek si yon, ili ak ve ya fe mo ral
ar ter le re uza nım gös ter mek te dir.6

Ab do mi nal aort di sek si yon la rı, iat ro je nik,
trav ma tik ve ya spon tan ola rak sı nıf la na bi lir. To ra-
sik aort di sek si yon la rın da kul la nı lan akut ve kro-
nik ta nım la rı da kul la nı la bi lir.3 En sık gö rü len
semp tom ab do mi nal ağ rı dır an cak vi se ral is ke -
mi,akut böb rek yet mez li ği ve ya ba cak lar da is ke mi
ile de ge le bi lir.1 Ta nı da ul tra so nog ra fi, to mog ra fi,
an jiy og ra fi ve ya mag ne tik re zo nans gö rün tü le me
kul la nı la bil me si ne rağ men biz bu has ta lar da, ab-
do mi nal bil gi sa yar lı to mog ra fi nin en pra tik ve
fay da lı gö rün tü le me yön te mi ol du ğu nu dü şün -
mek te yiz. 

İzo le in fra re nal ab do mi nal aort di sek si yo nun da
te da vi se çe nek le ri  kon ser va tif ve ya cer ra hi yak la -
şım şek lin de dir. Aort di sek si yo nu anev riz ma ge li şi -
mi ne yol aça bi le ce ği için, açık cer ra hi gi ri şim ve ya
en do vas kü ler te da vi yak la şı mı ağır lık ka zan mak ta -
dır. Bu has ta lar da gi ri şim ya pıl ma se bep le ri aort rüp-
tü rü, alt eks tre mi te is ke mi si, geç me yen ağ rı (an cak
ağ rı nın sü re si ta nım lan ma mış tır), iliş ki li aort anev-
riz ma sı ve iler de ge li şe bi le cek aort anev riz ma sı nın
ön len me si ola rak sa yı la bi lir.3 Di se ke to ra sik aor ta da
anev riz ma ge liş me ris ki %35’le re yak laş mak ta dır.3,7

Di sek si yon aort du var bü tün lü ğü nü bo za ca ğı ve du-
va rı za yıf la ta ca ğı için, dü şük risk li, 3 cm üze rin de
aort ça pı ve ab do mi nal aort di sek si yo nu olan tüm

RESİM 1: Bilgisayarlı tomografide terminal aortadaki diseksiyon flebi görüntüsü.

RESİM 2: Sağ iliak arter ağzını kapatan diseksiyon flebi görüntüsü.
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has ta lar da elek tif ta mir öne ril mek te dir.3 Bir baş ka
ça lış ma da, is ke mik kalp has ta lı ğı gi bi ko mor bi di te -
le ri olan has ta lar da en do vas kü ler gi ri şim dü şü nül -
me si öne ril mek tedir.1

En do vas kü ler stent ile ta mir, son yıl lar da
sık lık la açık cer ra hi ye al ter na tif bir se çe nek ol-
mak ta dır. An cak stent uy gu la ma la rı, bu da mar
du var la rın da ki fra ji li te se be biy le ol duk ça dik kat -
le ya pıl ma lı dır.6 Bu has ta lar da aor to i li ak seg-
ment te ki gev rek ya pı, kı la vuz tel ve ka ta ter
ma nüp las yon la rı sı ra sın da ha sar ris ki ni ar tı ra bi lir.
An ji yog ra fi de ger çek lü me nin ayır te dil me si kri tik
öne me sa hip tir. Bu has ta lar da cer ra hi gi ri şi min da -
ha uy gun ol du ğu söy len mek te dir. Spon tan ab do -
mi nal aor tik di sek si yon la rın da ki cer ra hi te da vi,
dü şük mor bi di te ve mor ta li te oran la rı ile iliş ki li ol-
du ğu için, acil cer ra hi ge rek ti ren vas kü ler bir du -

rum ola rak ka bul edil me si ni öne ren ça lış ma lar ol-
du ğu gi bi, asemp to ma tik izo le ab do mi nal aort di-
sek si yon la rın da  an ti hi per tan sif te da vi ve yıl lık
gö rün tü le me yön tem le ri (BT ve ya MR) ile ta kip
edil me si ni  öne ren ça lış ma lar da var dır.3,8 An cak
bu has ta la ra yak la şım la il gi li faz la ve ri yok tur. Cer-
ra hi ve ya en do vas kü ler gi ri şim uy gu la nan has ta -
lar da, me di kal te da vi ile ta kip edi len has ta la ra
oran la, da ha dü şük has ta ne içi ve uzun dö nem mor-
ta li te oran la rı göz len di ği bil di ril miş tir.1

Bu bil gi ler ışı ğın da, in fra re nal ab do mi nal aort
di sek si yon la rı nın, na dir gö rül me si ne rağ men,
semp to ma tik has ta lar da cer ra hi ve ya en do vas kü -
ler gi ri şim le, asemp to ma tik has ta lar da da eğer
me di kal te da vi ye ka rar ve ril diy se ya kın BT gö-
rün tü le me tet kik le ri ile ta kip le ri nin uy gun ola ca -
ğı nı dü şün mek te yiz.
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