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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 ve İngilizce’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. Ma-
kalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla
ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medi-
cus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel dene-
yimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri 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:

Arıcı C, Oğuz V. [Surgical Treatment Options According to Inferior Oblique Hyper-
function in Superior Oblique Palsy]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(5):1160-6.

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 belirtilmeli-
dir. Örnek:

Yabancı dilde yayımlanan 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;
Tür A. [Emergency airway management and endotracheal intubation]. Şahinoğlu AH,
editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003.
p.9-16.

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

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pan-
creas. 2nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.

Türkçe kitaplar için;
Eken A. [Cosmeceutical ingredients: drugs to cosmetics products]. Kozmesötik Etken
Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

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.



a mar Cer ra hi si Der gi si Ulu sal Vas kü ler Cer ra hi Der ne ği yö ne tim ku ru lu ka ra rı
so nu cu 2012 yı lın da Fle bo lo ji Der ne ği ’nin de ya yın or ga nı ola rak ya yın lan ma ya
de vam ede cek tir.

Der gi miz bu yıl iti ba ri ile an laş ma la rın ta mam lan ma sı nın ar dın dan ma ka le le re do i nu m-
a ra sı ver me ye baş la ya cak tır. Bu ne den le gön de ri len ma ka le le rin in ce le nip so nuç lan dı rıl -
ma sı nın 30 gün içe ri sin de ol ma sı plan lan mak ta dır. Bu ma ka le ler do i nu ma ra sı al dık tan
son ra on li ne ola rak ön ce lik le ba sı la cak tır. Asıl he de fi miz der gi mi zi Pub med ve ta ki ben
SCI-Ex pan ded sta tü sü ne ta şı mak tır. Bu amaç la tüm üye le ri mi zin ma ka le ola rak der gi mi -
zi des tek le me le ri ni ve ya yın la rın da Da mar Cer ra hi si Der gi si’n de ya yın lan mış olan ma ka-
le le ri re fe rans ola rak gös ter me le ri ni ta lep et mek te yiz. Ay rı ca yıl da üç sa yı ola rak
ya yın la nan der gi mi zi yıl da dör de çı kar mak da he def le ri miz ara sın da dır.

Der gi mi zin edi tör, yar dım cı edi tör ve da nış ma ku ru lu, il gi alan la rı na gö re 7 alt ka te go ri -
ye ay rıl mış tır. Ha kem da nış man ola rak gö rev ya pan dok tor la rı mız seç tik le ri il gi alan la -
rı na gö re bu alt grup lar da lis te len miş tir. Bu ilk sa yı da lis te ta ra fı mız dan oluş tu rul muş
olup, ha kem da nış man la rı mız ken di le ri ne gön de ri le cek olan ya zı ile üç alt ka te go ri be lir-
le ye cek ler ve bu na gö re ha kem da nış man lis te miz ye ni den gün cel le ne bi le cek tir. Ay rı ca
ih ti yaç ha lin de bu lun duk la rı alt grup dı şın da da ya zı de ğer len dir me le ri ta lep edi le bi le -
cek tir. Özel lik le en do vas kü ler ve stent uy gu la ma la rı ko nu sun da ça lı şan ye ni ar ka daş la rı -
mız, bu ha kem da nış man kad ro su içe ri sin de yer al mış tır. Bu yı lın 3 sa yı sı için de
gön de ri len ya yın la ra ma ze ret siz, ar dı şık 2 kez ce vap ver me yen ha kem da nış man la rı mız
bil gi sa yar prog ra mı ta ra fın dan oto ma tik ola rak da nış ma ku ru lun dan çı ka rı la cak ve ba sı -
lı lis te de de yer al ma ya cak tır. İste ni len he def le re ula şa bil mek için bu mü ey yi de le re uy -
mak ge rek mek te dir.

Ay rı ca Ulu sal Vas kü ler Cer ra hi Der ne ği res mi in ter net si te sin e, da ha ön ce ki yıl la ra ait
ya yın la rın da on li ne ar şiv şek lin de ko nul ma sı plan lan mak ta dır. Böy le ce es ki sa yı lar da ya-
yın la nan makalelere üc ret siz ola rak tam me tin for ma tın da ula şı la bil me si sağ la na cak olup,
bu hiz me tin der gi mi zin re fe re ol ma ora nı nı ar tı ra ca ğı ka na a tin de yim.

Dergimizin bu yıl içindeki sayılarında makaleleri yayınlanan üyelerimize Ulusal Vaskü-
ler Cerrahi Derneği tarafından verilecek bilimsel faaliyet burslarında öncelik tanınacak-
tır.

2012 yı lı bi rin ci sa yı sın da der gi miz de ori ji nal araş tır ma, ol gu su nu mu ve cer ra hi tek nik
ni te li ğin de ma ka le ler yer al mak ta dır. Bu ya zı la rın il gi ni zi çe ke ce ği ni dü şü nü yo rum.

He pi ni ze mes le ği niz de sağ lık, mut lu luk ve hu zur do lu ba şa rı lar di li yo rum.

Say gı la rım la.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEE  MMİİRR  KKII  LLIIÇÇ
Edi tör
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emodiyaliz hastalarında üst ekstremitede açılan distal otojenik ar-
teriyovenöz (AV) fistüller hasta konforu, kolay kanülasyon ve dü-
şük komplikasyon oranları nedeniyle öncelikle tercih edilmelidir.1,2

Ancak bazı hastalarda ön kol volar yüzde uygun yüzeyel ven olmayabilir.
Bu hastalarda brakiyosefalik ve brakiyobazilik gibi proksimal AV fistüller
veya greft interpozisyonları kullanılabilir.1,2 Ancak bu işlemlerden önce ön
kolda dorsal seyirli bazilik ven (DSBV) varlığının fizik muayene ve dopp-
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Distal Hemodiyaliz Erişim Yolu İçin
Ön Kol Dorsal Seyirli Basilik Ven

Transpozisyonu: Cerrahi Tekniğimiz ve
Orta Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  Ön kol vo lar yüz de uy gun yü ze yel ven ol ma yan son dö nem böb rek yet mez lik li has ta lar da
dor sal se yir li ba si lik ve nin (DSBV) trans po zis yo nuy la dis tal da mar eri şim yo lu sağ la na bi le ce ği ne dik-
kat çe kil mek is ten miş tir. Bu ko nu da ki tec rü be le ri miz ve or ta dö nem so nuç la rı mız su nu la cak tır.  2005
Ara lık-2011 Ey lül ta rih le ri ara sın da ön kol vo lar yüz de uy gun se fa lik ya da me di al an te kü bi tal ven
bu lu na ma yan an cak uy gun ka li te de DSBV tes pit edi le rek trans po zis yon (ven tra li zas yon) iş le mi uy-
gu la nan on bir has ta geç mi şe dö nük ola rak in ce len miş tir. Has ta lar or ta la ma 19.6 ay (or ta la ma da ğı -
lım 3-46 ay) ta kip edil di. Ol gu lar or ta la ma 5.8 haf ta da (da ğı lım 4-8 haf ta) di ya li ze alın dı lar. Ta kip
sü re sin ce pri mer açık ka lım %91 asis te açık ka lım %100 bu lun du. Ön kol vo lar yüz de AV fis tül oluş-
tu rul ma sı için yü ze yel ven bu lu na ma yan has ta lar da, dor sal se yir li ba zi lik ve nin  trans po zis yo nuy la
dis tal yer le şim li,  ko lay ula şı la bi len ve gü ven li bir di ya liz eri şim yo lu el de edi le bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ön kol bazilik ven transpozisyonu; böbrek yetmezliği; AV fistül

AABBSS  TTRRAACCTT  We aimed to draw attention to the fact that distal vascular access may be provided
through transposition of dorsally lying basilic vein (DSBV)in patients with end stage renal disease
who do not have an appropriate superficial vein in the volar aspect of the forearm. We have retro-
spectively analyzed 11 patients with no appropriate cephalic or medial antecubital vein in the volar
aspect of the forearm but to whom transposition (ventralization) procedure has been made in be-
tween December 2005-September 2011 upon finding of an acceptable DSBV. Patients were fol-
lowed for a mean period of 19. 6 months (3-46 months). Patients were dialyzed in a mean period
of 5.8 weeks (4-8 weeks). Throughout the follw-up period primary patency rates were 91% and as-
sisted patency was 100%. A safe and an easy to reach distal dialysis access can be maintained through
transposition of DSBV in patients devoid of superficial veins for an AV fistula in the volar aspect of
the forearm.

KKeeyy  WWoorrddss::  Forearm basilic vein transposition; end-stage renal insufficiency; AV fistula
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İsmail Oral HASTAOĞLU ve ark. DİSTAL HEMODİYALİZ ERİŞİM YOLU İÇİN ÖN KOL DORSAL SEYİRLİ BASİLİK VEN TRANSPOZİSYONU...
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ler ul tra son ile mut la ka araş tı rıl ma sı ge rek li dir.3,4

DSBV var lı ğın da bu ven uy gu la na cak trans po zis -
yon yön tem le ri ile oto jen ve dis tal bir da mar eri-
şim yo lu el de edil me sin de kul la nı la bi lir.2,4,5

Ça lış ma mız da DSBV trans po zis yo nu ile ya pı lan
dis tal AV fis tül iş lem le ri miz su nu la cak tır.

HAS TA LAR VE YÖN TEM LER

2005 Ara lık-2011 Ey lül ta rih le ri ara sın da ön kol
vo lar yüz de uy gun se fa lik ya da me di al an te kü bi tal
ven bu lu na ma yan ve üst kol ba zi lik ven trans po -
zis yo nu ve ya pay greft kul la nı mı ön ce si DSBV tes-
pit edi le rek trans po zis yon (ven tra li zas yon) iş le mi
uy gu la nan on bir has ta geç mi şe dö nük ola rak in ce -
len miş tir. On ol gu er kek (%91), bir ol gu ka dın dı
(%9). Has ta la rın yaş or ta la ma sı 55.7 yıl dı (or ta la -
ma da ğı lım 38-70 yıl). 

CER RA Hİ TEK NİK

DSBV ame li yat ön ce si fi zik mu a ye ne ve dopp ler ul -
tra so nog ra fi ile de ğer len di ril di. San tral ven ler de
ok lüz yon iz len me yen, tur ni ke uy gu la ma sı son ra sı
ça pı 2 mm ve üze rin de olan ve prob ba sı sıy la ko lay -
ca kol la be olan ven ler uy gun ola rak de ğer len di ril -
di. Ar ter için yi ne ul tra so nog ra fik in ce le me de 2
mm ve üze ri çap ve tri fa zik akım pa ter ni gö rül me -
si ve fi zik mu a ye ne de na bı zın kuv vet li alın ma sı uy-
gun luk kri te ri ola rak be lir len di. Tüm has ta lar da
ame li yat tan ön ce ven ve tü nel oluş tu ru la cak tra se
cilt üze rin den işa ret len di (Re sim 1). Bu iş lem le lo -
kal anes te zik ajan ih ti ya cı nın azal tıl ma sı ve ame li -

yat sı ra sın da has ta nın kon fo ru nun art tı rıl ma sı
amaç lan dı. Tüm ame li yat lar lo kal anes te ziy le ya-
pıl dı. Has ta la ra sis te mik he pa rin uy gu lan ma dı. An -
cak ar te ri yo to mi ya pıl dı ğın da ar ter he pa rin li
se rum la özen le yı kan dı. Ame li yat ta ön ce ön kol
dor sal yüz de dir sek ten el bi le ği ne ka dar ya pı lan in-
siz yon la ba zi lik ven çı kar tıl dı. Ven he pa rin li se-
rum la na zik çe di la te edi le rek yan dal la rı 4/0 ipek le
bağ la na rak ha zır lan dı. Klip kul la nı mın dan ven tü-
nel den ge çi ri lir ken ge li şe bi le cek ta kıl ma lar dan ko-
run mak için ka çı nıl dı. Ge li şe bi le cek bir tor si yo nu
en gel le mek ama cıy la ven mar ker ka lem le işa ret -
len di (Re sim 2). Son ra sın da ön kol ven tral yüz de 6
mm den de rin ol ma ya cak şekil de cilt al tı tü nel ha-
zır lan dı. Ba si lik ven tü nel den ge çi ri le rek ra di al ar-
ter le ve ya uy gun ol ma yan ol gu lar da ul nar ar ter le
7/0 pro len kul la nı la rak uç yan anas to mo ze edil di
(Re sim 3, 4). İş lemin ba şa rı kri te ri ola rak net ve
kuv vet li thrill ol ma sı ka bul edil di.

BUL GU LAR

Has ta la rın or ta la ma ta kip sü re si 19.6 ay dı (or ta la ma
da ğı lım 3-46 ay). Has ta lar or ta la ma 5.8 haf ta da (da-
ğı lım 4-8 haf ta) di ya li ze alın dı lar. Ame li yat sı ra -
sın da ve ta kip sü re sin ce hiç has ta kay be dil me di. Bir
has ta (%9) ta ki bi nin onun cu ayın da thrill de za yıf -
la ma ve efek tif di ya liz ya pı la ma ma şika ye ti ile re-
viz yo na alın dı. Ven de ge li şen in ti mal hi perp la zi
ne de niy le anas to moz 3-4 cm prok si mal de ye ni len -
di. Ta kip sü re sin ce pri mer açık ka lım %91 asis te
açık ka lım %100 bu lun du. Hiç bir has ta da ta kip sü-

RESİM 1: DSBV ve tünel oluşturulacak bölgenin ameliyat öncesi işaretlen-
miş görünümü.

RESİM 2: Ven tek bir insizyonla ven çıkartılmış yan dalları bağlanmış ve
marker kalemle işaretlenmiş durumda



re sin ce lo kal ya ra ye ri so ru nu, en fek si yon, ste al ve
nö ro pa ti gi bi is ten me yen so run lar iz len me di.

TARTIŞMA

Son dö nem böb rek yet mez lik li has ta la rın AV fis tül
stra te ji le rin de üst eks tre mi te de dis tal ven le re ön-
ce lik ve ril me si ven le rin eko no mik kul la nı mı nı sağ-
la ma nın ya nın da has ta kon fo ru nu da art tır -
mak ta dır.1 Prok si mal AV fis tül le re, ba zi lik ven
trans po zis yo nu gi bi da ha in va ziv gi ri şim le re ve
sen te tik greft kul la nı mı na du yu lan ih ti ya cı da
azalt mak ta dır. Böy le ce trom boz, en fek si yon ve ste -
al gi bi is ten me yen et ki ler den has ta ko ru na bil mek -
te dir.1,2,6 Ba zı has ta lar da özel lik le obez ler de DSBV,
ya aran ma dı ğın dan ya da fi zik mu a ye ne de tes pit
edi le me di ğin den ma a le sef AV fis tül se çe nek le ri içi -
ne alı na ma mak ta dır. Ön kol dor sal yüz de bu ve nin
var lı ğı ti tiz fi zik mu a ye ne ve ul tra so nog ra fik in ce -
le mey le tes pit edi le bi lir.4 Bu ve nin tes pit edil me si
du ru mun da ve ni do ğal sey rin de bı ra ka rak ya pı la -
cak (ul nar ar te re anas to mo ze edi le rek) AV fis tül ler
ça lış sa bi le has ta nın kon fo ru nu olum suz et ki le -
mek te dir.6 Has ta di ya liz se an sı bo yun ca ön ko lu nu
ab dük si yon ve eks tan si yon po zis yo nun da tut mak
zo run da kal mak ta dır. İde al bir AV fis tü lün da ki ka -
da 600 ml akım sağ la yan, cilt yü ze yi ne 0.6 cm’den
ya kın sey re den ve 0.6 cm ça pın da ol ma sı ve ko lay -
ca ka nü le edi le bil me si ge rek ti ği ha tır lan ma lı dır.1

De rin yer le şim li üst kol ba zi lik ve bra ki al ven ler
gi bi ön kol da DSBV’nin de tek rar la nan ponk si yon -

lar dan ve ir ri tan ilaç uy gu la ma la rın dan ko run du -
ğu için skle roz ge liş me miş ve iyi ka li te de ola ca ğı
bek len mek te dir. AV fis tül oluş tur mak için uy gun
ba zi lik ven bu lun du ğun da ya pı la cak ven tra li zas yon
iş le miy le ven di ya liz per so ne li ta ra fın da ko lay ca
ka nü le edi le bi cek po zis yo na ta şın mış olur. Has ta
di ya liz sü re sin ce ko lu nu be lir li bir po zis yon da tut-
mak için efor sar fet mek zo run da kal maz. Bu du ru -
mun özel lik le yaş lı, ek sağ lık so run la rı olan ge nel
du ru mu bo zuk has ta lar da önem ta şı ya ca ğı nı dü-
şün mek te yiz. Ay rı ca ven tra li ze edil miş DSBV re-
viz yon iş lem le rin de de kul la nı la bil mek te dir.
Ra di o se fa lik fis tül ler de anev riz ma tik ven seg men -
ti re zek si yo nu son ra sın da re ze ke edi len seg men tin
ye ri ne in ter po ze edi le rek (Re sim 5, 6), dis tal ar ter -
ler uy gun ol ma dı ğın da lo op kon fi gü ras yon da bra ki -
al ar ter le anas to mo ze edi le rek ve ya ka te ter
ta kı la ma yan has ta lar da hız lı di ya liz greft le riy le
hib rid ola rak da uy gu la na bil mek te dir (Re sim 7). Bu
son has ta gru bun da greft bra ki al ar ter ve vo lar yü -
ze ta şın mış ba zi lik ven ara sı na in ter po ze edil mek -
te has ta trans po ze ba zi lik ven ol gun la şın ca ya ka dar
er ken dö nem de greft ten di ya li ze alın mak ta, ven ol-
gun laş tık tan son ra sa de ce ven den di ya li ze de vam
edil mek te dir. Böy le ce en fek si yon ve greft trom bo -
zu ris ki azal tıl ma ya fis tül açık ka lım ora nı yük sel -
til me ye ça lı şıl mak ta dır. Ay rı ca bu fis tül de so run
ge liş ti ğin de ol gun la şan ba zi lik ve nin trans po zis yo -
nuy la ye ni bra ki yo ba zi lik fis tül şan sı sak lı kal mak -
ta dır.
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RESİM 3: Venin cilt altı tünelden geçirilerek ulnar arterle anastomoz yapılmış
durumu.

RESİM 4: Ventralize venin radial arterle anastomoz yapılmış olduğu olgunun
ameliyat sonrası görünümü.



Ko lun bas kın do la şı mı ul nar ar ter le ol du ğu
için ru tin uy gu la ma da bu ar te re anas to moz ya pıl -
ma sı ter cih edil me mek le bir lik te ul no ba zi lik fis tül-
le rin gü ven li ol du ğu da bil di ril miş tir.7 Biz müm kün
ol du ğun ca ra di al ar te ri anas to moz için ter cih et-
mek le be ra ber ol gu la rı mı zın bi rin de ra di al ar ter
prok si ma lin de cid di ok lüz yon ol ma sı, bir di ğe rin de
ise ön ce den ra di al ar te re ya pıl mış bir den çok ba şa -
rı sız AV fis tül gi ri şi mi ne de niy le ul nar ar te ri kul-
lan dık. Bu has ta lar da do la şım la il gi li er ken ve ya geç
her han gi bir komp li kas yon iz len me di. Fis tül açık
ka lım oran la rı nın ol duk ça yük sek ol ma sı nı ise ça-
lış ma gru bu nun iyi ka li te de ve ne sa hip nis pe ten
genç er kek has ta lar dan oluş ma sı na bağ la dık. Ay rı -
ca kli nik po li ti ka mız olan er ken ponk si yon dan ka-
çı nıl ma sı nın, pe rig reft he ma to ma bağ lı er ken fis tül
ka yıp la rı nı en gel len di ği ni dü şü nü yo ruz.

Uy gun ka lib ras yon da DSBV var lı ğı na sık rast-
lan ma mak la be ra ber bu iş le min za man la ma sı üze-
rin de de gö rüş bir li ği yok tur. Kli ni ği miz de ön ce lik
non do mi nant üst eks tre mi te de kon van si yo nel dis-
tal AV fis tül le re ve ril mek te son ra sın da sı ray la bra-
ki o se fa lik AV fis tül ler (ste al açı sın dan risk li
gö rül mü yor sa), dis tal ve prok si mal de trans po zis yon
iş lem le ri ve oto jen/no no to jen greft yer leş ti ril me si
iş lem le ri uy gu lan mak ta dır. An cak has ta la rın ya şı,
eks tre mi te le ri nin kon dis yo nu, kli nik du rum la rı ve -
ya da ha az in za viv gi ri şi mi ter cih et me le ri gi bi ne-
den ler za man la ma ko nu sun da ka rı şık lı ğa yol
aç mak ta dır. Ör ne ğin sol kol da trans po zis yon yap-

mak ye ri ne sağ ko lun dan hiç AV fis tül iş le mi ge-
çir me miş bir has ta ya sağ ra di o se fa lik AVF yap ma -
yı ter cih ede bil mek te yiz. An cak has ta çe şit li
ne den ler le sağ ko lun dan ope ras yon ol mak is te mi -
yor sa bu pro se dü re aday ola bil mek te dir. Ba zı has-
ta lar sa iş le mi in va ziv bu lup ön ce lik le bra ki o se fa lik
şant iş le mi ni ter cih ede bil mek te dir. Di a be tik, yaş -
lı, ka dın bir has ta da da ha ön ce ste al öy kü sü de var -
sa bra ki o se fa lik AVF ye ri ne bu iş le mi yap ma yı
ısrar la öner di ği mi zi be lirt mek is te riz. Ge li şen re-
viz yon tek nik le riy le mev cut şant la rın öm rü nün
uza tıl ma sı da bu gi bi iş lem le re du yu lan ih ti ya cı
azalt mak ta dır. Kli ni ği miz de de ça lış ma nın ya pıl dı -
ğı yak la şık 6 yıl lık sü re de kon van si yo nel ra di o se -
fa lik şant lar dan komp leks re viz yon la ra uza nan bir
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RESİM 5: Sefalik vende anevrizma gelişen hastada bazilik ven ameliyat
öncesi işaretlenmiş durumda.

RESİM 6: Sefalik vende anevrizma gelişen hastanın ameliyat öncesi bir diğer
görüntüsü (Bu hastada anevrizmaların rezeksiyonu sonrası basilik ven rezeke
edilen segment yerine transpoze edilerek fistül devamlılığı sağlanmıştır).

RESİM 7: Transpozisyon uygulanmış bazilik venin hızlı diyaliz greftiyle hib-
rid olarak kullanıldığı olgunun ameliyat sırasındaki görünümü.



spek trum da ye di yü zün üze rin de AV fis tül ope ras -
yo nu ya pıl mak la be ra ber sa de ce 11 has ta ya bu iş -
lem uy gu lan mış tır. An cak bu iş le me aday
ola bi le cek yak la şık 20 ka dar has ta ta ki bi miz de dir.
Bu has ta la ra di ya liz prog ra mı na alın dık la rın da
kon van si yo nel şant ope ras yo nu uy gu lan mak la be-
ra ber tes pit edi len DSBV hak kın da has ta lar bil gi -
len di ril miş, ka yıt la rı alın mış tır.

Ba zı has ta lar da sa fen ven kul la nı la rak ya pı lan
üst eks tre mi te AV fis tül le ri nin iyi bir se çe nek ol du -
ğu, no no to jen greft kul la nı mı na ter cih edil me si ge-
rek ti ği bil di ril miş tir.8 Smith ve ark. nın 2011 ta rih li
ça lış ma sın da üst eks tre mi te de bü yük sa fen ven
trans po zis yo nu uy gu la nan 24 has ta ve ba zi lik ven
trans po zis yo nu ya pı lan 34 has ta kar şı laş tı rıl mış ve
açık ka lım oran la rı ara sın da fark gö rül me miş tir.8 Biz
de greft kul la nı mı ge rek ti ğin de no no to jen ma ter yal
ye ri ne sa fen ven kul la nıl ma sı ge rek ti ği ne ina nı yo -
ruz. An cak uy gun DSBV ve ya üst kol ba zi lik ven
var lı ğın da ön ce li ğin bu ven le re ve ril me si ge rek ti ği -
ni dü şü nü yo ruz. Bu dü şün ce mi zin te me lin de, sa fen
ven ha zır la nır ken has ta nın ge nel anes te zi al ma sı ge-
re ke ce ği, cer ra hi ala nın bü yü me si ne bağ lı ya ra iyi-
leş me si ku sur la rı gi bi komp li kas yon la rın da ha sık
gö rü le bi le ce ği, sa fen ve nin ile ri de fis tül re viz yo nu
ve ya ko ro ner ya da pe ri fe rik bypass iş lem le ri için
sak lan ma sı nın da ha iyi ola ca ğı dü şün ce si ve has ta -
ne de ka lış sü re si ve ya pı la cak tet kik le rin art ma sı na
bağ lı ma li yet ar tı şı ola bi le ce ği gi bi ne den ler yat-
mak ta dır. Ta bi i ki sa fen ven le düz ya da lo op kon-
fi gü ras yon da bra ki o ba zi lik AVF ya pıl ma sı bu şan tın

dur ma sın dan son ra da ar ter ye li ze ol muş ba si lik ve -
nin trans po ze edil me si iyi bir se çe nek ola rak dü şü -
nü le bi lir. An cak bu iş le min ya pıl ma dan ön ce DSBV
var lı ğın da ven tra li zas yon iş le mi ya pıl ma sı nın has ta -
yı ge nel anes te zi den ve da ha in va ziv cer ra hi den ko-
ru ma nın ya nın da prok si mal şant la rın ste al
sen dro mu gi bi komp li kas yon la rın dan da ko ru ya -
cak tır. Ay rı ca sa fen ven le üst kol da şant ya pıl ma ya
aday has ta muh te me len ön ce sin de bir çok AVF ope-
ras yo nu ge çir miş ola ca ğın dan ba si lik ven trans po -
zis yo nu nu bu iş lem son ra sı na bı rak tı ğı mız da da ha
üst se vi ye ler den bra ki al ar ter kul la nım zo run lu lu ğu
do ğa cak bu da il gi li komp li kas yon la ra da ve ti ye çı-
kar ta cak tır. Hal bu ki üst kol ven trans po zis yo nuy la
ya pı lan şan tın dur ma sı du ru mun da sa fen ven bo yu
uzun tu tu la rak do ku nul ma mış dis tal ar ter böl ge si
ve prok si mal ba si lik ve ya axil ler ven ara sın da AVF
oluş tu rul ma sı şan sı yük sek ola cak tır. Ta bi i ki da ha
kap sam lı araş tır ma lar ışı ğın da bu ko nu lar ile ri de da -
ha da net lik ka za na cak tır. Bi zim dü şün ce miz kon-
van si yo nel fis tül şan sı ol ma yan has ta lar da
trans po zis yon iş lem le rin de ön ce li ğin üst kol ven le -
ri ne ve ril me si, bu ven ler le ya pı lan iş lem le rin ba şa -
rı sız ol ma sı du ru mun da sa fen ven kul la nı mı na
yö ne lin me si dir.

Ön kol da DSBV var lı ğın da prok si mal da mar
eri şim iş lem le rin den ön ce bu ve nin trans po zis yo -
nuy la ya pı la cak  dis tal ra di o ba zi lik ve ya ge re ğin de
ul no ba zi lik AV fis tül le rin gü ven li, yük sek açık ka -
lım ora nı na sa hip, ko lay ula şı la bi len bir di ya liz eri-
şim yo lu sağ la dı ğı na ina nı yo ruz.
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he use of endovascular techniques for the treatment of various arte-
rial pathologies has increased significantly during the last decade.
The use of a stent-graft for traumatic arterial lesions was first de-

scribed in 1994.1

Indications for repair of AVF include: failure to spontaneously closure
within 2 months, arterial or venous enlargement, symptoms secondary to
venous engorgement, congestive heart failure, and worsening of sympto-
matic claudication.2

Stent graft applications offer quick, single step treatment, with few pro-
cedural complications.

Endovascular Treatment of
Arteriovenous Fistula After

Gunshot Wound

AABBSS  TTRRAACCTT  Acquired arterioveneous fistulas are not uncommon after gunshot wound events. We
herein report a case of a 38 years old man with a diagnosis of delayed arteriovenous fistula (AVF)
between superficial femoral artery (SFA) and femoral vein (FV) after gunshot wound in a left leg
above knee. Diagnosis confirmed by multislice tomography and convential angiography. It was de-
cided to exclude fistula by endovascular approach. A 13 mm endoprosthesis with a diameter of 10
mm was placed along the SFA by the introduction of an 11F sheath after contralateral femoral ar-
tery insertion under local anesthesia. Postimplantation arteriography revealed normal flow through
the SFA without evidence of leakage of contrast and any residual connections. This case illustrates
that endovascular closure is a safe approach, with reduced morbidity, compared with open surgery. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Wounds, gunshot; arteriovenous fistula; angiography, digital subtraction 

ÖÖZZEETT  Ateş li si lah ya ra lan ma la rın dan son ra gö rü len ar te ri yove nöz fis tül ler çok da na dir de ğil dir. 38
ya şın da er kek ol gu da sol diz üs tün de ateş li si lah la ya ra lan ma son ra sın da sü per fis yal fe mo ral ar ter
(SFA) ve fe mo ral ven ara sın da ge li şen ve geç teş his edil miş ar te ri yo ve nöz fis tül bu ra da su nul mak -
ta dır. Ta nı çok ke sit li bil gi sa yar lı to mog ra fi ve kon van si yo nel an ji yog ra fi ile doğ ru lan mış tır. Fis tü -
lün en do vas kü ler yak la şım la ka pa tıl ma sı na ka rar ve ril miş tir. Lo kal anes te zi al tın da 10 mm ça pın da
13 mm en dop ro tez  kar şı ta raf fe mo ral ar ter den 11 F ka te ter yo lu ile sol SFA’ ya yer leş ti ril miş tir.
İmp lan tas yon son ra sı çe ki len ar te riy og ra fide SFA’ da re zi dü el ge çiş ve ya ka çak ol mak sı zın nor mal
akım pa ter ni sap tan mış tır. Bu olgu sunumu gös ter mek te dir ki en do vas kü ler ka pa ma, açık cer ra hiy -
le kar şı laş tı rıl dı ğın da da ha dü şük mor bi di tey le gü ven le uy gu la na bil mek te dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Yaralar, kurşun; arteriyovenöz fistül; anjiyografi, dijital çıkarmalı  
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CASE REPORT

A 38 years old male was admitted to our clinic with
pain, swelling in the interior of left thigh, and re-
stricted movement ability in the relevant extrem-
ity. In patient’s history, there was a gunshot injury
in the mid-interior of left thigh three months ago
and the progressive swelling of left leg and started
thrill on wounded area in two weeks after trauma.
He had not undergone any surgical operation after
injury in his two days hospital stay. There was
thrill, systolic murmur and difference in diameter
between the legs at the level of the ankle. Patient
was hemodynamically stable with normal echocar-
diographic findings and no sign of heart failure was
detected. Arteriovenous fistula between the left su-
perficial femoral artery (SFA) and vein were con-
firmed by computed tomography angiography
(CTA) (Figure 1) and digital substraction angiogra-
phy (DSA). CTA examination revealed that left
SFA diameter of 12mm and right SFA was in 7 mm
in diameter and this difference begins at the level
of common iliac arteries and lasts at the end of ob-
served fistula. Also, the left femoral vein was found
dilated as expected and its diameter was 14 mm at
the level of fistula. Approximately 3 cm long fistula
was observed between the SFA and FV.

An interventional approach as closing the de-
fect with a covered stent was planed and procedure

was performed under local anesthesia. The patient
was monitored with pulse oximeter, electrocardio-
graphy and blood pressure measurements. A percu-
taneous catheter was placed through the right
femoral artery with a 0.0350 Terumo guidewire, in-
sertion of the sheath and performance of angiogram
was done, heparin was administrated intravenously
at a dose of 100 IU/kg of body weight. Guidewire
was exchanged for a 0.025 Terumo and the Hemo-
bahn transluminally placed endovascular graft
(W.L. Gore, US.) was deployed and a routine com-
pletion angiogramwas obtained (Figure 2). Post-op-

FIGURE 1: 3 dimensional computed tomographic view of fistula.

FIGURE 2: Angiograms taken preprocedurally, after deployment of stent graft, and as control.
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eratively, from the 6th-hour, nadroparin was given
subcutaneously, 2850 IU every 12 hours depending
on the patient’s weight until discharge. The patient
recovered without any complications and was dis-
charged from our department on the first postoper-
ative day. His medication consists of 75 mg
clopidogrel for the next 3 months, and 100 mg
acetylsalicylic acid per day continuously. After a
follow-up period of 18 months patient had a patent
endovascular graft evaluated with vascular ultra-
sound and remained free of symptoms.

DISCUSSION

Posttraumatic arteriovenous fistulas are the vascu-
lar complications resulting from local traumas. The
reported incidence of arteriovenous fistula in civil-
ian vascular injuries varies from 2 to 4 percent.3Be-
cause of the high risk of complications, early
diagnosis and treatment is very important. Trans-
luminally placed endovascular grafts were initially
developed to treat traumatic lesions, with satisfac-
tory interesting results.2

The Hemobahn was developed by W. L. Gore
and Associates. It consists of a self-expanding niti-
nol stent internally covered with ultrathin PTFE
premounted folded on a delivery catheter. Self-ex-
panding stent-grafts are more flexible and are re-
sistant to external forces in superficial locations.4

Balloon-expanding stent-grafts may lead to risk of
compression and kinking.5

This procedure can be done under local anes-
thesia and is well tolerated by the patient associ-
ated with a shorter hospitalization time than
closure with surgical techniques. Surgical compli-
cations such as hemorrhage and infection, as well
as the risk of general anesthesia, can be avoided in
endovascular treatment.

Arteriovenous fistulas of SFA can be treated
safely via endovascular grafts. This technique can
be performed safely and with a high success rate
with careful selection of patients. We believe that
endovascular closure technique of simple superfi-
cial femoral arteriovenous fistulas is safer and
preferable than a surgical approach.

1. Gravereaux EC, Marin ML. Endovascular re-
pair of diffuse atherosclerotic occlusive dis-
ease, Mt Sinai J med 2003; 70:410-417.

2. Marin ML, Veith FJ, Panetta TF, et al. Percu-
taneous transfemoral insertion of a stented
graft to repair a traumatic femoral arteriove-
nous fistula. J Vasc Surg.1993;18:299-302).

3. Sirinek KR, Gaskill HV III, Dittman WI, Levine
BA. Exclusion angiography for patients with
possible vascular injuries of the extremities –
a better use of trauma center resources. Sur-
gery 1983; 94: 598–603).

4. Onal B, Kosar S, Gumus T, et al. Post-
catheterization femoral arteriovenous fistulas:

endovascular treatment with stent-grafts. Car-
diovasc Intervent Radiol 2004; 27:453–458.

5. Gralla J, Brekenfeld C, Schmidli J, et al. Inter-
nal carotid artery aneurysm with lifethreaten-
ing hemorrhages in a pediatric patient:
endovascular treatment options. J Endovasc
Ther 2004; 11:734–738.
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ortoesophageal fistula (AEF) is a rare but usually a fatal disorder.
Transient self-limited bleeding may produce fatal exanguination
and is often a significant feature of the disease process. The purpose

of this report is to describe the experience of our cardiovascular surgery de-
partment in an emergency case presenting with AEF three weeks after a
mediastinal mass resection operation.
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Emergency Endovascular Treatment of
An Aortoesophageal Fistula with Torrential
Bleeding After Mediastinal Mass Resection

AABBSS  TTRRAACCTT  A 67 ye ars old fe ma le pa ti ent was ad mit ted to the emer gency ro om with acu te mas si ve
gas tro in tes ti nal he morr ha ge. She had be en ope ra ted for the re sec ti on of a me di as ti nal sar co ma 3 we -
eks be fo re. A seg ment of the esop ha gus had be en re sec ted wit hin the tu mor and was re a nas to mo sed
in an end-to-end fas hi on. In light of the pre vi o us his tory, an aor to-esop ha ge al fis tu la (AEF) was sus-
pec ted. Emer gent en dos copy re ve a led mas si ve clots and ac ti ve ble e ding at the le vel of the esop ha -
ge al anas to mo sis. CT al so re ve a led con trast ex tra va sa ti on in to the esop ha gus. The esop ha ge al si de of
the de fect was con trol led by inf la ti on of the esop ha ge al bal lo on of a Seng sta ken-Bla ke mo re tu be.
Then the AEF was to tally con trol led by imp lan ta ti on of an aor tic en do vas cu lar stent-graft. The pa-
ti ent had no gas tro in tes ti nal he morr ha ge un til she di ed of pne u mo ni a 30 days la ter. Aor to-esop ha -
ge al fis tu la re ma ins to be a highly let hal comp li ca ti on of tho ra cic sur gery. En do vas cu lar stent
imp lan ta ti on wit hin the aor ta is a fast and ef fec ti ve tech ni qu e to con trol the mas si ve ble e ding, but
ot her risks such as li fe-thre a te ning in fec ti ons re ma in un til de fi ni ti ve the rapy may be ac hi e ved.

KKeeyy  WWoorrddss::  Gastrointestinal hemorrhage; emergency treatment; esophageal fistula; sarcoma

ÖÖZZEETT  67 yaşında bir kadın hasta akut masif gastrointestinal kanama ile acil servise getirildi. Hasta
üç hafta önce mediastinal sarkom tanısı ile opere edilmiş, tümör rezeksiyonu sırasında özofagusun
bir bölümü de rezeke edilmek zorunda kalınmıştı. Ardından özofagusun iki ucu  yeniden uç-uca
anastomoz edilmişti. Bu hikayenin ışığında bir aortoözofageal fistül gelişmiş olabileceği düşünüldü.
Acil olarak gerçekleştirilen endoskopide özofageal anastomoz sahasında yoğun pıhtılar ve aktif ka-
nama odağı tespit edildi. Bilgisayarlı Tomografi’de de (BT) özofagus içerisine kontrast madde eks-
travazasyonu vardı. Defektin özofagus tarafı Sengstaken-Blakemore sondası ile kontrol edildi.
Ardından aortoözofageal fistül endovasküler stent-greft yerleştirilerek tamamiyle kontrol altına
alındı. Hasta işlemden 30 gün sonra pnömoni sebebi ile kaybedilinceye kadar gastrointestinal ka-
nama problemi olmadı. Aorto-enterik fistül gelişimi, torasik cerrahi sonrası halen son derece ölüm-
cül sonuçlara sebep olabilen bir komplikasyon olarak önemini korumaktadır. Aorta içerisinden
endovasküler stent-greft yerleştirilerek hızlı ve etkili bir şekilde masif kanama kontrol altına alına-
bilse de, kesin tedavi gerçekleştirilene kadar, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar gibi riskler devam et-
mektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Gastrointestinal kanama; acil tedavi; özofagus fistulü; sarkom
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CASE REPORT

A-67 years old female patient had been operated
through a bilateral thoracotomy for the resection
of a giant mediastinal mass. The proximity of the
mass to the great vessels, trachea and the esophagus
posed a serious challenge for surgery, and a seg-
ment of the esophagus had to be resected together
with the mass. The two ends of the esophagus were
reanastomosed in an end-to-end fashion and a je-
junostomy was performed. Jejunostomy was closed
after a two weeks period of enteral feeding. A com-
puted tomography (CT) with oral contrast had re-
vealed no leak prior to initiation of oral feeding,
and the patient was discharged from the hospital.

Three weeks after the initial operation the pa-
tient was admitted to our emergency department
with massive upper gastrointestinal hemorrhage.
Endoscopy revealed clots and active bleeding near
the esophageal anastomotic site (Figure 1). Com-
puted tomography (CT) showed contrast extrava-
sation from the descending aorta into the
esophagus. A Sengstaken-Blakemore tube was in-
serted and the esophageal balloon was inflated to
temporarily control the bleeding.

The patient was admitted to the vascular in-
tervention room and the location of the AEF was
clearly identified under fluoroscopy (Figure 2 and
3). An endovascular stent-graft (169 mm x 30 mm
Valiant Thoracic , Medtronic Vascular, Santa Rosa,

CA, USA) was implanted via the left femoral artery
(Figure 4). An aortogram revealed good sealing of
the aortoesophageal fistula. The patient was admit-
ted to the intensive care unit with inotropic sup-
port and ongoing blood transfusion. There was no
further bleeding but due to massive blood transfu-FIGURE 1: Endoscopy revealed some clots and active bleeding near the

anastomotic site in the esophagus.

FIGURE 2: The AEF (aortoesophageal fistula) was clearly identified under
floroscopy, (Arrow).

FIGURE 3: The catheter is in the AEF , (Arrow).



sion (18 units of packed red blood cells and 4 units
of whole fresh blood in 48 hours) the patient de-
veloped renal failure. Hemodiafiltration had to be
done for six days after the procedure. She had no
gastrointestinal hemorrhage until she died of pneu-
monia 30 days later.

DISCUSSION

The mediastinum is a unique anatomic area con-
taining a variety of vital structures and multipotent
cells with the potential to develop tumors. Man-
agement of a primary mediastinal sarcoma mainly
consists of radical resection in a multidisciplinary
approach. Overall survival in five years is signifi-
cantly better among patients submitted to complete
surgical resection (84.4% vs. 42.9%).1

Aortoesophageal fistula (AEF) is a rare but
fatal cause of gastrointestinal hemorrhage.2 Man-
agement of a patient with AEF requires rapid diag-

nosis and emergent intervention. While search-
ing for the site of hemorrhage, endoscopy is the
golden standard for upper, and angiography for
the lower gastrointestinal tract.3

Most aortoesophageal fistulae are related to
aortic pathologies or procedures. In this case, the
mediastinal mass was resected at the initial oper-
ation and the esophagus was reanastomosed. De-
velopment of an AEF could have been considered
as a potential complication and preventive meas-
ures taken for this scenario. A surgically built bar-
rier made of mediastinal tissues or the omentum
inserted between the esophagus and the aorta
could prevent the development of this rapidly
progressing life-threatening complication. The
erosion of tissues due to contact of ligaclips might
also be responsible for the development of the
aortoesophageal fistulae. Avoiding the use of lig-
aclips or any other foreign materials at or around
the esophageal anastomosis and the aortic wall
may be important.

In this case the patient was enterally fed via
the jejunostomy for two weeks after the initial op-
eration. A CT with oral contrast had revealed no
leak before the initiation of oral feeding. It is still
questionable, in this case, whether an additional
endoscopic examination was necessary at this stage.

Initial control of torrential bleeding is chal-
lenging in patients with AEF. Permissive hypoten-
sion and insertion of a Sengstaken-Blakemore tube
to achieve temporary control of bleeding are life-
saving measures for such a patient.4,5

Cyanoacrylate administration into the fistula
tract prior to endovascular stent-graft implantation
has also been proposed as an effective alternative
method.6

Endovascular aortic repair does prevent im-
mediate exsanguination in patients admitted with
AEF, but after initial deployment of the endograft
the patients are at risk for other complications.
Early esophageal repair after endovascular aortic
stent grafting appears to be a reasonable approach
to improve the survival in AEF patients.7 Therefore
endovascular repair may serve as a bridge to a de-
finitive open surgical repair as soon as possible.

EMERGENCY ENDOVASCULAR TREATMENT OF AN AORTOESOPHAGEAL FISTULA... Oğuz YILMAZ et al.
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FIGURE 4: Endovascular stent-graft insertion.



The most commonly used approach for AEF
repair is left thoracotomy. In most cases direct ex-
posure of the aorta is necessary. Direct primary aor-
tic suture or patchplasty can only be used for small
lesions. For larger lesions, such as in cases involving
postoperative AEF, partial aortic resection must be
performed There are several case reports of pros-
thetic graft replacement of the resected section.8-10

Still the rate of prosthetic infection with or without
recurrent AEF remains questionable in these cases.

Repair of the esophageal defect is also neces-
sary. Conservative treatment is seldom possible. Di-
rect suture is feasible only in small lesions without
mediastinitis. Despite its highly invasive nature,
subtotal esophagectomy is known to be the most
effective technique.

The poor condition of the patient and the high
risk of early esophageal surgery drew us to take
supportive measures only in this case, instead of
planning an early definitive therapy.
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Karotid Arter Patch Plasti

ÖÖZZEETT  Karotid arter endarterektomi cerrahisinde, son 10 yılda geniş hasta serilerinden oluşan pros-
pektif randomize çalışmalar dizayn edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar, özellikle internal karotid ar-
terin de, aterosklerotik stenotik sürece katıldığı hastalarda, ipsilateral inme riskini azaltma noktasına
odaklanmıştır. Öte yandan karotid arter stenozu ile uğraşan cerrahların, en iyi cerrahi tekniği geliş-
tirme çabaları, bu konuda yapılan çalışmaların temel yapı taşını oluşturmaktadır. Karotid endarterek-
tomilerin kapatılmasında çeşitli teknikler bulunmaktadır. Karotid endarterektomilerin primer veya
yama anjioplastiyle kapatılması tartışmalıdır. Birçok cerrah uzun vadede yeniden darlık ve post-ope-
ratif inme risklerinin düşük olması nedeniyle yama anjioplastiyi kullanmaktadır. Yama malzemesi se-
çiminde ven yama (safen veya boyun damarları) ve sentetik yama [polytetrafluoroethylene(PTFE) veya
Dacron] malzemelerinin seçimi tartışmalıdır. Sentetik greftler tekrarlayan re-stenoz ve peri-operatif
inme oranı açısından ven greftlere benzer olduğu bildirilmektedir. Randomize kontrollü çalışmalarda
mevcut veriler, yama türü, damar veya protez kullanımının, kısa vadeli veya uzun vadeli sonuçlar üze-
rinde herhangi bir etkisi bulunmadığını tanımlamaktadır. Karotid endarterektomiye yönelik, bilimsel
yapılandırma açısından iyi düzeyde kabul edilebilecek,  az sayıda prospektif randomize klinik çalışma
bulunmaktadır. Bu karşılaştırmalı randomize çalışmalarda çeşitli sınırlayıcı faktörler araştırıcıların kar-
şısına sorun olarak çıkmaktadır. Örneğin, farklı greft materyallerinin kullanıldığı serilerin karşılaştı-
rılmasında, re-stenozun değerlendirilmesi, teknik olarak çeşitli güçlükler içermektedir. Bu derlemedeki
amacımız, karotid arter endarterektomide patch plasti sonuçlarını, güncel literatür bilgileri ışığında ir-
delemektir. Literatür taraması Pubmed’den (www.pubmed.com), ccaarroottiidd  eennddaarrtteerreeccttoommyy,,  ppaattcchh,,  pprrii--
mmaarryy  cclloossuurree,,  lloonngg  tteerrmm  rreessuullttss  anahtar kelimeleri girilerek yapılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçların analizi
yapılırken, araştırmaların prospektif randomize çalışma olmasına dikkat edilmiştir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid endarterektomi, yama, primer kapatma, uzun dönem sonuçlar

AABBSS  TTRRAACCTT  Carotid artery endarterectomy has been investigated with prospective randomized stud-
ies in the span of the last decade. These studies are focused on decreasing the risk of ipsilateral stroke
incidents, especially for patients which internal carotid artery is involved in the atherosclerotic stenotic
process. On the other hand, studies that deal with the improvement of the best surgical technique for
carotid artery stenosis, constitute the keystone of studies on the issue. There are several commonly em-
ployed techniques used to repair the carotid artery following endarterectomy. The type of closure after
a carotid endarterectomy, primary closure versus patch angioplasty, remains controversial. Most sur-
geons now routinely use patch angioplasty of the carotid artery as it results in lower rates of long-term
re-stenosis and post-operative stroke. Selection of patch material is also controversial, with supporters
for the use of both vein patch (saphenous or neck veins) and synthetic patch materials [polytetrafluo-
roethylene(PTFE) or Dacron]. Synthetic grafts are essentially equal to vein grafts in terms of recurrent
re-stenosis and peri-operative stroke rate. Existing data from randomized controlled trials suggest that
the type of patch, whether vein or prosthetic, has no effect on short-term or long-term results. There
are not many prospective randomized clinical studies related to Carotid artery endarterectomy, that has
a sound scientific constitution. As a common problem, most of these randomized controlled studies are
faced with limiting factors. For example, evaluation of re-stenosis involves various technical diffucul-
ties in series that utilize different graft materials. We aim to evaluate patch platy results on carotid ar-
tery endarterectomy in light of recent advances in literature. Pubmed is used as the primary database
(www.pubmed.com). Keywords  used for literature search were, ccaarroottiidd  eennddaarrtteerreeccttoommyy,,  ppaattcchh,,  pprriimmaarryy
cclloossuurree,,  lloonngg  tteerrmm  rreessuullttss. Mainly, results from prospective randomized trials were utilized for the
analysis of comparative data.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid endarterectomy, patch, primary closure, long term results

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001122;;2211((11))::1133--2288

Dr. Serkan DURDU,a,b

Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ,c

Dr. Ahmet Rüçhan AKAR,a,b

Dr. Adnan UYSALELa

aKalp Damar Cerrahisi AD,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
bAnkara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü,
cKalp Damar Cerrahisi AD,
GATA, Ankara

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 04.04.2012 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 05.05.2012

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Serkan DURDU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara,
TÜRKİYE/TURKEY
serkandurdu@gmail.com

Cop yright © 2012 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

KAROTİS HASTALIKLARI   



Serkan DURDU ve ark. KAROTİD ARTER PATCH PLASTİ

Damar Cer Derg 2012;21(1)14

TA RİH ÇE

n tik Yu nan lı lar eks trak ra ni yal ka ro tis ar-
te rin öne mi ni, “ser sem let me k” an la mı na
ge len Yu nan ca ““kkaa  rroo  oo  ”” ke li me si ni kul la na -

rak vur gu la mış lar dır. An tik Yu nan ta nım la ma la rı -
na gö re “ka ro o ” ola rak ad lan dı rı lan ka ro tis ar te rin,
ser sem lik ten so rum lu ol du ğu be lir til miş tir. 1875
yı lın da, Gro wers sağ ta raf tan kıs mi felç ge çi ren
has ta da, pa to lo ji nin tı ka lı sol ka ro tid ar ter le iliş ki -
li ol du ğu nu gös ter miş tir. 1914 yı lın da Hunt, eks-
trak ra ni yal ka ro tis has ta lı ğı ve in me ara sın da ki
iliş ki yi ““ccee  rreebb  rraall  iinn  tteerr  mmiitt  ttaanntt  ccllaa  uu  ddii  ccaa  ttii  oo  nn”” ifa de -
si ni kul la na rak ta nım la mış tır. Fis her 1951 yı lın da,
in me te da vi si ile il gi li ge le cek te ya pı la cak la rın ön-
gö rü sün de bu lu nur ken, ““bbiirr  ggüünn  ddaa  mmaarr  cceerr  rraa  hhii  ssii,,
bbee  lliirr  ttii  llee  rriinn  ddee  vvaamm  eett  ttii  ğğii  ssüü  rree  iiççee  rrii  ssiinn  ddee,,  aarr  tteerr  llee  rriinn
ttıı  kkaa  llıı  bböö  llüü  mmüü  nnüü  bbyyppaassss  eett  mmeekk  iiççiinn  bbiirr  yyooll  bbuu  llaa  ccaakk  --
ttıırr"" ifa de siy le, mo dern an lam da ka ro tis cer ra hi si -
nin ge li şi mi ne fel se fik kat kı lar da bu lun muş tur.
So nuç la rı açı sın dan ölüm cül ola bi len bu has ta lı ğın,
1924 yı lın da Le nin ’in is ke mik in me so nu cu ölü mü -
ne ne den ol du ğu bi lin mek te dir. 

Ka ro tis ar ter ste no zun da ilk ba şa rı lı cer ra hi re-
zek si yon ve pri mer anas to moz, 1954 yı lın da East-
cott ve Pic ke ring ta ra fın dan ya pıl mış tır.1 De Ba key,
1975 yı lın da 19 yıl lık ka ro tis bul bu su en dar te rek -
to mi so nuç la rı nı bil dir miş tir.2

Gİ RİŞ

Ka ro tid ar ter ste no zu, ate rosk le ro zun kli nik yan sı -
ma sı ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Ate rosk le ro tik
has ta lı ğı ol du ğu bi li nen has ta la rın %9-12’sin de,
cid di ka ro tid ar ter ste no zu na rast lan mak ta dır.3 Ka-
ro tid en dar te rek to mi, ge niş kli nik tec rü be le re rağ-
men, da mar cer ra hi si di sip li ni içe ri sin de en çok
tar tı şı lır ola nı dır. Ka ro tid en dar te rek to mi nin ama -
cı, ola sı bir in me yi en gel le mek tir. Ma jor nö ro lo jik
komp li kas yon la rı ön le mek için de ği şik tek nik ler ve
yön tem ler ge lis ti ril mis tir. Her ne  ka dar glo bal ola-
rak per kü tan gi ri şim ler de ki ba şa rı lı so nuç lar, ka ro -
tid ar ter ste no zu na yö ne lik ya pı lan per kü tan
gi ri şim le re yan sı sa da, açık cer ra hi gi ri şim öne mi -
ni ko ru mak ta ve bi rin ci sı ra da ki te da vi al ter na ti fi
ol ma özel li ği ne de vam et mek te dir. Bir le şik dev let -

ler de 2004 yı lın da ka ro tid ar te re yö ne lik 98.000
açık cer ra hi gi ri şim uy gu la nır ken, 2006 yı lın da ka-
ro tid ar ter ste no zu na yö ne lik ya pı lan per kü tan gi-
ri şim sa yı sı 10.000 ola rak be lir til miş tir.4,5 Bu
bağ lam da, tı ka yı cı ka ro tid ar ter ste no zun da açık
cer ra hi yak la şım lar, ön ce lik li se çim ol ma özel li ği -
ni ko ru mak ta dır. Ka ro tid ar ter ste no zun da, açık
cer ra hi nin ön ce lik li ter cih ne de ni, pros pek tif ran-
do mi ze ça lış ma lar da, son la nım nok ta la rı açı sın dan,
da ha iyi so nuç la ra sa hip ol ma sı na bağ lı dır. Tab lo
1’de ka ro tis cer ra hi si ile il gi li araş tır ma lar da kul la -
nı lan son la nım nok ta la rı be lir til mek te dir.

Ka ro tid ar ter en dar te rek to mi (KA E) cer ra hi sin -
de, son 10 yıl da ge niş has ta se ri le rin den olu şan pros-
pek tif ran do mi ze ça lış ma lar di zayn edil me ye
baş lan mış tır. Bu ça lış ma lar, özel lik le in ter nal ka ro -
tid ar te rin de (İKA), ate rosk le ro tik ste no tik sü re ce
ka tıl dı ğı has ta lar da, ip si la te ral in me ris ki ni azalt ma
nok ta sı na odak lan mış tır.6 Öte yan dan ka ro tid ar ter
ste no zu ile uğ ra şan cer rah la rın, en iyi cer ra hi tek ni -
ği ge liş tir me ça ba la rı, bu ko nu da ya pı lan ça lış ma la rın
te mel ya pı ta şı nı oluş tur mak ta dır.7 Son za man lar da
in va ziv rad yo lo jik yön tem ler de ki ge liş me le rin pa ra -
le lin de ge li şen per kü tan gi ri şim le rin, er ken ve geç
dö nem so nuç la rı, cer ra hi so nuç lar la kar şı laş tı rıl ma ya
de vam et mek te dir. KA E son ra sı, pri mer ve ya çe şit li
oto jen/sen te tik greft ler ara cı lı ğı ile ka pat ma nın er -
ken ve geç dö nem ste noz üze ri ne et ki le ri, uzun dö -
nem ip si la te ral in me üze ri ne olan ta kip ler, bu alan da
ya pı lan ça lış ma la rın odak nok ta la rı ol muş tur. 

Peroperatif inme: İpsilateral ve/veya tüm inmeler

Erken Postoperatif İnme: Operasyondan sonraki ilk 30 günde, 

ipsilateral ve/veya tüm inmeler

Geç Postoperatif İnme: 30 günden sonraki ipsilateral ve/veya 

tüm inmeler

Erken Restenoz veya Tromboz: Erken postoperatif tromboz veya 

restenozlar 

Geç Restenoz: 30 günden sonraki restenozlar

Erken/Geç Lokal Komplikasyonlar: Enfeksiyon, kraniyal sinir felci, 

psödoanevrizma, arter rüptürü

Tüm Ölümler: Kardiyak ve kalp dışı nedenlerle tüm ölümler.

TABLO 1: Karotid arter cerrahisinde takip edilen 
sonlanım noktaları.



SI NIR LA MA LAR

KA E’ ye yö ne lik, bi lim sel ya pı lan dır ma açı sın dan iyi
dü zey de ka bul edi le bi le cek, az sa yı da pros pek tif ran-
do mi ze kli nik ça lış ma bu lun mak ta dır. Bu kar şı laş -
tır ma lı ran do mi ze ça lış ma lar da çe şit li sı nır la yı cı
fak tör ler araş tı rı cı la rın kar şı sı na so run ola rak çık-
mak ta dır. Ör ne ğin, fark lı greft ma ter yal le-
ri nin kul la nıl dı ğı se ri le rin kar şı laş tı rıl ma sın da, re-
ste no zun de ğer len di ril me si, tek nik ola rak çe şit li
güç lük ler içer mek te dir. KA E’ den son ra re-ste no zun
uzun dö nem ta ki bin de kul la nı lan dub leks ul tra so -
nog ra fi tek ni ği, gü ve ni lir ola rak çev re sel %50 ve
üze rin de ki ste no zu ta nım la ya bil mek te dir. Çe şit li se-
ri ler de oran lar de ğiş mek le bir lik te, KA E son ra sı re-
ste noz %6-36 ora nın da iz len mek te dir.8,9 Bu bil gi ler
ışı ğın da, re-ste no zun de ğer len di ril me sin de tek nik
sı nır la ma la rın ol ma sı ve re-ste noz oran la rı, ya pı la -
cak kar şı laş tır ma la rı sı nır la yı cı fak tör ler ola rak or ta -
ya çık mak ta dır. BT/MR an ji oğ ra fi gi bi ge li şen gö -
rün tü le me tek nik le ri nin, kar şı laş tır ma lı ça lış ma lar -
da kul la nıl ma sı bu sı nır la ma la rın or ta dan kal dı rıl -
ma sı na yar dım cı ola cak tır. Ya zı nın iler le yen
bö lüm le rin de da ha ay rın tı lı ir de le ne cek ol mak la
bir lik te, ka ro tid patch an ji op las ti, uzun dö nem de da -
ha dü şük re-ste noz ve ip si la te ral in me oran la rı na sa-
hip tir.10,11 Semp to ma tik re-ste noz oran la rı nın
%2-4’ler ci va rın da ol ma sı, kar şı laş tır ma lı ça lış ma la -
rın doğ ru lu ğu nu sı nır la yı cı bir di ğer fak tör ola rak
kar şı mı za çık mak ta dır.12,13 Patch an ji op las ti ope ras -
yon la rın da, pri mer ka pat ma tek ni ği ne gö re cer ra hi
tek nik açı sın dan da ha uzun ka ro tis ok lüz yon za ma -
nı na ne den ol ma la rı, çift di kiş hat tı nın ol ma sı, patch
mal ze me si ne bağ lı ola rak, er ken pos to pe ra tif tı ka -
nık lık ris ki içer me si, ar te ri yel rüp tür ola sı lı ğı, greft
en fek si yon ris ki, psö do a nev riz ma for mas yo nu ris ki
kı sıt la yı cı di ğer fak tör ler ola rak kar şı mı za çık mak -
ta dır.10

KA RO TİD EN DAR TE REK TO Mİ
CER RA Hİ TEK Nİ Ğİ

Yazının bu bölümünde kul la nı lan ya ma çe şit le ri ve
cer ra hi so nuç la rı gün cel li te ra tür bil gi le ri ışı ğın da
ir de le ne cek tir. Bu al go rit ma da hi lin de ka ro tid en-
dar te rek to mi cer ra hi tek ni ği ne de kı sa ca de ği ni le -
cek tir. Ka ro tid en dar te rek to mi cer ra hi sin de dik kat

edil me si ge re ken, cer ra hi nin er ken ve geç dö nem
ba şa rı sı nı et ki le yen ma jör prob lem ler: 1) klem pe
bağ lı se reb ral is ke mi, 2) se reb ral em bo li, 3) ope ras -
yon böl ge sin de trom boz, 4) hi per per füz yo nun ne -
den ol du ğu se reb ral ödem ve he mo ra ji, 5) mi yo kard
en fark tü sü, 6) kra ni yal si nir pa ra li zi le ri, 7) geç dö -
nem res te noz ve ya ok lüz yon ola rak sı ra la na bi lir.
Ka ro tid en dar te rek to mi cer ra hi sin de ge liş ti ri le cek
cer ra hi ve me di kal stra te ji ler ta nım la nan bu prob-
lem le ri ön le me ye yö ne lik ola rak mo di fi ye edil mek-
te dir. 

Ka ro tid en dar te rek to mi cer ra hi si lo kal ve ya
ge nel anes te zi eş li ğin de ya pı la bil mek te dir. Her iki
anes te zi tek ni ği nin bir bir le ri ne kar şı fark lı avan taj
ve de za van taj la rı bu lun mak ta dır. Ge nel anes te zi,
has ta nın po zis yo nel kon tro lü ne, ha va yo lu ve so-
lu num me ka nik le ri nin da ha iyi kon tro lü ne ola nak
sağ la mak ta dır.14 Öte yan dan in ha ler ge nel anes te -
zik ajan lar, se reb ral kan akı mı nı ar tır mak ta ve se-
reb ral me ta bo lit bi ri ki mi ni azalt mak ta dır. Bu
du rum ka ro tid ar ter klem pa jı na to le ra bi li te yi ar tır -
mak ta dır. Lo kal anes te zi ama cıy la ser vi kal epi du -
ral, lo kal in fil tras yon, yü ze yel ve de rin ser vi kal
blok ol mak üze re dört fark lı lo kal anes te zi yön te mi
kul la nıl mak ta dır. Ser vi kal epi du ral anes te zi bra di -
kar di, so lu num yet mez li ği gi bi ma jör komp li kas -
yon la rı ne de niy le ter cih edil me mek te dir. Lo kal
anes te zi eş li ğin de ka ro tid en dar te rek to mi sa ye sin -
de has ta nın se reb ral to le ra bi li te si nin de ğer len di ri -
le bil me si, uya nık has ta da nö ro lo jik du ru mun
de ğer len di ri le bil me si ma jör avan taj ola rak bil di ril -
mek te dir. Her iki anes te zi tek ni ği, 3526 ka ro tid en-
dar te rek to mi has ta sı nın ka tıl dı ğı GA LA ça lış ma-
sın da ir de len miş tir.15 Has ta lar lo kal ve ge nel anes-
te zi şek lin de ran do mi ze edil miş tir. Ça lış ma da lo kal
ve ge nel anes te zi ara sın da be lir le nen son la nım
nok ta la rı açı sın dan (in me, mi yo kard en fark tü sü ve
ran do mi zas yo nu ta ki ben 30 gün içe ri sin de ki tüm
ölüm ler) fark lı lık tes pit edil me miş tir.15 Han gi anes-
te zi tek ni i nin kul lanıla cağı, anes te zist ve cer rahın
bir lik te ka rar ver me si ge re ken bir du rum ola rak be-
lir til mek te dir.

İyi bir cer ra hi gö rün tü için has ta po zis yo nu
önem li dir. Has ta su pin po zis yon da ya tı rıl dık tan
son ra baş ha fif çe hi pe reks tan si yo na ge ti ri lir ve cer-
ra hi ya pı la cak ta ra fın kar şı yö nü ne dön dü rü lür. Ka-
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ro tid ar ter has ta lı ğı olan yaş gru bun da ki has ta lar da
sık lık la ser vi kal ar trit bu lu na bil di ğin den, ba şa po-
zis yon ver me sı ra sın da dik kat li olun ma lı dır. Has-
ta nın tan si yo nu izin ve ri yor ise 10-20°’lik ters
tren de len burg po zis yo nu, iyi bir cer ra hi gö rün tü
el de edil me si ve ve nöz ba sın cı dü şü re rek in siz yo nel
ka na ma la rı azalt ma sı ne de niy le cer ra hi kon fo ru ar-
tır mak ta dır. 

Ka ro tid ar te re ulaş mak ama cıy la ster nok le i do -
mas to id ka sın ön hat tın dan ster nok la vi kü ler bi leş -
ke si ne uza nan ver ti kal ve ob lik in siz yon lar
kul la nı la bil mek te dir. Cilt ke si si ni ta ki ben an te ri -
yor ku ta nöz si nir ve bü yük au ri ku lar si nir ol mak
üze re iki du yu sal si nir kar şı mı za çık mak ta dır. Bun-
lar dan an te ri yor ku ta nöz si nir cer ra hi gö rün tü yü
iyi leş tir mek ama cıy la ke si le bi lir. An cak bü yük au-
ri ku lar si ni rin ke sil me si ku lak böl ge sin de ge ri dö-
nü şüm süz du yu kay bı na ne den ola ca ğın dan bu
si ni rin ko run ma sı na dik kat edil me li dir. Cil tal tı do-
ku lar ge çil dik ten son ra ster nok le i do mas to id ka sın
ön hat tın da ka ro tis kı lı fı na ula şıl mak ta dır. Bu se-
vi ye de ge çil dik ten son ra me di la de in ter nal ju gu -
ler ven la te ra le ekar te edi le rek ka ro tid ar te re
ula şı lır. Ka ro tis kı lı fı nın he men pos te ri o run da va -
gus si ni ri sey ret mek te dir. Cer ra hi di sek si yon sı ra -
sın da kra ni yal si nir ya ra lan ma la rı açı sın dan bu
ana to mik de tay önem li dir. Ka ro tid ar ter cer ra hi si
sı ra sın da po tan si yel risk al tın da olan di ğer ya pı re-
kü ren la rin ge al si nir dir. Fa si yal ven com mon ka ro -
tis ar te ri çap raz la ya rak ju gu ler ve ne dre ne
ol mak ta dır. Fa si yal ven ka ro tis bu fir kas yo nun ana-
to mik be lir te ci dir. Fa si yal ven eks ter nal ca ro id ar-
te rin ve nöz ana lo ğu ola rak ka bul edil mek te dir.
Fa si yal ven bağ lan dık tan son ra ke si le rek ka ro tid ar-
te re ula şı lır. Ka ro tis bi für kas yo nun cer ra hi di sek -
si yo nu sı ra sın da si nüs bra di kar di si ni ön le mek
ama cıy la eks ter nal ve in ter nal ka ro tis ar ter böl ge -
si ne 1-2 ml %1’lik li do ka in ya pı la rak ka ro tis si nüs
blo ka jı ya pı lır. Son ra sın da in ter nal ve eks ter nal ka-
ro tid ar ter mo bi li ze edi lir. Mo bi li zas yon ka ro tid ar -
ter klem pa jı açı sın dan önem li dir. İnter nal ka ro tid
ar te rin mo bi li zas yo nu sı ra sın da 12. kra ni yal si ni rin
(Ner vus hypog los sus) ko run ma sı na dik kat edil me -
li dir. Ka ro tid ar te re ya pı lan pal pas yon la ate rosk le -
ro tik pla ğın lo ka li zas yo nu, yay gın lı ğı, ya pı la cak
ar te ri yo to mi nin be lir len me si açı sın dan önem li dir.
Pal pas yon dis tal ate rom plak em bo li si ne yol aç ma -

mak ama cıy la son de re ce kon trol lü ve na zik çe ya-
pıl ma lı dır. 

Ka ro tid ar ter klem pa jın da se reb ral to le ran sın
tes pi ti, ame li yat stra te ji nin be lir len me sin de en
önem li ba sa mak lar dan bi ri si dir. Lo kal anes te zi ile
ka ro tid ar ter cer ra hi si ya pı lan has ta lar da, eks ter nal
ve in ter nal ka ro tid ar ter 3 dk. sü rey le klem pe edi lir.
Bu es na da has ta nın uya nık lık, nö ro lo jik ve 
mo tor fonk si yon la rı kon trol edi lir. Has ta la rın %85-
90’ın da se reb ral kol la te ral do la şım sa ye sin de in tra -
ar te ri yel şant gi bi do la şım des te ği ne ge rek si nim
ol ma mak ta dır. Ge nel anes te zi uy gu la nan has ta lar da
se reb ral to le ran sın tes pit ama cıy la baş ka yön tem le -
re ge rek si nim var dır. Ba zı cer rah lar ta ra fın dan se-
reb ral to le ran sın tes pi tiy le uğ ra şıl ma yıp, her has ta ya
ru tin in tra ar te ri yel şant uy gu la ma sı ya pıl mak ta dır.
An cak bu yak la şım la dis tal in ti mal ha sar ris ki göz
ar dı edil mek te dir. Ge nel anes te zi ile cer ra hi ya pı lan
has ta lar da kol la te ral se reb ral do la şı mın de ğer len di -
ril me si için çe şit li yön tem ler araş tı rıl mış tır. İpsi la -
te ral ve nöz ok si jen ba sın cı bu amaç la kul la nı lan bir
yön tem dir.16 Ve nöz si nüs sis te mi ne her iki he mis -
fer den dre naj ol ma sı bu yön te min gü ve ni lir li ği ni kı-
sıt la mak ta dır. Se reb ral kol la te ral do la şı mın
ye ter li li ği ni de ğer len dir me de bir di ğer yön tem elek-
tro en se fa log ra fi (EEG)’dir.17 Bu yön tem se reb ral kan
akı mı nın de ğer len di ril me sin de stan dart bir yön tem
ol ma nok ta sın dad ır. An cak kul la nı mı için tek nik
ekip man ve bil gi bi ri ki mi ge rek tir me si ne de niy le
kul la nı mı sı nır lı kal mak ta dır. Bir çok cer rah ka ro tis
klem pa jı na se reb ral to le ra bi li te yi de ğer len di rir ken,
ar te riyo to mi son ra sı ge ri akı mın ye ter li li ği ne bak-
mak ta dır. Ge ri akı mın ye ter li li ği ne gö re in tra ar te -
ri yel şant ge rek si ni mi ta nım la na bil mek te dir. An cak
bu yön tem be lir li bir cer ra hi tec rü be ge rek tir mek -
te dir. Bu ne den le kul la nı mı bi lim sel ola rak ta nım -
la na bi lir ve öğ re ti le bi lir bir yön tem de ğil dir. Bu
nok ta dan ha re ket le da ha bi lim sel ve öl çü le bi lir bir
yön tem ta nım lan mış tır. İnter nal ka ro tid ar ter de ki
ge ri ba sınç öl çü mü yön te mi ta nım lan mış tır. Bu
yön tem de, ana ka ro tid ar ter klem pe edil dik ten son -
ra in ter nal ka ro tid ar ter den ba sınç öl çü mü esa sı na
da yan mak ta dır. Ya pı lan ça lış ma lar da ge ri ba sınç 25
mmHg’nın al tın da ol du ğu du rum lar da in tra ar te ri -
yel şant kul la nıl ma sı ge rek ti ği, 25-40 mmHg’nın
üze rin de ol du ğu du rum lar da şant kul la nı mı nın ge-
rek me di ği bil di ril mek te dir.18
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Cer ra hi di sek si yon la ka ro tid ar ter ve dal la rı
kon trol edi lip, ate rom pla ğı nın sı nır la rı tes pit 
edi lir. Sis te mik he pa ri ni zas yon (2500-5000 Ü) son-
ra sın da lon gi ti du nal ar te ri yo to mi ya pı lır. Sub-ad -
ven ti si yal plan dan Wat son-Chey ne di sek tö rü
kul la na rak ate rom pla ğı son de re ce na zik çe di se ke
edi le rek en dar te rek to mi ger çek leş ti ri lir (Şekil 1).
Eks ter nal ka ro tid ar te rin os ti u mun da ki ate rom
plak la rı dik kat li ce te miz le nir. Ate rom pla ğı nın dis-
tal bağ lan tı sı ma kas la düz gün bir şekil de ke si lir.
Prok si mal de de düz gün bir sı nır oluş tu ra cak şekil -
de ma kas la ke si lir. Re zi dü ka lan ate rom plak la rı -
nın uzak laş tı rıl ma sı ve in ti mal flep le rin sta bi li zas-
yo nu, se kon der em bo li ve se kon der trom büs olu-
şu mu nu en gel le mek ama cıy la dik kat edil me si ge-
re ken du rum lar dır. Dis tal de ve prok si mal de se pa re
6/0 po lip ro pi len di kiş ile ge ri de ka lan ate rom plak
ma ter ya li nin sta bi li zas yo nu sağ la nır. Ar te ri yo to mi
pri mer ve ya vas kü ler ya ma ara cı lı ğıy la ka pa tı lır. Bu
bö lü mün iler le yen kı sım la rın da vas kü ler ya ma çe-
şit le ri ve bir bir le ri ne olan üs tün lük le ri gün cel li te -
ra tür bil gi le ri ışı ğın da tar tı şı la cak tır.

KA RO TİD AR TER PATCH PLAS Tİ LE RE
GE NEL BA KIŞ

Re-ste noz ve in me oran la rı göz önü ne alın dı ğın da,
ya pı lan bir çok ça lış ma da, ka ro tid ar ter patch plas-
ti le rin pri mer ka pat ma ya oran la da ha avan taj lı ol-
du ğu gö rül mek te dir.19-21 Patch an ji op las ti tek ni ği
kul la nı mın da, ka ro tis ar ter de or ta ya çı kan er ken
trom bo zun da ha çok gö rül me si nin ne de ni, de ği şen
akım di na mik le ri ne ve kul la nı lan ma ter yal yü ze yi -
nin trom bo je nik özel li ği ne bağ lı ol du ğu dü şü nül -
mek te dir21. Patch an ji op las ti son ra sın da ge niş le yen
ar ter lü me ni nin in ti mal hi per pi la zi yi azalt ma sı,
res te noz ris ki ni azal tan bir fak tör dür.19 İde al patch
an ji op las ti ma ter ya li he nüz ta nım lan ma mış tır.
Oto jen ven greft le ri ve sen te tik greft le rin, üze rin -
de ge nel bir kon sen sus oluş ma mış tır. Ya pı lan ba zı
ça lış ma lar da oto jen ven greft le rin de ve PTFE/Dac -
ron greft ler de ben zer so nuç lar el de edil miş tir.22-24

Sen te tik greft le rin oto jen greft ler den da ha ko lay
bu lu nu yor ol ma sı, sen te tik greft ler de ope ras yon sü-
re si nin da ha kı sa ol ma sı, sen te tik greft ler de anev-
riz mal di la tas yo nun ve patch rüp tü rü nün da ha az
gö rül me si, oto jen ve nin çı ka rıl dı ğı böl ge le re ait

komp li kas yon la rın ol ma sı, sen te tik greft le rin avan-
taj la rı ola rak sı ra lan mak ta dır. Kar şı ta raf ta, sen te tik
greft ma ter yal le ri nin ar tan en fek si yon ris ki ni be-
ra be rin de ge tir me si, oto jen ven gref tin ek bir eko-
no mik ma li yet oluş tur ma ma sı, iki grup ara sın da ki
avan taj lar ve de za van taj lar ola rak sı ra lan mak ta dır. 

Li te ra tür de ya yın la nan fark lı greft ma ter yal le -
ri kul la nı la rak ya pı lan ope ras yon sü re le ri, nor mal
da ğı lım gös ter me di ğin den is ta tis tik sel kar şı laş tır ma
ola na ğı bu lun ma mak ta dır. Gon za lez ve ark.nın yap-
tı ğı ça lış ma da, ven greft le PTFE greft kar şı laş tı rıl -
mış tır.25 Bu ça lış ma da PTFE greft kul la nı lan grup ta
ope ras yon sü re si is ta tik sel ola rak da ha yük sek kay-
de dil miş tir (PTFE gru bun da 128 da ki ka, ven gru-
bun da 112 da ki ka). Ben zer bul gu lar Ric co ve
ark.nın yap tı ğı ça lış ma da el de edil miş olup, bu ça lış-
ma da da PTFE gru bun da ven gru bu na gö re ope ras -
yon sü re si açı sın dan an lam lı fark lı lık tes pit
edil miş tir.26 PTFE gru bun da ki ope ras yon sü re si ar-
tı şı nın, da ha uzun he mos taz za ma nı na bağ lı ol du ğu
be lir til mek te dir. Öte yan dan ta nım la nan bu iki ça-
lış ma da, ka ro tis klemp za man la rı nın da, PTFE gru-
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ŞEKİL 1: Ka ro tid ar ter en dar te rek to mi cer ra hi si nin şema ti zas to nu.
A; Ster nok le i do mas to id ka sın me di a lin de com mon ka ro tid ar te rin ju gu ler ven kom su lu -

ğu, B; Eks ter nal ka ro tid ar te rin hypog los sal si nir kom şu lu ğu, C; Lon gi ti du nal ar te ri yo to -

mi ve ate rom pla ğı nın sub-ad ven ti si yal plan dan di sek si yo nu, D; En dar te rek to mi

ma ter ya li nin eks ter nal ka ro tid ar ter ori fi sin den çı ka rıl ma sı, E; Ate rom pla ğı nın prok si -

mal de düz gün sı nır oluş tu ra cak şekil de ke sil me si, F; Ar te ri yo to mi nin patch ile ka pa tıl -

ma sı.



bun da, ven gru bu na oran la, da ha uzun ol du ğu bil-
di ril mek te dir. Klemp za ma nın da ki bu fark lı lı ğın,
PTFE greft le rin ya pı sın dan kay nak lı ka na ma eği li -
mi ni ar tır ma sın dan do la yı ol du ğu be lir til mek te dir. 

KA RO TİD AR TER PATCH PLAS Tİ NİN
PRİ MER KA PAT MA İLE 
KAR ŞI LAŞ TI RIL MA SI

Oto jen ven greft kul la na rak ya pı lan patch plas ti ile
pri mer ka pat ma nın de ney sel kar şı laş tı rıl ma sı ilk
de fa 1964 yı lın da Nor ton ta ra fın dan ya pıl mış tır.27

Ka ro tid ar ter en dar te rek to mi son ra sın da ar te ri yo -
to mi nin, greft kul la na rak patch plas ti ile ka pa tıl -
ma sı nın; trom bo em bo li, pe ro pe ra tif ka ro tis
trom bo zu, in me ve re-ste noz risk le ri ni azalt tı ğı na
ina nıl mak ta dır. An cak bir çok otör ta ra fın dan,
İKA ’in 4mm’den kü çük ol ma sı nın, patch plas ti için
tek nik zor luk lar içer di ği ka bul edil mek te dir.

1987 yı lın dan 2007 yı lı na ka dar pri mer ka pat -
ma ile patch plas ti so nuç la rı nın kar şı laş tı rıl dı ğı 8
ran do mi ze kli nik ça lış ma bil di ril miş tir.28-35 2000 ve
2004 yıl la rın da bir bi ri nin de va mı olan, Coc hra ne
Col la bo ra ti ve da ta ba se ola rak ad lan dı rı lan ve Arc-
hi e ta ra fın dan ya pı lan iki me ta-ana liz bu lun mak -
ta dır.19,36,37 Coc hra ne ve Arc hi e me ta-ana liz le ri nin
her iki sin de de son la nım nok ta la rı, er ken pos to pe -
ra tif trom boz, pos to pe ra tif in me ve %50’nin üze-
rin de res te noz ola rak be lir len miş tir. Her iki
me ta-ana liz de de patch plas ti nin üs tün ol du ğu so-
nu cu na va rıl mış tır. 2004 yı lın da Bond ve ark. ta ra -
fın dan Coc hra ne ça lış ma sı, 7 ran do mi ze kli nik
ça lış ma nın da hil edil di ği ve 1.281 has ta üze rin den
ya pı lan de ğer len dir me ler ile gün cel len miş tir.36

Gün cel leş ti ril miş bu me ta-ana liz de, 30 gün lük ta-
kip ler de ip si la te ral in me gö rül me oran la rı nın patch
plas ti uy gu la nan has ta lar da (%1.6), pri mer ka pa tı -
lan has ta lar dan (%4.5) is ta tis tik sel ola rak an lam lı
dü zey de da ha az ol du ğu be lir til miş tir. Öte yan dan,
ta kip ler de, re-ste noz oran la rı nın patch plas ti uy gu-
la nan grup ta (%4.8), pri mer ka pa tı lan grup tan
(%18.6) an lam lı de re ce de dü şük ol du ğu sap tan mış -
tır. Yi ne bu me ta-ana liz de uzun dö nem ip si la te ral
in me ris ki açı sın dan da patch plas ti gru bu le hi ne
so nuç la ra ula şıl mış tır. 

İngil te re’ den Jo int Vas cu lar Re se arch Gro up,
KE son ra sı patch an ji op las ti (n=109 has ta) ile pri-

mer ka pat ma nın (n=104 has ta) pros pek tif ran do -
mi ze so nuç la rı nı bil dir miş ler dir.35 Bu ça lış ma da,
patch plas ti gru bun da in me %1.8 ora nın da göz le -
nir ken, pri mer ka pat ma gru bun da bu oran %5.8
ola rak sap tan mış tır. Öte yan dan patch plas ti gru-
bun da re-ste noz oran la rı da ha dü şük iz len miş tir.
Abu Rah ma bi la te ral ka ro tid ar ter has ta lı ğı olan 74
has ta da, has ta la rın ken di iç le rin de kon trol gru bu
oluş tur du ğu, pros pek tif ran do mi ze ça lış ma yı ya-
yın la mış tır.38 Bi la te ral ka ro tid ar ter ste no zun da, bir
ta ra fa patch an ji op las ti, di ğer ta ra fa pri mer ka pat ma
iş le mi uy gu la mış tır. Ken di için de ya pı lan kar şı laş -
tır ma lı bu ça lış ma da, pri mer ka pat ma nın uy gu lan -
dı ğı ta raf ta ip si la te ral in me %4 ora nın da iz le nir ken,
patch an ji op las ti ya pı lan ta ra fa ait ip si la te ral in me
göz len me miş tir. Or ta la ma 29 ay lık ta kip te res te noz
(dub leks ul tra so nog ra fi (USG) ile %80’nin üze rin -
de ki dar lık lar re-ste noz ola rak ta nım lan mış tır),
patch an ji op las ti gru bun da is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı dü zey de dü şük iz len miş tir. Mann he im ve
ark.nın 206 has ta da yap tı ğı, dac ron patch an ji op -
las ti ile pri mer ka pat ma yı kar şı laş tır dık la rı ça lış -
ma da, %70 üze rin de tı ka nık lı ğın ol du ğu re-ste noz,
pri mer ka pa tı lan has ta lar da %8.6 ora nın da göz lem-
le nir ken, dac ron greft ile ya pı lan patch an ji op las ti
gru bun da bu oran %2.2 ora nın da iz len miş tir.39

Pri mer ka pat ma ya da patch an ji op las ti ka ra -
rın da, cer ra hi uy gu la nan ka ro tid ar te rin ana to mik
özel lik le ri de be lir le yi ci ol mak ta dır. Kü çük çap lı
ka ro tid ar ter le re uy gu la nan cer ra hi de patch an ji -
op las ti nin akım di na mik le ri üze ri ne olan po zi tif et-
ki le ri bir çok cer rah ta ra fın dan ka bul edil mek te dir.
Cla gett ve ark.nın yap tı ğı ça lış ma da, 5 mm’den kü -
çük 0KA ’i olan, ar te ri yo to mi nin 0KA or ji nin den 3
cm’den da ha ile ri ye uzatılan ve İKA ’i tor ti yöz olan
has ta lar ça lış ma dı şı bı ra kıl mış tır.40 Bu ça lış ma da,
patch an ji op las ti ama cıy la 62 has ta da sa fen ven
gref ti kul la nıl mış tır. 60 has ta ya pri mer ka pat ma iş-
le mi uy gu lan mış tır. Has ta la ra, ilk yıl da her 3 ay da,
ilk yı lın son ra sın da 6 ay da bir dub leks USG ile re-
ste noz ta ki bi ya pıl mış tır. Her iki grup ara sın da in -
me açı sın dan fark lı lık iz len me miş tir. Öte yan dan
sa fen patch an ji op las ti uy gu la nan has ta lar da re-ste -
noz %12.9 ora nın da iz le nir ken, pri mer ka pa tı lan
ol gu lar da bu oran %1.7 ola rak tes pit edil miş tir. Bu
ça lış ma nın so nu cun da araş tı rı cı lar, ana to mik ola-
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rak uy gun olan has ta grup la rın da, pri mer ka pat ma
yön te mi nin gü ven le ter cih edi le bi le ce ği ni ve da ha
dü şük re-ste noz oran la rı na sa hip ol du ğu nu ve ay rı -
ca ana to mik ola rak uy gun ol gu lar da, pri mer ka pat -
ma tek ni ği nin kul la nıl ma sı ile gref te bağ lı er ken
trom büs for mas yon ris ki nin or ta dan kal dı rı la bi le -
ce ği ni be lirt mek te dir ler. Bu ça lış ma yı des tek le yen
bul gu lar in me nin son la nım nok ta sı nı oluş tur du ğu
sub grup ana li zin de, Bhat tac har ya ve ark. ta ra fın -
dan bil di ril miş tir.41 Bu ça lış ma da da, ça pı 3.5
mm’den bü yük ka ro tid ar ter var lı ğın da, pri mer ka-
pat ma ile dac ron patch an ji op las ti ara sın da in me
açı sın dan fark lı lık ol ma dı ğı be lir til mek te dir. 

Bu ça lış ma la rın ışı ğın da, patch an ji op las ti pri-
mer ka pat ma ya oran la da ha dü şük in me ve re-ste -
noz oran la rı na sa hip tir (Tab lo 2 ve Şekil 2). An cak,
ana to mik ola rak uy gun has ta grup la rın da pri mer
ka pat ma iş le mi nin uy gu la na bi le ce ği ni söy le yen sı-
nır lı sa yı da ça lış ma bu lun mak ta dır. Ya pı lan ça lış -
ma lar da, patch an ji op las ti nin ope ras yon sü re si ni

ar tır dı ğı na da ir so nuç lar bil di ril se de, uza yan sü re -
ye ait bir komp li kas yon ile iliş ki ku ru la ma mış tır.
Ge niş öl çek li ya pı lan ça lış ma la rın alt grup ana liz -
le rin den de çe şit li so nuç la ra ula şıl mış tır. Hert zer
ve Masc ha’ nın yap mış ol duk la rı ça lış ma da, semp to-

Primer Kapatma/Patch ile Kapatma

İnme-30 Günlük Restenoz 

Çalışma Yıl n Mortalite (%) (%)

De Vleeschauwer30 1987 34/26 Bildirilmemiş 35.5/26

Eikelboom31 1988 60/66 6.7/4.5 27.4/11.9

Lord33 1989 90/50 6.0/1.1 1.1/0

Ranaboldo35 1993 91/96 7.7/3.2 16.3/5.5

Myers34 1994 48/46 2.1/0 3.1/3.2

Katz32 1994 44/43 4.5/2.3 5.9/0

AbuRahma28 1996 135/264 6.7/2.3 33.3/4.5

AbuRahma38 1999 74/74 4.0/0 22/1

Al-Rawi29 2006 175/153 2.9/4.0 1.8/3.4

TABLO 2: Karotid endarterktomi sonrası 
primer kapatma/patch ile kapatma uygulanan 
prospektif randomize klinik çalışma sonuçları.

ŞEKİL 2: Prospektif randomize 7 çalışmanın meta-analizi: patch anjioplasti ve primer kapatma işlemi uygulanan 1193 hastanın (1281 operasyon) erken ve uzun
dönem sonuçlarının karşılaştırması.36



ma tik has ta lar da patch an ji op las ti son ra sın da, ka-
dınlar da er kek le re gö re da ha yük sek oran da re-ste -
noz gö rül dü ğü be lir til mek te dir.42 Araş tı rı cı lar,
ka dın cin si yet te gö rü len yük sek re-ste noz oran la rı
ne de niy le, patch an ji op las ti için se çi le cek greft ma-
ter ya li ko nu sun da ça lış ma lar ya pıl ma sı ge rek ti ği ni
vur gu la mak ta dır. 

PATCH AN Jİ OP LAS Tİ DE KUL LA NI LAN
GREFT SE Çİ Mİ

Bu gü ne ka dar ya pı lan kar şı laş tır ma lı ça lış ma la rın
so nuç la rı doğ rul tu sun da, patch an ji op las ti uy gu la -
nan has ta lar da er ken ve geç dö nem de ip si la te ral in -
me ora nı da ha dü şük iz len mek te dir. Ay rı ca patch
an ji op las ti uy gu la nan has ta lar da in me ve in me ye
bağ lı ölüm oran la rı da da ha dü şük ol mak ta dır. Öte

yan dan patch an ji op las ti de er ken ve geç dö nem re-
ste no zun da ha dü şük ol du ğu bi lin mek te dir. Patch
an ji op las ti de kul la nı lan greft ma ter ya li ile iliş ki li
ola rak akut tı ka nık lık la rın oluş ma ris ki bu lun sa da,
tıp kı tek rar la yan re-ste noz lar da ol du ğu gi bi dü şük
in me ris ki ile bir lik te lik le ri bi lin mek te dir.43 Ka ro -
tid patch an ji op las ti de kul la nı lan ya ma tür le ri Şekil
3 ve Tab lo 3’te gös te ril mek te dir.

Patch ma ter ya li nin se çi mi, üze rin de du rul ma -
sı ge re ken bir di ğer ko nu baş lı ğı dır. Bir çok cer rah,
oto jen ven gref tin alın dı ğı böl ge ye ait lo kal komp-
li kas yon la rın (en fek si yon, ye ter siz ya ra iyi leş me si,
ağ rı gi bi) gö rül me me si ne de niy le, sen te tik greft le -
ri ter cih et mek te dir. Öte yan dan, iler le yen ya şam
sü re ci içe ri sin de ge rek li ola bi le cek ko ro ner bypass
ope ras yo nun da kul la nıl mak üze re sa fen ve ni sak la-
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ŞEKİL 3: Karotid patch anjioplastide kullanılan yama türleri. 

Patch Özelliği Üretici Firma Kalınlık  

Gore-Tex ePTFE W.L. Gore 0.4 mm

Gore-Tex Accuseal Floropolimer ile kombine edilmiş ePTFE W.L. Gore 0.5 mm

Hemashield Düğümlü, çift örgülü polyester Boston Scientific 0.76 mm

Hemashield-Finesse Düğümlü, örgüsüz, kollajen emdirilmiş polyester Boston Scientific 0.76 mm

Intervascular Düğümlü, örgülü, kollajen kaplı polyester Bard 0.65 mm

Sulzer Vascutek Floropolimer ile bağlanmış polyester ve yüzeyi jelatin ile kapatılmış Sulzer Vascutek 0.38 mm

Vascuguard Gluteraldehit ile çapraz bağlanmış sığır perikardı Biovascular 0.35 mm

TABLO 3: Kullanımda olan non-otojen patchlerin teknik özellikleri.



mak, sen te tik greft le rin ter cih edil me si nin di ğer
bir ge rek çe si ni oluş tur mak ta dır. PTFE greft le rin
kul la nıl ma sı, iğ ne de lik le rin den kay nak la nan ka-
na ma nın he mos ta zı için ge çen za man ne de niy le
ope ras yon sü re si nin art ma sı na ne den ol mak ta dır.
Bu prob lem dac ron greft ler de da ha az or ta ya çık-
mak ta dır.44 Öte yan dan ope ras yon sı ra sın da greft
ma nüp las yo nu nun ko lay lı ğı açı sın dan dac ron
greft le rin, PTFE ve ven greft ler den da ha avan taj lı
ol duk la rı be lir til mek te dir.44 Sa fen ven greft le rin ise
da ha dü şük pe ro pe ra tif in me ve tek rar la yan ka ro -
tis ste no zu na yol aç tık la rı bil di ril mek te dir. En do -
te li ze sa fen ven greft le rin, lü men ça pı nı ar tı ra rak,
ta nım la nan risk le rin azal ma sı na yol aç tık la rı be lir -
til mek te dir.31;45 Öte yan dan ven greft le rin, sen te -
tik greft le re oran la da ha az trom bo je nik ol duk la rı
ve en fek si yo na da ha di renç li ol duk ları bil di ril -
mek te dir.46 Sa fen ve ne al ter na tif ola rak ju gu ler
ven de patch an ji op las ti de greft ola rak kul la nı la bi -
le cek bir ma ter yal dir.46 Ven greft le rin ope ras yon
za ma nı nı uzat ma sı nın ya nın da, patch rüp tü rü ve
geç anev riz mal di la tas yon gi bi olum suz luk la rı ol-
du ğu bil di ril mek te dir.22 Lit wins ki ve ark., sen te tik
ya da oto jen ven greft le rin, psö do a nev riz ma olu şu -
mu ile iliş ki li ol ma dık la rı be lir til mek te dir.47 Öte
yan dan Gon za lez ve Ric co’ nun yap mış ol duk la rı
pros pek tif ran do mi ze ça lış ma la rın me ta-ana li zin -
de, psö do a nev riz ma gö rül me ora nı PTFE greft ler -
de %0.8, ven greft ler de ise %11.6 ola rak he sap lan-
mış tır.25,26

Ge nel ola rak ya pı lan ça lış ma lar da, patch an ji -
op las ti nin kı sa ve uzun dö nem re-ste noz üze rin de
olum lu et ki le ri be lir ti lir ken, çe şit li patch tip le ri nin
de bir bir le ri ile olan kar şı laş tır ma lı ça lışma la rı ya-
pıl mış tır. 1998 yı lın da ya pı lan Arc hi e me ta-ana li -
zin de sa fen ven greft le ri nin pos to pe ra tif in me ve
res te noz açı sın dan dac ron ve ePT FE greft ler den da -
ha iyi so nuç la ra sa hip ol du ğu be lir til miş tir.19 Coc -
hra ne ve ri le ri nin 2004 yı lın da Bond ta ra fın dan
gün cel len di ği me ta-ana liz de, se kiz ran do mi ze ça-
lış ma da 1280 has ta nın ve ri le ri de ğer len di ril -
miş tir.23;25;33;48-52 Ya pı lan de ğer len dir me ler de, fark -
lı greft tip le ri arasında kü çük mik tar da fark lı lık lar
ol du ğu be lir til mek te dir. Çe şit li son la nım nok ta la rı
ba kı mın dan, greft tip le ri ara sın da ki fark lı lık la rı ta-
nım la mak için ge niş öl çek li ran do mi ze ça lış ma la ra

ge rek si nim var dır. Abu Rah ma ve ark.nın yap tık la -
rı pros pek tif ran do mi ze ça lış ma da, pe ri o pe ra tif in -
me ve re-ste noz açı sın dan, ePT FE greft le rin
kol la jen kap lı dac ron greft ler den da ha iyi so nuç la -
ra sa hip ol duk la rı bil di ril mek te dir.53

O’ Ha ra ve ark. 1996-2000 yıl la rı ara sın da, KE -
A son ra sın da patch an ji op las ti so nuç la rı nı bil dir -
miş ler dir.52 Ça lış ma da, 101 has ta sa fen ven, 94 has ta
dac ron ya ma gru bu na ran do mi ze edil miş tir. İnme
açı sın dan her iki grup ta ki has ta lar ben zer so nuç lar
içer mek te dir (sa fen ven gru bun da %3, dac ron ya -
ma gru bun da %2.1). 1 yıl lık ta kip ler de, kü mü la tif
in me siz ge çen ya şam hı zı, her iki grup ta bir bi ri ne
ya kın de ğer ler ola rak he sap lan mış tır (sa fen ven
gru bun da %94, dac ron ya ma gru bun da %95). Ta-
kip ler de dub leks USG ile %60 üze rin de re-ste noz,
sa fen ven gru bun da %4.8, dac ron ya ma gru bun da
%6.3 ola rak be lir til mek te dir. So nuç ola rak, uzun
dö nem açık lık oran la rı açı sın dan her iki grup ara-
sın da fark lı lık tes pit edil me miş tir. 

Nay lor ve ark.nın yap tık la rı kar şı laş tır ma lı ça-
lış ma da, sa fen ven ve dac ron ya ma kar şı laş tı rıl mış -
tır.51 3 yıl lık ta kip ler de, ip si la te ral in me siz ge çen
za man oran la rı, sa fen ven gru bun da %93, dac ron
ya ma gru bun da %95.5 ola rak he sap lan mış tır. İn-
me ye bağ lı ölüm oran la rı açı sın dan, her iki grup
ara sın da fark lı lık tes pit edi le me miş tir (sa fen ven
gru bun da %3.7, dac ron ya ma gru bun da %2.2). Her
iki grup ta, ya ma rüp tü rü ve en fek si yon iz len me -
miş tir. Nay lor ve ark.nın yap mış ol duk la rı bu ça-
lış ma da, dac ron ya ma kul la nı mı nın da ha yük sek
re-ste noz ora nı ile bir lik te ol du ğu bil di ril mek te dir.
Dac ron ya ma kul la nı lan 137 has ta nın 11’in de, 3
yıl lık ta kip ler de %70’in üze rin de re-ste noz tes pit
edil miş tir.

Oto jen ven greft le ri ara sın da fark lı lık olup ol-
ma dı ğı bir di ğer ko nu baş lı ğı nı oluş tur mak ta dır.
Ya pı lan bir çok ça lış ma da sa fen ve nin, patch an ji -
op las ti için kul la nı mı öne ri lir ken, eks ter nal ju gu -
ler ven (EJV) kul la nı mı na yö ne lik ça lış ma lar da
bu lun mak ta dır. EJV ’nin ope ras yon sa ha sın da ol ma -
sı, ka ro tis cer ra hi si sı ra sın da çı ka rıl ma sı na ola nak
sağ la mak ta dır. Son ra sın da, tü bü ler ya pı bo zul ma -
dan lü me nin dı şa rı ya çev ril me si (ever si yon) iş le mi
uy gu lan mak ta dır. Böy le lik le, tü bü ler ya pı sı bo zul -
ma mış, in ti ma sı dı şar da, çift kat lı ya ma el de edil-
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mek te dir. Böy le lik le çift kat lı EJV, sa fen ve ne oran -
la ya pı sal ola rak da ha güç lü ol ma sı ne de niy le ya ma
rüp tü rü ne da ha da ya nık lı ol mak ta dır.54

Gre go ve ark.nın yap tı ğı ça lış ma da EJV (n=80) ile
ePT FE (n=80) greft ler kar şı laş tı rıl mış tır.55 EJV gru-
bun da her han gi bir in me ol gu su iz len mez ken, ePT -
FE gru bun da 1 ol gu da in me or ta ya çık mış tır.
Re-ste noz oran la rı her iki grup ta bir bi ri ne ya kın
ola rak tes pit edil miş tir (EJV gru bun da %9.8, ePT -
FE gru bun da %13.3). 

Arc hi e56 ve ark.nın 2001 yı lın da yap tık la rı ça-
lış ma da, dac ron ya ma (n=33) ile sa fen ven (n=33)
kar şı laş tır ma sı ya pıl mış tır. Ta kip ler de, dac ron ya -
ma gru bun da 7 has ta da (%21.2) dub leks USG ile
%50’nin üze rin de res te noz iz le nir ken, sa fen ven
gru bun da re-ste noz tes pit edil me miş tir. Se reb ro -
vas kü ler olay açı sın dan her iki grup ara sın da fark
bu lun ma mış tır. 

Ya pı lan li te ra tür de ğer len dir me le rin de, oto jen
ven greft le ri (sa fen ven ve EJV) ile ePT FE greft ler
ara sın da re-ste noz açı sın dan fark lı lık iz len me miş -
tir. Öte yan dan sa fen ven greft le rin res te noz ve
trom bo je nik ol ma özel lik le ri açı sın dan kol la jen
kap lı dac ron greft ler den da ha avan taj lı ol duk la rı
dü şü nül mek te dir. Oto jen ven patch/sen te tik patch
ile ka pat ma uy gu la nan pros pek tif ran do mi ze kli nik
ça lış ma lar Tab lo 4’te özet len miş tir.

Ka ro tid ar ter patch an ji op las ti ler de Dac ron
(Pol yeth yle ne Te reph tha la tes) ve ePT FE kar şı laş -
tır ma sı üze rin de du ru lan bir di ğer ko nu baş lı ğı nı
oluş tur mak ta dır. Baş lan gıç ta ki ça lış ma lar sık lık la
ePT FE patc hler le ya pıl mış tır. 2002 yı lın da Abu-

Rah ma ve ark.nın yap mış ol duk la rı ça lış ma da, ePT -
FE ve (n=100 has ta) dac ron patch (n=100) kar şı laş -
tır ma sı ya pıl mış tır.58 ePT FE patch kul la nı lan
has ta lar da, pe ro pe ra tif in me gö rül mez ken, dac ron
patch kul la nı lan has ta lar da %7 in me (dört has ta da
ma jör, 3 has ta da mi nör in me) ol gu su na rast lan mış -
tır. Ay rı ca dac ron patch gru bun da ki has ta lar da %5
pe ro pe ra tif trom boz or ta ya çık mış tır. Ta kip ler de
%50’nin üze rin de res te noz ePT FE gru bun da %2
iken, dac ron patch gru bun da %12 ola rak he sap lan -
mış tır. Bek le nil di ği üze re, ePT FE gru bun da, iğ ne
de lik le rin den kay nak la nan ka na ma mik ta rı, is ta tis -
tik sel ola rak an lam lı oran da da ha faz la ol muş tur. 

Ge li şen tek no lo ji le rin pa ra le lin de flo ro po li mer
tek no lo ji le ri kul la nı la rak iğ ne de lik le rin den ka na -
ma oran la rı azal tıl mış tır (ACU SE AL, W. L. Go re &
As so ci a tes, Flags taff, AZ). Öte yan dan, dac ron patc -
hle rin trom bo je nik özel lik le ri azal tıl mış form la rı
(He mas hi eld-Fi nes se) gün de me gel miş tir. Abu Rah -
ma ve ark.nın 2007 yı lın da yap tık la rı baş ka bir ça-
lış ma da, ACU SE AL PTFE (n=100) patc hler ile
He mas hi eld-Fi nes se dac ron patc hle rin (n=100) kar-
şı laş tır ma sı ya pıl mış tır.59 Bu ça lış ma da, pe ri o pe ra -
tif in me oran la rı her iki grup ta da ben zer ola rak %2
ola rak bil di ril mek te dir. Ge nel ola rak, kla sik dac ron
patc hle rin yük sek pe ro pe ra tif in me ile olan bir lik -
te lik le ri, He mas hi eld-Fi nes se ile ePT FE patc hle re
yak laş mış tır. Uzun dö nem re-ste noz oran la rı nın ta-
ki bi de vam et mek te dir. Abu Rah ma ve ark.nın ye -
ni mo di fi ye edil miş ePT FE patch olan ACU SE AL
ile yap tık la rı 200 has talık se ri de, pe ri o pe ra tif in me
oran la rı nın %1.5, 4 yıl lık ta kip ler de %70 üze rin de
re-ste noz ora nı nın %6 ol du ğu bil di ril mek te dir.60

Bu bağ lam da, ye ni mo di fi ye ePT FE patc hle rin gü-
ven le kul la nı la bi le cek le ri bil di ril mek te dir. 

Po li mer kim ya sın da ki iler le me le rin pa ra le lin -
de, pol yes te rin na no met re bo yu tun da bi ra ra ya 
ge ti ril di ği, sol vent uy gu la ma sı ile yü zey mo di fi kas -
yo nu ya pıl mış, bi yo u yum lu flo ro po li mer den ya pıl -
mış PTFE patc hler (Flu o ro pas siv, Vas cu tek, a
Te ru mo Com pany, Scot land, UK) gün de me gel miş-
tir. Ge liş ti ri len bu özel lik sa ye sin de PTFE patc hle -
rin he mos ta tik özel lik le ri nin iyi leş ti ril dik le ri
be lir til mek te dir. Me er waldt ve 2008 yı lın da Flu o -
ro pas siv (n=42) ve ve nöz patc hle rin (n=45) so nuç -
la rı nı pros pek tif ran do mi ze bir ça lış ma ile
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Ven Patch ile Kapatma/Dacron Patch ile Kapatma

İnme-30 Günlük

Çalışma Yıl n Mortalite (%) Restenoz (%)

Katz23 1996 100/107 1.0/2.8 Bildirilmemiş

Hayes50 2001 136/135 2.2/2.2 Bildirilmemiş

Archie56 2001 33/33 Bildirilmemiş 0/21

O’Hara52 2002 101/94 3.0/2.1 4.3/6.3

Naylor51 2004 137/136 3.7/2.2 7.2/12.4

Verhoeven57 2005 65/171 4/11.1 7/16

TABLO 4: Karotid endarterktomi sonrası otojen ven
patch/sentetik patch ile kapatma uygulanan prospektif

randomize klinik çalışmalar.



kar şı laştır mış lar dır.61 Pe ri o pe ra tif in me, Flu o ro pas -
siv gru bun da %2.4 ora nın da gö rü lür ken, ve nöz
patch gru bun da %8.9 ora nın da gö rül müş tür. Ya pı -
lan mul ti va ri a te ana liz de; pe ri o pe ra tif in me, ope-
ras yon za ma nı, klemp za ma nı, kra ni yal si nir ha sa rı,
he ma tom, er ken trom bo em bo lik komp li kas yon ve 
en fek si yon ile patch ti pi ara sın da iliş ki ku ru la ma -
mış tır. İki yıl lık ta kip ler de Flu o ro pas siv ve ven gru -
bu ara sın da, kü mü la tif mor ta li te, re-ste noz ve in me
açı sın dan an lam lı fark lı lık bu lu na ma mış tır. Mo di -
fi ye Flu o ro pas siv patc hler trom bo je ni te açı sın dan
ve nöz patc hle re yak laş mış tır. 

Li te ra tür bil gi le ri nin ışı ğın da, es ki ePT FE
patc hle rin, pe ri o pe ra tif in me ve re-ste noz açı sın -
dan kol la jen kap lı dac ron patc hler den da ha avan-
taj lı ol duk la rı söy le ne bi lir. Öte yan dan, er ken
pos to pe ra tif komp li kas yon lar açı sın dan ye ni ePT FE
patc hler (ACU SE AL) ile ye ni dac ron patc hler (He-
mas hi eld-Fi nes se) ara sın da fark lı lık bu lun ma mak -
ta dır. 

Ka ro tid ar ter patch an ji op las ti ler de sı ğır pe ri -
kar dın dan ya pı lan greft ler de kul la nıl mak ta dır.
İler le yen bi lim sel sü reç pa ra le lin de, bi yo lo jik do-
ku la rın fik sas yon ve de tok si fi kas yo nun da ki ge liş -
me ler, da ha dü şük kal si fi kas yon oran la rı na yol
aça rak kse nog reft le rin kul la nı mı na ola nak sağ la -
mış tır. Hi nes ve ark. 2007 yı lın da 61 ka ro tid ar ter
has ta sı na, patch ola rak sı ğır pe ri kar dı kul lan mış -
lar dır.62 Has ta lar da pe ro pe ra tif in me ve 1 yıl lık ta-
kip ler de geç in me göz len me miş tir. Dub leks USG
ile re-ste noz oran la rı %1-15, %16-49, %50-79 ve
%80-99 ola cak şekil de grup lan dı rıl mış tır. Ta kip -
ler de hiç bir has ta da %80-99 ora nın da re-ste noz
gö rül mez ken, 10 has ta da %50-79 ste noz tes pit edil-
miş tir. Ça lış ma nın so nu cun da, pe ri kar di yal patc h-
le rin pe ro pe ra tif ve pos to pe ra tif komp li kas yon lar
açı sın dan risk ar tı şı na ne den ol ma dı ğı, yük sek de-
re ce li re-ste no za yol aç ma dık la rı be lir til miş tir. 

Öte yan dan, Ne u ha u ser ve ark. 2003 yı lın da,
pe ri kar di yal (n=59) ve pol yes ter (n=81) ya ma la rın
kar şı laş tır ma sı nı ya yın la mış lar dır.63 Her iki ya ma
gru bun da, ip si la te ral in me tes pit edil me miş tir. Pe-
ri kar di yal ya ma gru bun da, da ha ön ce den bo yun di-
sek si yo nu ge çi ren ve rad yo te ra pi alan bir has ta da
psö do a nev riz ma for mas yo nu iz len miş tir. Geç dö -
nem ta kip le rin de pe ri kar di yal ya ma kul la nı lan has-

ta la rın iki sin de (%4), pol yes ter gru bun da 6 has ta da
(%7.6) re-ste noz tes pit edil miş tir.

Ya pı lan pros pek tif ran do mi ze ça lış ma la rın ışı-
ğın da, sı ğır pe ri kar dın dan ya pı lan ya ma la rın, pe ri -
o pe ra tif in me, trom bo je nik özel lik le ri ve re-ste noz
oran la rı nın dü şük ol ma sı ne de niy le, gü ven le ter cih
edi le bi le cek le ri söy le ne bi lir.

SEN TE TİK KA RO TİD YA MA LAR DA
EN FEK Sİ YON

Sen te tik ya ma en fek si yon la rı nın gö rül me in si dan -
sı dü şük tür. Pros pek tif ran do mi ze ça lış ma la rın me -
ta-ana li zi ya pı la rak sen te tik greft en fek si yon
in si dan sı he sap la mak müm kün ol ma mış tır. An cak
1999-2005 yıl la rı ara sın da ya pı lan 633 KA E ol gu -
su nun me ta-ana li zin den, sen te tik greft en fek si yo -
nu in si dan sı %0.9 ola rak he sap lan mış tır.64 Ya pı lan
pros pek tif ça lış ma lar da or ta ya çı kan sen te tik greft
en fek si yon la rı Tab lo 5’te gös te ril miş tir. Sen te tik
ya ma lar da en fek si yon ris kin de ar tı şa ne den olan
tek bir eti yo lo jik ne den ta nım lan ma mış tır. Pos to -
pe ra tif he ma tom, er ken greft en fek si yo nu ris ki ni
%50’nin üze rin de ki bir oran da ar tır mak ta dır.64,65

Nay lor ve ark.nın yap tı ğı ça lış ma da, cer ra hi böl ge -
de komp li kas yon ge li şen has ta la rın %80’nin de, 9
haf ta içe ri sin de greft en fek si yo nu ge liş ti ği ta nım -
lan mış tır.65 Diş ve ge nel hij ye nin bo zuk ol ma sı,
uzun sü re oral ste ro id kul la nı mı, si ga ra ve di ya bet,
sen te tik greft en fek si yo nu na pre dis po zan fak tör ler
ola rak ta nım lan mış tır.64

Dub leks USG, USG, an ji og ra fi, ma nye tik re zo -
nans gö rün tü le me ve bil gi sa yar lı to mog ra fi, sen te -
tik greft en fek si yon la rı nın ta nı sın da kul la nıl mak-
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Yama Enfeksiyonun Yama 

Çalışma Sayısı Görüldüğü Zaman Enfeksiyon Sayısı

Asciutto64 633 Ortalama 134 gün 6

Borazjani68 4 6 hafta-12 yıl 3

Rockman69 2717 11 gün-30 ay 10

Grego55 80 42.gün 1

Chiesa70 2519 Bilinmiyor 21

Naylor65 936 10 gün-41 ay 8

Rizzo71 340 13 gün-3 yıl 8

TABLO 5: Prospektif randomize çalışmalarda, karotid
anjioplasti sonrası sentetik yama enfeksiyonu insidansı.



ta dır. Dub leks USG, ko lay, no nin va ziv bir yön tem
ol ma sı ve lo kal en fek si yo na bağ lı ge li şe bi le cek psö-
do a nev riz ma yı ta nım la ya bil me si ne de niy le ön ce -
lik li ter cih edi le cek ta nı yön te mi dir.66 Sen te tik
greft en fek si yon la rı, lo kal ya  da sis te mik sep sis, ya -
ma rüp tü rü, psö do a nev riz ma, in me, kra ni yal si nir
fel ci ve ölü me yol aça bil me risk le ri ne de niy le önem
ar zet mek te dir. 

Sen te tik greft en fek si yon la rı nın te da vi sin de
lo kal en fek te do ku la rın uzak laş tı rıl ma sı ve an ti bi -
yo te ra pi ge nel pren si bi oluş tur mak ta dır. En fek te
gref tin çı ka rıl ma sı son ra sın da greft se çi mi, üze rin -
de tar tı şı lan ko nu la rın ba şın da gel mek te dir. Ge nel
ka bul ola rak, en fek te sen te tik greft le rin re zek si yo -
nu nun ta mi rin de oto jen ven greft ler ön ce lik li 
ola rak ter cih edil mek te dir.64,65,67 Cer ra hi ola rak ta-
mi rin müm kün ol ma dı ğı, ile ri de re ce de ha sa rın ol-
du ğu du rum lar da, yük sek mor ta li te ve in me ris ki ne
rağ men ka ro tid ar ter li gas yo nu son se çe nek ola bil -
mek te dir.67 ran do mi ze ça lış ma lar da, ka ro tid an ji -
op las ti son ra sı sen te tik ya ma en fek si yo nu in si dan sı
Tab lo 5’te özet len miş tir.

GE LE CE ĞE BA KIŞ
Ge li şen bi lim sel ve tek no lo jik me to do lo ji le rin pa ra-
le lin de, kalp da mar has ta lık la rın da kul la nı lan ma-
ter yal ler de ye ni açı lım lar gün de me gel miş tir.
Özel lik le, do ku mü hen dis li ği, bi yo tek no lo ji, bi yo -
me di kal mü hen dis lik, na no tek no lo ji ve po li mer
kim ya sın da ki ça lış ma lar, ide al da mar greft le ri ni el -
de et me yi he def le mek te dir. Do ku mü hen dis li ği
me to do lo ji le ri kul la nı la rak üre ti len da mar ya ma la -
rı, emil me yen sen te tik po li mer le rin ve kse nog reft -
le rin ye ri ni al ma yı he def le mek te dir. Bu araş tır -
mala rın ana he de fi, en do tel ve oto log vas kü ler hüc-
re ler le kap lan mış bi yo e mi le bi lir ça tı la rı, vas kü ler
ona rım da kul lan mak tır. Vü cut içe ri sin de bi yo e mi -
le bi lir po li mer deg ra de ol duk tan son ra, ya ban cı
mad de içer me yen vas kü ler do ku for mas yo nu olu şa-
bil mek te dir. Do ku mü hen dis li ği me to do lo ji le ri
kul la nı la rak üre ti len vas kü ler ya ma la rın; an tit -
rom bo je nik, en fek si yo na di renç li, bi yo u yum lu,
kal si fi kas yon ve anev riz mal di la tas yo na di renç li,
da ya nık lı, bü yü me ve ona rım ka pa si te si nin ol ma sı
ge rek mek te dir. Ay rı ca, bi yo u yum lu ve bi yo e mi le -
bi lir vas kü ler ya ma lar, yük sek-di na mik kan ba sın -

cı na da ya na cak güç ve elas ti ki yet te ol mak du ru -
mun da dır. 

Po li mer kim ya sın da ki iler le me le rin pa ra le lin -
de, vas kü ler ya ma lar da ça tı gö re vi ni yap mak ama-
cıy la bir çok bi yo e mi le bi lir ma ter yal üze rin de
ça lı şıl mış tır. İnvit ro ça lış ma lar da, vas kü ler düz kas
hüc re ler le kap lan mış poly(lac ti de-co-ε-cap ro lac to -
ne) (PLCL) ça tı la rın, ba sınç yü kü ne da ya na cak
elas ti ki yet te ol duk la rı gös te ril miş tir.72-75 PLCL ça tı-
la rın, vas kü ler hüc re le rin adez yo nu na da ha uy gun
ol du ğu ve elas tik özel lik le ri nin da ha iyi ol du ğu be-
lir til mek te dir. Bu po li mer ya pı la rı, üç bo yut lu 
bi yo re ak tör ler de vas kü ler hüc re ler le kap la na bil -
mek te dir. Stock ve ark. polyg lyco lic acid ve polyh -
ydrox yal ka no a te gi bi bi o e mi le bi lir po li mer le ri
hüc re kap la ya rak el de et tik le ri vas kü ler greft le ri,
ko yun ka ro tid ar te ri ve aor ta sı na imp lan te et miş -
ler dir.76 İmp lan tas yon dan 5 ay son ra, do ku mü hen-
dis li ği ürü nü olan bu greft le rin açık ol du ğu tes pit
edil miş tir. Vas kü ler düz kas hüc re si el de si için, da -
mar bi yop si si nin ge rek li ol ma sı, bu iş le mi kı sıt la -
yı cı bir ba sa mak ola rak, kul la nı mı nı sı nır lı
ol ması na yol aç mak ta dır.

Bir yan dan po li me ri zas yon la ide al vas kü ler
ma ter yal el de et me ye yö ne lik ça lış ma lar de vam
eder ken, hüc re bi yo lo ji si ve kök hüc re de el de edi-
len bil gi ler ışı ğın da, bi yo lo jik ma ter yal le rin kök
hüc re ler le kap lan ma sı na ça lı şıl mak ta dır. Ke mik ili-
ğin den el de edi len en do tel yal pro ge ni tör hüc re ler,
hüc re sel kap la ma iş le mi için ide al bir kay nak ol ma
özel li ğin de dir. Bu hüc re le rin ma tür en do tel yal
hüc re le re dif fe ran si yas yo nu an ti-trom bo je nik özel-
lik açı sın dan be lir gin avan taj lar sağ la mak ta dır. Bi -
lim adam la rı nın üze rin de dur duk la rı en önem li
nok ta lar dan bi ri, hüc re ile kap lan mış vas kü ler ça-
tı la rın, in vi vo imp lan tas yon son ra sı, kan ba sın cı et-
ki siy le hüc re kay bı nın ol ma ma sı dır. Bu amaç la üç
bo yut lu bi yo re ak tör ler le (ro ta tor, ra di yal akım lı,
sta tik) , ba sınç al tın da hüc re sel kap la ma ça lış ma la -
rı de vam et mek te dir. Öte yan dan, ma nye tik alan
et ki si ve ma nye tik na no par ti kül le rin hüc re sel kap-
la ma iş lem le rin de kul la nıl ma sı, önü müz de ki bi lim-
sel sü reç içe ri sin de po tan si yel araş tır ma ko nu la rı-
nın ba şın da yer al mak ta dır. Ma nye tik alan et ki siy -
le ya pı lan hüc re kap la ma iş le mi nin, di ğer me to do -
lo ji ler den da ha et kin ol du ğu, özel lik le si lin di rik
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yapıda olan vasküler greftlerde daha başarılı oldu-
ğu, invitro çalışmalarla gösterilmiştir.77-79

Vasküler çatı amacıyla sentetik polimerlerin
yerine hücreden arındırılmış (desellülerize) biyo-
lojik yapıların kullanılması, üzerinde çalışılan bir
diğer konu başlığını oluşturmaktadır. Bu amaçla
domuz karotid arteri, eksternal jugüler ven, sığır
perikardı gibi dokular kullanılmıştır. Bu dokuların,
hücreden arındırılma işlemine tabi tutulmaların-
daki amaç, immünojenik özelliği ortadan kaldır-
maktır. Gluteraldehit gibi fiksatörlerle biyolojik
dokuların fiksasyonunda da amaç, immünojeniteyi
ortadan kaldırmaktır. Fiksasyon teknolojilerindeki
ilerlemelere rağmen, biyolojik dokuların kimyasal
fiksasyon sonrasında invivo implantasyonu, kalsi-
fikasyon riskini beraberinde getirmektedir. Bu ne-
denle, biyolojik dokuların hücreden arındırılması,
kalsifikasyon ihtimalini azaltması yada ortadan kal-
dırması nedeniyle önemli avantajlar sağlamaktadır.
Hücreden arındırma işlemi sonrasında, geride ka-
lan çatı, elastin ve kollajen içeriğini korumaktadır.
Elastin ve kollajen, hücresel kaplama işlemi sonra-
sında, hücrelerin tutunabileceği ve gelişimlerini
devam ettireceği mikroçevreyi oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, hücreden arındırılmış ve da-
ha sonra endotelyal hücre ile kaplanmış vasküler
greftlerin, kompliyans ve durabilitelerinin, doğal
damar yapıları ile aynı olduğu gösterilmiştir.80,81

Cho ve ark.nın yaptığı çalışmada, poly(glycolic
acid) (PGA) ile güçlendirilmiş poly(lactide-co-µ-
caprolactone) (PLCL) ko-polimerleri, köpek kemik
iliği progenitör hücreleri ile kaplanmıştır.82 İşlem
sonrasında elde edilen yama, köpeklerin inferior
vena cavasına implante edilmiştir. İmplantasyon-
dan 8 hafta sonra yama çıkarılmıştır. Eksplante edi-
len yamada, tromboz, stenoz ve dilatasyona
rastlanmamıştır. Ayrıca immünohistokimyasal,

elektron mikroskobik değerlendirmelerde, kök
hücrelerin yama üzerinde varlığını devam ettirdi-
ği, kalsiyum birikimi göstermediği, endotelizasyo-
nun tam olduğu gösterilmiştir (Şekil 4).

Doku mühendisliği uygulamaları ile elde edi-
len, kök hücre kaplı yamaların, trombojenik özel-
lik göstermemeleri, kalsifikasyon/enfeksiyon/anev-
rizmal dilatasyona dirençli olmaları nedeniyle, ge-
lecekte ideal yamanın elde edilmesinde, potansiyel
kullanım alanı bulacağını düşünmekteyiz.
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ŞEKİL 4: Poly(Glycolic Acid) (PGA) ile güçlendirilmiş Poly(Lactide-Co-Ε-Cap-
rolactone) (PLCL) ko-polimerlerinin kemik iliği progenitör hücreleri ile kap-
lanmış damar yamasının i�mplantasyon öncesi ve implantasyon sonrası
görüntüsü.82

A: Kök hücre ile kaplanmış PLCL vasküler greftin gross morfolojik görünümü, B: Tara-

malı elektron mikroskop ile, polimerlere tutunmuş kök hücre yapıları, C: Doku mühen-

disliği ürünü vasküler greftin, köpek vena cava inferioruna implante edilmiş hali, D:

İmplantasyondan 8 hafta sonra eksplante edilmiş vasküler greftin gross görünümü (trom-

büs formasyonunun olmadığı izlenmektedir), D: Taramalı elektron mikroskop ile doku

mühendisliği ürünü olan vasküler greftin endotelizasyon sürecini tamamladığı görül-

mektedir, E: Taramalı elektron mikroskop ile nativ köpek vena cava inferiorunu endotel

yapısı (yama ile nativ dokunun endotelizasyonu morfolojik benzerlik göstermektedir).
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Koroner Bypass Cerrahisinde Girişim
Yapılmamış Asemptomatik Karotis

Hastalığının Orta Dönem Takip Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: İnme koroner arter bypass greftleme cerrahisi (KABG) sonrası gelişebilen, önemli de-
recede morbidite ve mortalite artışına sebep olan majör komplikasyonlardan biridir. İzole asemp-
tomatik karotid arter hastalığında girişim yapılıp yapılmayacağı veya girişimin ne zaman yapılması
gerektiği halen tartışmalı bir konudur. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Hastanemizde 2007-2011 yılları ara-
sında KABG cerrahisi öncesi rutin kontrol esnasında karotid arter darlığı saptanan, semptomu ol-
mayan, 9 hasta prospektif olarak takibe alındı. BBuullgguullaarr:: Ortalama takip süresi 21,75±9,76 ayda
(12-42 ay) lezyonlarda progresyon olmamıştır. Majör veya minör nörolojik olay hiçbir hastada gö-
rülmedi. TTaarrttıışşmmaa:: Koroner arter hastalığı nedeniyle operasyona alınacak olan hastalarda asempto-
matik karotid arter darlığı bulunması durumunda cerrahi stratejinin tam olarak ne olacağı
günümüzde halen tartışılmaktadır. SSoonnuuçç:: Koroner arter hastalığı nedeniyle operasyona gidecek
olan hastalarda asemptomatik karotid arter darlığı girişimi, risk faktörleri en aza indirilerek daha
sonraki bir zamana ertelenebilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid endarterektomi, koroner arter bypass

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee:: Stro ke is one of the ma jor comp li ca ti ons that may oc cur fol lo wing co ro nary
ar tery bypass graf ting (CABG) and ca u se sig ni fi cant in cre a se in mor bi dity and mor ta lity. The re is
still a con tro versy abo ut whet her iso la ted asym pto ma tic ca ro tid ar tery di se a se re qu i res an in ter -
ven ti on and abo ut  ti ming of that in ter ven ti on. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Ni ne pa ti ents (asyp mto ma -
tic for ca ro tid ar tery di se a se), di ag no sed of ca ro tid ar tery di se a se du ring ro u ti ne check-up pri or to
CABG sur gery bet we en 2007-2011 at our hos pi tal we re pros pec ti vely fol lo wed up. RRee  ssuullttss::  Du ring
the me an fol low-up pe ri od which was 21,75±9,76 months (12-42 months), the re was no prog res si -
on of the le si ons. DDiiss  ccuuss  ssii  oonn:: The re is still a con tra versy  for the pa ti ents di ag no sed of co ro nary ar-
tery di se a se re qu i ring sur gery with asyp mto ma tic ca ro tid ar tery di se a se abo ut how the exact sur gi cal
ap pro ach is go ing to be. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: In ter ven ti on of pa ti ents re qu i ring sur gery for co ro nary ar tery
di e sa se with asyp mto ma tic ca ro tid ar tery ste no sis can be post po ned for la ter on mi ni mi zing the
risk fac tors.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid endarterectomy, coronary artery bypass
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nme ko ro ner ar ter bypass greft le me (KABG) cer ra hi si son ra sı ge li şe bi -
len, önem li de re ce de mor bi di te ve mor ta li te ar tı şı na se bep olan ma jör
komp li kas yon lar dan bi ri dir. KABG cer ra hi si ya pı la cak olan has ta lar da

cid di ka ro tid ar ter dar lı ğı in si dan sı de ği şik ça lış ma lar da %3-22 ara sın da gös-
te ril miş tir.1-5

KAROTİS HASTALIKLARI   
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İzo le asemp to ma tik ka ro tid ar ter has ta lı ğın da
gi ri şim ya pı lıp ya pıl ma ya ca ğı ve ya gi ri şi min ne za -
man ya pıl ma sı ge rek ti ği ha len tar tış ma lı bir ko nu -
dur. Fa kat KABG cer ra hi si gi bi in me ris ki nin
önem li ol du ğu bir cer ra hi de asemp to ma tik cid di
ka ro tid ar ter dar lı ğı bu lu nan has ta lar da pro fi lak tik
ka ro tid ar ter gi ri şi mi nin gü ven li ve ya rar lı ol du ğu -
nu gös te ren ça lış ma lar mev cut tur.6-8 Di ğer ta raf tan
bu tür bir gi ri şi min KABG cer ra hi si son ra sı in me
oran la rı nı azalt ma ya ca ğı nı sa vu nan gö rüş ler de
mev cut tur.9-11 Bu tür çe liş ki li so nuç lar ne de niy le
KABG cer ra hi si ya pı la cak asemp to ma tik ka ro tid ar -
ter dar lı ğı bu lu nan has ta lar için tam ola rak ka bul
gör müş bir te da vi stra te ji si ge liş ti ri le me miş tir. Ça-
lış ma da KABG cer ra hi si uy gu la nır ken %60 ve üze -
ri ka ro tis dar lı ğı olup asemp to ma tik olan ve ka ro tid
ar ter gi ri şi mi ya pıl ma mış has ta la rın ta kip so nuç la -
rı araş tı rıl mış tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

HAS TA LAR VE TA KİP

Bu ça lış ma da has ta lar 2007-2011 yıl la rı ara sın da
pros pek tif ola rak de ğer len di ril di. KABG cer ra hi si
ön ce si ru tin kon trol es na sın da %60 ve üze ri ka ro -
tid ar ter dar lı ğı sap ta nan, semp to mu ol ma yan, 9
has ta de ğer len dir me ye alın dı. Ça lış ma Hel sin ki
Dek le ras yo nu 2008 pren sip le ri ne uy gun ola rak ya-
pıl mış tır ve ku rum ta ra fın dan etik ona yı alın mış -
tır. Ka ro tid ar ter Dopp ler ul tra son (US)
gö rün tü le me bü tün has ta la ra ay nı rad yo lo ji uz ma -
nı ta ra fın dan, Lo giq 7 (GE He alt hca re Tok yo, Ja -
pan) ci ha zı ile 5-7 Mhz li ne er prop kul la nı la rak
ya pıl dı. Plak mor fo lo ji si ve dar lık dü ze yi açı sın -
dan pre o pe ra tif, 6 ay lık ve ya yıl lık kon trol Dopp-
ler US ya pıl dı. Dar lık mik ta rı ça pa gö re yüz de
ola rak be lir ti le rek grup la ra ay rıl dı. (Dar lık yok:
%0-49, Or ta de re ce de dar lık: %50-69, Cid di dar-
lık: %70-99). Has ta ne miz Rad yo lo ji Kli ni ği Renk -
li Dop ler US ste noz de re ce len dir me öl çüt le ri
Tab lo 1’de ve ril miş tir.12 Has ta la rın hep si me di kal
te da vi ile 6 ay lık de ğiş ti ri le bi lir risk ta ki bi ne alın -
dı. Me di kal te da vi an ti ag re gan ve kan li pid se vi -
ye le ri ne gö re ag re sif ola rak sta tin mu hak kak
içe ri yor du. Ge rek li has ta lar da hi per tan si yon ve di-
ya bet re gü las yo nu ya pıl dı. 

Bü tün has ta la ra KABG cer ra hi si ya pıl dı.
KAGB cer ra hi si; bü tün has ta la ra kar di yo pul mo ner
bypass (KPB) kul la nı la rak, kros klemp al tın da rek-
tal ısı 28-30oC ola cak şekil de, ar te ri yel tan si yon 60
mmHg ve üze rin de tu tu la rak, de bi 2.4 lt/dk/m2’de
ya pıl dı.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

De vam lı de ğiş ken ler or ta la ma±stan dart sap ma; ka-
te go rik de ğiş ken ler ise yüz de ola rak ta nım lan dı.
Kar şı laş tır ma ya pıl ma dı ğı için is ta tis tik sel ana liz
kul la nıl ma dı.

BUL GU LAR

Bu ça lış ma da 9 has ta pros pek tif ola rak de ğer len -
di ril di. Has ta la rın de mog ra fik ve ri le ri Tab lo 2’de
özet len miş tir. Beş (%55.6) has ta er kek idi ve or ta -
la ma yaş 69.11±9.12 yıl dı (61-87 yıl). Has ta la rın
7’sin de tek ta raf lı, 2’sin de bi la te ral ka ro tid ar ter
lez yo nu mev cut tu ve hep si asemp to ma tik ti. Bü tün
has ta lar da ate rosk le ro tik kalp has ta lı ğı ne den li
KABG cer ra hi si uy gu lan dı. Asemp to ma tik ka ro tid
ar ter dar lı ğı için eş za man lı gi ri şim plan lan ma -
dı.

Or ta la ma ta kip sü re si 21.75±9.76 ay dı (12-42
ay). Lez yon la rın prog res yo nu Tab lo 3’de gös te ril -
miş tir. Ta kip te lez yon lar da prog res yon ol ma mış tır.
Bü tün has ta lar an ti ag re gan ve sta tin kul la nı yor lar -
dı. Ma jör ve ya mi nör nö ro lo jik olay hiç bir has ta da
gö rül me di. 

Darlık Miktarı (%) Doppler US Bulguları

50-99 PSV≥133 cm/sn

EDV≥45 cm/sn

PSV İKA/AKA≥2.2

60-99 PSV≥169 cm/sn

EDV≥52 cm/sn 

PSV İKA/AKA≥2.6

70-99 PSV≥232 cm/sn

EDV≥77 cm/sn 

PSV İKA/AKA≥3.6

TABLO 1: Renkli Doppler US darlık derecesi ölçütleri.12

PSV: Pik Sistolik Velosite; EDV: End Diyastolik Velosite; İKA: İnternal Karotid Arter;
AKA: Ana Karotid Arter.
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TAR TIŞ MA

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ne de niy le ope ras yo na alı-
na cak olan has ta lar da asemp to ma tik ka ro tid ar ter
dar lı ğı bu lun ma sı du ru mun da cer ra hi stra te ji nin
tam ola rak ne ola ca ğı gü nü müz de ha len tar tı şıl -
mak ta dır. Kli nik de ne yi mi miz de bu tür has ta lar da
ge nel pren si bi miz kom bi ne ola rak ka ro tid en dar -
te rek to mi ve KABG cer ra hi si yö nün de dir. An cak
bu ça lış ma da ka ro tid ar ter gi ri şi mi ya pıl ma mış ol-
gu lar in ce len miş tir. 

Ça lış ma mız da asemp to ma tik olup ka ro tid ar -
ter gi ri şi mi ya pıl ma mış olan 9 has ta nın or ta la ma
21.75±9.76 ay lık ta kip le rin de ma jör ve ya mi nör se-
reb ro vas kü ler olay ge çir me dik le ri sap tan mış tır. Bu
so nuç lar, KABG cer ra hi si sı ra sın da pro fi lak tik ka-
ro tid ar ter gi ri şi mi ya pıl ma sı nın is ke mik in me açı-
sın dan avan ta jı ol ma ya ca ğı nı be lir ten ba zı
ça lış ma lar ile uyum lu dur.9-11 Ba i o u ve ark.nın yap-
mış ol du ğu bir ça lış ma da asemp to ma tik ka ro tid ar -
ter dar lı ğı bu lu nan ve gi ri şim ya pıl ma yan 61
has ta da ya pı lan açık kalp cer ra hi si pro se dür le ri

son ra sı 30 gün lük pos to pe ra tif ta kip te hiç in me ge-
liş me di ği ni bil dir miş ler dir. Ay rı ca son ya yın la nan
kı la vuz lar da asemp to ma tik tek ta raf lı ka ro tid ar ter
dar lı ğı bu lu nan has ta lar da tek ba şı na KABG cer ra -
hi si nin gü ven li bir şekil de ya pı la bi le ce ği söy len -
mek te dir.13

KABG cer ra hi si ya pı la cak olan asemp to ma tik
has ta lar da da pro fi lak tif ka ro tid en dar te rek to mi
ya pıl ma sı nı sa vu nan gö rüş ler de mev cut tur.6-8

Akins ve ark. 500 has ta içe ren ça lış ma la rın da
kom bi ne ka ro tid ar ter en dar te rek to mi ve KABG
cer ra hi si ile ip si la te ral is ke mik in me yi %2.4 ora-
nın da ip si la te ral in me ve %2.2 ora nın da kont rla -
te ral in me sap ta mış lar dır. Kom bi ne cer ra hi ile
uni la te ral ka ro tid dar lı ğı nın in me üze ri ne et ki si -
nin azal tı la bi le ce ği ni öne sür müş ler dir.6 Byrne ve
ark. ise yap tık la rı ça lış ma da kom bi ne cer ra hi pro-
se dür ya pı lan has ta lar da 30 gün lük ta kip le rin de is-
ke mik in me sap ta ma mış lar dır ve kom bi ne
cer ra hi nin asemp to ma tik ka ro tid ar ter dar lı ğın da
dü şük mor bi di te ve mor ta li te ile ya pı la bi le ce ği so-
nu cu na var mış lar dır.7 Bu ko nu da ya pıl mış ran do -
mi ze bir ça lış ma da ise has ta lar iki gru ba (kom bi ne
cer ra hi ve er te len miş ka ro tid en dar te rek to mi şek-
lin de) ay rı la rak in ce len miş ve bu tür has ta lar da
acil ol ma yan KABG cer ra hi sin de eş za man lı pro fi -
lak tik ka ro tid en dar te rek to mi ya pıl ma sı nın is ke -
mik in me den da ha iyi ko ru ma sağ la ya bi le ce ği
so nu cu na var mış lar dır.8

KABG cer ra hi si son ra sı ge li şen se reb ro vas kü -
ler olay lar da tek so rum lu et ke nin ka ro tid ar ter dar-
lı ğı ol ma dı ğı ba zı ça lış ma lar da gös te ril miş tir.14,15

Ar kus aor ta da ate rom plak la rı bu lun ma sı pos to pe -
ra tif in me için ba ğım sız bir risk fak tö rü dür.10,16 Cer-
ra hi sı ra sın da aor tik ma nüp las yon ile aor tik ate rom
plak la rın dan ba ğım sız ola rak in me mey da na ge le -
bi le ce ği de gös te ril miş tir.17 Baş ka bir ça lış ma da ise
pos to pe ra tif at ri yal fib ri las yo nun ve kar di yo pul -
mo ner bypass sü re si nin in me için be lir gin pre dik -
tör ol du ğu gös te ril miş tir.18 Bu tür has ta lar da
pro fi lak tik ka ro tid ar ter gi ri şi mi ya pıl sa da hi in me
ris ki azal tı la ma ya ca ğı açık tır.  

Li te ra tür bil gi le ri miz ışı ğın da do ku nul ma mış
asemp to ma tik ka ro tid ar ter dar lı ğı bu lu nan has ta -

Demografik Veriler n=9

Cinsiyet

Kadın 4 (%44,4)

Erkek 5 (%55,6)

Yaş (yıl) 69,11±9,12

DM 3 (%33,3)

HT 5 (%55,6)

KOAH 3 (%33,3)

Sigara 4 (%44,4)

LDL (mg/dL) 97,57±29,71

TABLO 2: Hastaların demografik verileri. 

DM: Diabetes Mellitus; HT: Hipertansiyon; KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı;
LDL: Düşük Özgül ağırlıklı Lipoprotein.

İKA Lezyonu (%) İlk Lezyon (n) Kontrol Lezyon (n)

50-69 8 (%88,9) 8 (%88,9)

70-99 1 (%11,1) 1 (%11,1)

TABLO 3: Karotid arter lezyonlar.

İKA: İnternal Karotid Arter.
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lar da KABG cer ra hi si son ra sı lez yon prog res yo nu
açı sın dan bir ça lış ma bu lun ma mak ta dır. Ça lış ma -
mız da gi ri şim uy gu lan ma mış bu has ta lar da ta kip
sü re sin de lez yon la rın Dopp ler US ta ki bi ile prog-
res yon gös ter me di ği sap tan mış tır. Has ta la rın mut-
lak an ti ag re gan kul la nı yor ol ma sı, ag re sif li pid
dü şü rü cü te da vi al ma sı ve di ğer risk fak tör le ri nin
kon trol al tın da tu tul ma sı ile lez yon prog res yo nu -
nun en aza in di ril miş ol du ğu nu dü şün mek te yiz.
ME TE OR ça lış ma sın da ka ro tid in ti mal ka lın lık ve
plak sta bi li zas yo nun da sta tin te da vi siy le ba şa rı lı so-
nuç lar bil di ril mek te dir.19 Bu şekil de risk fak tör le -
ri nin en aza in di ril me si, an ti ag re gan ve sta tin
te da vi si ile lez yon prog res yo nu nun azal tıl ma sı sağ-
la na rak asemp to ma tik ka ro tid ar ter dar lı ğı bu lu nan
has ta lar da te da vi pro to kol le ri tek rar göz den ge çi -
ri le bi lir ka nı sın da yız.

Ça lış ma mız da has ta sa yı sı nın az ol ma sı ne de -
niy le ke sin yar gı ya var mak doğ ru ol ma ya cak tır. Fa -
kat asemp to ma tik ka ro tid ar ter dar lı ğın da KABG

cer ra hi si sı ra sın da gi ri şim ya pı lıp ya pıl ma ya ca ğı
ko nu sun da ile ri de ya pı la bi le cek da ha baş ka ça lış -
ma la ra ışık tu ta bi le ce ği ni umu yo ruz. Kli nik ola rak
2007 ön ce sin de asemp to ma tik de ol sa %60 ve üze -
ri lez yon lar da eş za man lı cer ra hi pren si bi be nim -
sen miş iken, bu cer ra hi nin yük sek mor ta li te si
se be biy le za man la aşa ma lı cer ra hi ye (kri tik olan
lez yo na ön ce lik) ve asemp to ma tik has ta lar da özel-
lik le me di kal te da vi ter cih edil me ye baş lan mış tır.
Bu se bep le has ta sa yı mız az dır.

SO NUÇ

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ne de niy le ope ras yo na gi de -
cek olan has ta lar da asemp to ma tik ka ro tid ar ter dar-
lı ğı için gi ri şim son ra ya er te le ne bi lir ve me di kal
ta ki be alı na bi lir. Bu sa ye de, tek cer ra hi nin ris ki ile
has ta cer ra hi ye alı nır. Bu ko nu da ki se çim ha la cer-
ra hın tec rü be si ne, cer ra hi mor ta li te si ne, kli nik
pren sip le re da yan mak ta dır.
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ünümüzde periferik damar yaralanmalarında son 30 yılda giderek
artış görülmektedir.1 Özellikle ekstremite kırık ve dislokasyonları
ile birlikte olan periferik damar yaralanmalarında yüksek mortali-

te potansiyeli ve %10 ile %40 arasında değişen oranlarda amputasyon riski
bulunmaktadır.2,3 Periferik damar yaralanmaları acil müdahale gerektiren
önemli bir sağlık sorunu olup ülkemiz gibi genç ve hızla gelişen toplumlar-
da önemi daha da artmaktadır. Literatürde tüm travmaların %2-3’ünü vas-
küler travmaların oluşturduğu belirtilmektedir.4,5

Periferik Damar Yaralanmaları:
10 Yıllık Deneyim

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma sı ta nı sı ile ope re edi len has ta la rın eti yo lo ji si, uy gu la nan te-
da vi yön tem le ri ve er ken dö nem so nuç la rı in ce len di. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Kalp ve Da mar Cer ra -
hi si Kli ni ği ne 2000-2010 yıl la rı ara sın da pe ri fe rik ar ter ya ra lan ma sı ne de niy le bas vu ran ve ope re
edi len 321 ol gu  ret ros pek tif in ce len di. BBuull  gguu  llaarr:: Vas kü ler ya ra lan ma nın en sık (%65.8) ke si ci-de -
li ci alet ya ra lan ma sı so nu cu ge liş ti ği bu nu künt trav ma (%13.7) ve ateş li si lah ya ra lan ma sı nın
(%11.5) ta kip et ti ği be lir len di. Ya ra lan ma se vi ye si nin (%64.8) en sık üst eks tre mi te de ol du ğu göz -
len di. Te da vi ola rak, en sık uy gu la nan yön tem %45.4 ile ucu ca anas ta moz ve %27.9 ile oto jen ven
greft in ter po zis yo nu idi. Am pu tas yon ora nı %1.2 bu lu nur ken er ken dö nem mor ta li te %1.8 ola rak
bu lun du. SSoo  nnuuçç:: Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da er ken ta nı te da vi ile he mo di na mik sta bi li te nin
sağ lan ma sı nın mor bi di te ve mor ta li te yi asa ğı ya çe ke ce ği ni dü şün mek te yiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Radial arter, vasküler sistem yaralanması, anastomoz

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee:: We ai med to in ves ti ga te the eti o log y, tre at ment mo da li ti es and early re-
sults of pa ti ents ope ra ted for pe rip he ric vas cu lar in jury. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: 321 pa ti ents op-
e ra ted for pe rip he ric vas cu lar in jury bet we en Feb ru ary 2000 and No vem ber 2010 at
car di o vas cu lar sur gery de part ment we re inc lu ded in the ret ros pec ti ve study. RRee  ssuullttss:: Vas cu lar
in jury most fre qu ently de velo p ed du e to pe net ra ting tra u ma (65.8%), blunt tra u ma (13.7%) and
guns hot in jury (11.5%). The le vel of in jury in tho se pa ti ents was fo und to be mo re com monly at
up per ex tre mity. The most fre qu ently per for med tre at ment met hod was end to end anas to mo sis
(45.4%) and au to ge no us ve in graft in ter po si ti on (27.9%). Whi le am pu ta ti on ra ti o was 1.2%, early
mor ta lity was 1.8%. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: Early di ag no sis and tre at ment of pe rip he ric vas cu lar in ju ri es,
pro vi ding he mody na mic sta bi lity, mul ti dis cip li nary ap pro ach will re du ce mor bi dity and mor ta -
lity.

KKeeyy  WWoorrddss::  Radial artery, vascular system injury, anastomosis
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Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da has ta ha ya -
tı ve eks tre mi te nin kur ta rı la bil me si için er ken ta nı
ve acil mü da ha le nin öne mi bü yük tür. 

AMAÇ

Bu ça lış ma mız da pe ri fe rik da mar ya ra lan ma sı olan
321 va ka ret ros pek tif ola rak in ce len miş tir. So nuç -
la rı de ğe len di rip sun ma yı amaç la dık. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Şubat 2000-Ka sım 2010 ta rih le ri ara sın da ateş li si -
lah ya ra lan ma sı, ke si ci de li ci alet ya ra lan ma sı, iat-
ro je nik ya ra lan ma, elek trik ya nı ğı ve künt trav ma
so nu cu pe ri fe rik da mar ya ra lan ma sı ta nı sıy la ope -
re edi len 321 ol gu ret ros pek tif ola rak in ce len di. Ça-
lış ma için etik ku rul ona yı alın ma dı. Has ta lar
po lik li nik ka yıt la rın dan da ta ra na rak pos to pe ra tif
dö nem de po lik li ni ği mi ze kon tro le ge len has ta la rın
kı sa ve or ta dö nem de ki mu a ye ne bul gu la rı na ret-
ros pek tif ula şıl dı. Ol gu la rın 35’i ka dın (%11), 286’sı
er kek (%89), yaş or ta la ma sı 35.8 (3-84) idi. Va ka -
la rın 49’un da ar ter ya ra lan ma la rı na ek ola rak yan-
daş ven ya ra lan ma sı da tes pit edil miş tir. Ge rek
gö rü len ol gu lar da uy gun öl çü ler de Fo garty ka te te -
ri ile trom bek to mi uy gu lan mış tır. Cer ra hi te da vi de
komp let ve in komp let ya ra lan ma lar da vas kü ler de-
fekt 2 cm’den kü çük ise pri mer anas to moz ter cih
edil di. Pri mer ona rı ma uy gun ol ma yan va ka lar da
ön ce lik le oto jen greft kul la nıl dı. İlk ter ci hi miz sa -
fen ven gref ti idi. Oto jen greft kul la nı la ma yan has-
ta lar da sen te tik greft ler kul la nıl dı.

Kon tren di kas yon ol ma yan tüm ol gu lar da in-
tra o pe ra tif 50-100 Ü/kg he pa rin uy gu lan dı ve pos -
to pe ra tif sis te mik an ti ko a gu las yo na de vam edil di.
Yi ne kon tren di kas yon ol ma yan has ta lar 300 mg.
ASA ile ta bur cu edil di ler.

Fas iyo to mi, is ke mi sü re si uzun olan, kli nik
ola rak pos to pe ra tif kom part man sen dro mu ge liş ti -
ği dü şü nü len has ta la ra da se kon der ola rak uy gu -
lan dı. Ta mir için uy gun ol ma dı ğı dü şü nü len
va ka lar da am pu tas yon ka ra rı ve ril di. 

BUL GU LAR

Ol gu la rın 35’i ka dın (%11), 286’sı er kek (%89), yaş
or ta la ma sı 35.8(3-82) idi. Ol gu la rın ya ra lan ma ne-

den le ri Tab lo 1’de ki gi biy di. Has ta la rın ya ra lan ma
ile has ta ne ye ge li şi ara sın da ge çen sü re 15 dk.-72
sa attir (ort. 3 sa at). Va ka la rın ço ğun lu ğu 15-30 yaş-
la rı ara sın da ki genç po pü las yon du.

Ol gu la rın ya ra lan ma lo ka li zas yo nu Tab lo 2’de
gös te ril miş tir. Top lam 208 (%64,8) has ta da üst eks-
tre mi te da mar ya ra lan ma sı gö rü lür ken, 85 (%26.3)
alt eks tre mi te, 22 (%6.9) bü yük da mar ve 2 (%0.6)
vis se ral da mar ya ra lan ma sı ve 4 (%1.2) baş ve bo -
yun böl ge si ya ra lan ma sı mev cut tu. Ra di al ar ter ya-
ra lan ma sı (%22.7) en sık ola rak tes pit edi lir ken,
49(%15,5) has ta da hem ar te ri yel, hem de ve nöz ya-
ra lan ma nın bir lik te ol du ğu gö rül dü. Va ka la rın ço-

Yaralanma Şekli Sayı (n) %

Ateşli Silah Yaralanması 37 11.5

Kesici Delici Alet 211 65.8

Künt Travma 44 13.7

İatrojenik 28 8.7

Elektrik Çarpması 1 0.3

Toplam 321 100

TABLO 1: Yaralanma nedenleri. 

Lokalizasyon Arter Arter-Ven Ven Toplam

Radial 73 73

Ulnar 58 58

Radial+Ulnar 28 28

Brakial 20 12 2 34

Aksiller 4 5 3 12

Subklaviyan 3 3

Femoral 30 11 2 43

Popliteal 13 17 3 33

Tibial 7 7

PFA yan dal 2 2

A.Glutea inf. 1 1

İliak 5 3 8

V.Cava 10 10

Aorta 3 3

A. Karotis int. 2 1 3

A. Mes. sup 1 1

Vena porta 1 1

Juguler ven 1 1

Toplam 250 49 22 321

TABLO 2: Yaralanma lokalizasyonları.

PFA: Profunda femoral arter.



ğun da da mar ya ra lan ma la rı na ek ola rak yan daş or -
gan ya ra lan ma la rı  da gö rül müş tür. Kas ve ten don
ya ra lan ma la rı %33.6 ile (108 ol gu) ilk sı ra yı alır ken
%16.5’in de (53 ol gu) frak tür ve %14.9’un da (48 ol -
gu)  si nir ya ra lan ma la rı tes pit edil di. 2 ol gu da post t-
rav ma tik A-V mal for mas yon tes pit edil di. 18 ol gu
ko ro ner an ji og ra fi son ra sı ge li şen fe mo ral ar ter ya-
ra lan ma sı ve psö do a nev riz ma ta nı sı ile ope re edil di. 

Se ri miz de %45.4 (n:146) ile pri mer (uç-uca)
anas to moz en çok uy gu la nan te da vi me to du iken
li gas yon va ka la rın %3.6’sın da uy gu lan mış tır (Tab -
lo 3).

Pos to pe ra tif kli nik ve ta bur cu luk son ra sı 3 ay -
lık po lik li nik ta kip le rin de ra di al ve ul nar se vi ye de
pri mer ona rım ya pı lan 5 has ta da (%2.5), alt eks tre -
mi te de oto jen greft kul la nı lan 3 has ta da (%3.3) obs-
trük si yon sap tan dı. Pri mer ta mir uy gu la nan
has ta lar da is ke mi bul gu su ol ma dı ğı için me di kal te-
da vi ye de vam edil di. Oto jen greft uy gu la nan 3 has-
ta nın 2’si ne sen te tik greft ile 1 has ta ya ise yi ne
oto jen greft ile bypass uy gu lan dı.

Elek trik çarp ma sı so nu cu acil ser vis te gö rü len
19 ya şın da ki ol gu da ope ras yo na alın ma dan am pu -
tas yon ka ra rı ve ril di. “Crush” in jü ri ne de niy le acil
ser vi se baş vu ran 26 ya şın da ki ol gu da pos to pe ra tif
12. gün de en fek si yon ne de niy le am pu tas yon ka ra -
rı ve ril di. Ateş li si lah ya ra lan ma sı son ra sı açık kı rı -
ğı ve ge niş do ku de fek ti de olan bir ol gu da
pos to pe ra tif 7. gün de am pu tas yon ka ra rı ve ril di.
Yi ne “crush” in ju ri ne de niy le baş vu ran 4. ol gu da
pos to pe ra tif 2. gün de am pu tas yo na ve ril di. Has ta -
la rın %1.8’i (6 ol gu) ex olur ken, bu has ta lar dan 3
ta ne si bü yük da mar ya ra lan ma sı se be biy le ope ras -
yo na alın mış tı. Bir ol gu ise ma sa ya alın dı ğın da hi-

po vo le mik şok tab lo sun day dı. Künt trav ma ne de -
niy le ope ras yo na alı nan has ta ise “crush” in jü ri son-
ra sı ge li şen akut tu bu ler nek roz se be biy le
pos to pe ra tif 5.gün de yo ğun ba kım üni te sin de kay-
be dil di. Ateş li si lah ya ra lan ma sı olan bir ol gu pos -
to pe ra tif Dissemine İntravasküler Koagülopati
(DİK) tab lo su na bağ lı kay be dil di.

TAR TIŞ MA

Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da mor bi di te ve
mor ta li te gü nü müz de ge li şen tek nik cer ra hi yak la -
şım la ra rağ men ha len öne mi ni ko ru mak ta dır. Li te -
ra tür ler de ateş li si lah ne de niy le pe ri fe rik da mar
ya ra lan ma ora nı tüm da mar ya ra lan ma la rı nın
%51.6’sı, de li ci ke si ci alet ler le olan da mar ya ra lan -
ma ora nı %35, künt trav ma la ra bağ lı da mar ya ra -
lan ma la rı ise %50 ora nın da bil di ril mek te dir.1-3,6-8

Has ta ne mi ze baş vu ran has ta la rın ço ğun lu ğu nu ke-
si ci-de li ci alet ya ra lan ma sı oluş tur mak tay dı (%65.8).
Bun la rı sı ra sıy la ateş li si lah ya ra lan ma la rı ve künt
trav ma lar (tra fik ka za la rı) son ra sı olu şan da mar ya-
ra lan ma la rı ta kip et mek te dir.

Ya pı lan ça lış ma lar da pe ri fe rik vas kü ler ya ra -
lan ma la rın tüm vas kü ler ya ra lan ma la rın%75’ini
oluş tur du ğu ve bu ya ra lan ma la rın %75’in de hem
ar ter hem de yan daş ve nin bir lik te ya ra lan dı ğı be-
lir til miş tir. Bi zim se ri miz de bu oran %15 ola rak be-
lir til miş tir.9,10 Bu an lam lı far kın ça lış ma ya al dı ğı mız
ol gu la rın %63’ünü oluş tu ran ra di al ve ul nar se vi -
ye de ki ya ra lan ma lar da çok in ce ka lib ras yon da olan
ra di al ve ul nar ven de ki ya ra lan ma la rın de ğer len di -
ril me me si ne bağ lı ol du ğu nu dü şün mek te yiz.

Ta nı amaç lı gö rün tü le me yön te mi ola rak kul-
la nı lan renk li dopp ler ul tra so nog ra fi ça buk, ko lay
uy gu la na bi lir ol ma sı sen si ti vi te ve spe si vi te si nin
yük sek ol ma sı, is ke mi sü re si nin kı sa tu tul ma sı ve
ta nı sal an ji o ile olu şa bi le cek za man kay bı nın en-
gel len me si ne de niy le ilk ter cih se be bi miz di.11,12

Da mar cer ra hi sin de ka za nı lan tec rü be ler am-
pu tas yon ve mor ta li te oran la rı nı gün geç tik çe aşa ğı-
la ra çek mek te dir. Li te ra tür de vas kü ler ya ra lan ma ya
bağ lı am pu tas yon oran la rı ya ra lan ma ve yer le şim
şek li ne gö re %0-40, eks tre mi te de kı rık ve kı rık dis-
lo kas yo nu olan va ka lar da ise %10-40 ola rak be lir -
til mek te dir.9,10,13 Bi zim se ri miz de 4 has ta ya (%1.2)
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Uygulanan Yöntem Sayı (n) %

Uç-uca Anastomoz 146 45.4

Primer Tamir 52 16.2

Safen Ven Greft İnterpozisyonu 62 19.4

Sefalik Ven Greft İnterpozisyonu 27 8.5

Sentetik Greft İnterpozisyonu 19 5.9

Ligasyon 12 3.7

Safen Patch Plasti 3 0.9

Toplam 321 100

TABLO 3: Uygulanan cerrahi yöntemler.
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am pu tas yon uy gu lan mış tır. Am pu tas yon oran la rı -
nın dü şük ol ma sın da acil ser vis te de ğer len di ri len
ve vas kü ler gi ri şim plan lan ma dan di rekt am pu tas -
yon ka ra rı ve ri len ol gu la rın ça lış ma ya da hil edil-
me me si nin de et ki li ol du ğu nu dü şün mek te yiz. 

Pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da uy gu la na -
cak cer ra hi iş lem, lez yo nun özel lik le ri ne gö re de-
ğiş mek le bir lik te ilk se çe ne ğin pri mer ta mir ol ma sı
ge rek ti ği bil di ril miş tir.14 Bi zim se ri miz de pe ri fe rik
ar ter ya ra lan ma la rın da en çok uç-uca anas to moz
ile ta mir ya pıl mış tır. Özel lik le üst eks tre mi te ya ra -
lan ma la rın da al len tes ti ne ba kıl mak sı zın müm kün
olan tüm va ka lar da anas to moz ya pıl mış tır. Oto jen
ven greft le ri kı sa ve uzun sü re li açık lık oran la rı nın
iyi ol ma sı (%98) ve en fek si yo na kar şı da ya nık lı ol-
ma la rı ne de niy le pe ri fe rik da mar ya ra lan ma la rın da
ter ci hen kul la nıl mak ta dır.15 Biz de pri mer ta mi re
uy gun ol ma yan ol gu la rı mız da ön ce lik le oto jen
greft le ri ter cih et tik.

Çe şit li ya yın lar da ve nöz ta mir son ra sı uzun sü-
re li açık lık oran la rı %73 ola rak bil di ril mek te dir.16

Kli ni ği miz de ma jor ve nöz ya ra lan ma lar da ön ce lik -
le pri mer ta mir uy gun ol ma yan va ka lar da oto jen ve
sen te tik greft kul la nı la rak ve nöz ta mir uy gu lan dı
ve ve nöz akım de vam lı lı ğı sağ lan dı. Ucu ca anas to -
moz ve greft in ter po zis yo nu uy gu la nan va ka la ra
pos to pe ra tif dö nem de sis te mik he pa ri ni zas yon ve
son ra sın da an ti ag re gan te da vi uy gu lan dı. 

Ya ra ye ri en fek si yon la rı nın lo kal ve sis te mik
komp li kas yon la rı ne de niy le has ta la rın mor bi di te
ve mor ta li te le ri ne ar tı rı cı et ki si ol du ğu li ta re tür de
be lir til miş tir.17 Kli ni ği miz de pe ri fe rik da mar ya ra -
lan ma sı se be biy le ope ras yon uy gu la nan tüm has ta -
la ra pro fi lak tik an ti bi yo tik te da vi si uy gu lan mış tır.

So nuç ola rak da mar ya ra lan ma la rın da er ken
trans port, er ken ta nı, mul ti di sip li ner yak la şım la
mor ta li te ve mor bi di te oran la rı nın aşa ğı ya çe ki le -
ce ği ni dü şün mek te yiz. 
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İzole Venöz Yaralanmalarda
Cerrahi Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma da izo le ve nöz ya ra lan ma tes pit edi len has ta lar da, de ği şik yön tem ler le ve -
nöz ona rım ya pı lan ol gu la rın so nuç la rı ret ros pek tif ola rak in ce len miş tir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ocak
2006-Ocak 2011 ta rih le ri ara sın da izo le ve nöz ya ra lan ma ne de ni ile ope re edi len 29 has ta nın so nuç -
la rı in ce len di. BBuull  gguu  llaarr::  Ol gu la rın 21’i er kek (%72.4) ve 8’i ka dın (%27.6) olup, or ta la ma yaş
40.5±12.1 idi. Has ta la rın 13’ün de (%44.9) iat ro je nik ya ra lan ma, 9 (%31) has ta da ke si ci-de li ci alet ya -
ra lan ma sı, 5 has ta da (%17.2) künt trav ma ve 2 (%6.9) has ta da ateş li si lah ya ra lan ma sı so nu cun da izo -
le ve nöz ya ra lan ma mev cut idi. Has ta la rın 14’ün de in fe ri or ve na ka va, 6’sın da ili yak ven, 3’ün de
ak sil ler ven, 2’sin de fe mo ral ven ve 2’sin de bra ki yal ven, 2’sin de pop li te al ven ya ra lan ma sı tes pit
edil di. Cer ra hi tek nik ola rak eğer vas kü ler ya pı lar uy gun ise uç-uca anas to moz, pri mer ta mir ve ya
sa fen ven in ter po zis yo nu ve de ğil ise li gas yon iş lem le ri uy gu lan dı. Tüm has ta la ra pos to pe ra tif ve -
nöz dopp ler ul tra so nog ra fi ya pıl dı. 2 has ta da pos to pe ra tif ta kip le rin de de rin ve nöz trom boz ge liş ti
(% 6.9). Ateş li si lah ya ra lan ma sı ile baş vu ran bir has ta ya pro fi lak tik fa si yo to mi uy gu lan dı. Has ta -
lar dan am pu tas yo na uy gu la nan ol ma dı. Mor ta li te in fe ri or ve na ka va ya ra lan ma sı olan bir (%3.4)
has ta da sep sis ne de ni ile ger çek leş ti. SSoo  nnuuçç:: Ve nöz ya ra lan ma lar teş hi si ve cer ra hi si ar ter yel lez yon -
lar ka dar ko lay ol ma yan va ka lar dır. Li gas yon hız lı ka na ma kon tro lü nü sağ la ya rak ame li yat sü re si -
ni kı sal ta bi lir, ama müm kün ise ve nöz ya ra lan ma lar ona rıl ma lı dır. Bu cer ra hi pro se dür ler dü şük
mor bi di te ve mor ta li te oran la rı ile uy gu la na bi lir ler.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vas kü ler sis tem ya ra lan ma la rı; ve nöz trom boz; komp li kas yon lar; eti yo lo ji

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  The ob jec ti ve of this study was to eva lu a te ret ros pec ti vely the re sults of
pa ti ents ope ra ted for ve no us re pa ir with dif fe rent tech ni qu es for iso la ted ve no us in ju ri es. MMaa  ttee  --
rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  From Ja nu ary 2006 to Ja nu ary 2011, 29 pa ti ents with iso la ted ve no us in jury we -
re ope ra ted and the ir re sults we re re por ted. RRee  ssuullttss::  21 (72.4%) we re ma le and 8 (27.6%) we re
fe ma le with a me an age of 40.5±12.1. 13 (44.9%) we re in ju red by iat ro ge nic ca u ses, 9 (31%) pa-
ti ents we re in ju red by stab wo und, 5 (17.2%) we re in ju red by blunt tra u ma, and 2 (6.9%) we re
in ju red by guns hot. Among the iso la ted ve in in ju ri es, 14 of them we re in fe ri or ve na ca va in ju ri -
es, 6 pa ti ents with ili ac ve in in jury, 3 pa ti ents with axil lary ve in in jury, 2 pa ti ents with brac hi al
ve in in jury, 2 pa ti ents with fe mo ral ve in in jury and 2 pa ti ents with pop li te al ve in in jury. End to
end anas to mo sis, pri mary re pa ir, and sap he no us ve in in ter po si ti on or graft in ter po si ti on tech ni -
qu es we re per for med if the vas cu lar struc tu res are ap prop ri a te and li ga ti on tech ni qu e was used
if not ava i lab le for re pa ir. All pa ti ents we re exa mi ned by co lor dopp ler ul tra so nog raphy pos to -
pe ra ti vely. 2 pa ti ents de ve lo ped de ep ve no us throm bo sis (6.9%). Proph ylac tic fas ci o tomy was
per for med in 1 pa ti ent with guns hot. Mor ta lity was in 1 (3.4%) pa ti ent du e to sep sis. CCoonncc  lluu  ssii  --
oonn:: Iso la ted ve no us in ju ri es are not as easy to di ag no se and ope ra te as ar te ri al in ju ri es. Li ga ti on
may shor ten the ope ra ti on ti me with a qu ick ble e ding con trol, but ve no us in ju ri es sho uld be re-
pa i red if pos sib le. The se sur gi cal pro ce du res can be per for med with low mor bi dity and mor ta -
lity.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vas cu lar system in ju ri es; ve no us throm bo sis; comp li ca ti ons; eti o logy
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zo le ve nöz ya ra lan ma la rın kli nik ta nı sı ar ter -
yel ya ra lan ma lar dan da ha zor ol du ğun dan ve
ge nel lik le faz la ca önem sen me di ğin den ge ri

plan da kal mış tır. Özel lik le Vi et nam Sa va şı’n dan
ön ce ki dö nem ler de ter cih edi len te da vi yak la şı mı
li gas yon ol muş tur. Ma kin 1917 yı lın da ya ra lan ma
so nu cun da ar ter li ga tü re edil diy se, ve nin de li ga tü -
re edil me si ge rek ti ği ni bil dir miş tir.1 As lın da
1882’de Sche de fe mo ral ven ya ra lan ma sı na ilk la te-
ral ve no ra fi uy gu la ma sı nı ya yın la mış, 1889’da da
Kum mel fe mo ral ven ya ra lan ma sı na uç-uca ve nöz
anas to moz yap mış tı.2 An cak 1970 yı lın da Rich ve
ark. ve nöz ya ra lan ma la rın da ar ter yel ya ra lan ma lar
gi bi ona rıl ma sı ge rek ti ği ni sa vun ma la rı ile bir lik te
ve nöz ona rım tek nik le ri yay gın laş ma ya baş la mış -
tır.3 Özel lik le ya kın dö nem ler de ki sa vaş lar da ve nöz
ona rı mın ya rar la rı çok net bir şekil de or ta ya çık-
mış tır.4,5

Bu ça lış ma da izo le ve nöz ya ra lan ma tes pit edi-
len has ta lar da, de ği şik yön tem ler le ve nöz ona rım
ya pı lan ol gu lar ret ros pek tif ola rak in ce len miş ve
et kin li ği de ğer len di ril miş tir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ocak 2006-Ocak 2011 ta rih le ri ara sın da izo le ve -
nöz ya ra lan ma ne de ni ile ope re edi len 29 has ta nın
so nuç la rı ret ros pek tif ola rak in ce len di. Vas kü ler
cer ra hi 27 ol gu da ilk 6 sa at te, di ğer 2 ol gu da 6-12
sa at için de ya pıl dı. Ol gu la ra pre o pe ra tif ve nog ra fi
ya da an ji yog ra fi ya pıl ma dı. Ol gu lar pos to pe ra tif
dö nem de ve nöz dopp ler ul tra so nog ra fi ile de ğer -
len di ril di. 

Cer ra hi pro se dür ola rak ve nöz ona rım tek nik -
le ri ön ce lik le ter cih edil di, bu müm kün de ğil ise li-
gas yon uy gu lan dı. Ça lış ma gru bun da ki has ta lar da
in fe ri or ve na ka va ya ra lan ma la rın da ha sa ra uğ ra -
yan seg ment tes pit edil dik ten son ra ba sı uy gu la na -
rak ka na ma kon trol al tı na alın dı. Ke si ci de li ci alet
ya ra lan ma sı son ra sın da baş vu ran iki has ta da ve iat-
ro je nik in fe ri or ve na ka va ya ra lan ma sı olan bir has-
ta da he mo di na mik ins ta bi li te mev cut tu. Bu tab lo
ile kon sül tas yon is te nen has ta da sı vı rep las ma nı,
inot ro pik ajan lar ve re su si tas yon iş le mi ile acil
ame li ya ta alın dı. İnfe ri or ve na ka va ya ra lan ma sı
olan iki has ta da ge çi ci aort klem pa jı ya pı la rak tan-

si yon nor mal sı nır la ra ge ti ril me ye ça lı şıl dı. Ta ki -
ben ön ce lik le ve no ra fi, uy gun de ğil se uç-uca ta mir
uy gu lan dı. Ve no ra fi uy gu lar ken trans vers sü tü ras -
yon ter cih edil di. Ya ra la nan eks tre mi te de eğer sü-
tü ras yon ya da uç-uca ta mir müm kün ol mu yor sa,
kar şı eks tre mi te den sa fe no fe mo ral bi leş ke ye ya kın
böl ge den çı ka rı lan sa fen ven gref ti ile in ter po zis -
yon uy gu lan dı. 

Tüm ol gu la ra pro fi lak tik ola rak se fa zo lin sod-
yum 3x1 g doz da in tra ve nöz en az 5 gün bo yun ca
kul la nıl dı. Ope ras yon es na sın da 5000 üni te stan-
dart he pa rin in tra ve nöz uy gu lan dı. Ope ras yon son-
ra sın da dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin baş la na rak,
has ta mo bi li ze olun ca ya ka dar de vam edil di. 

Ak sil ler, ili yak, fe mo ral ve pop li te al ven ler
6/0, in fe ri or ve na ka va ise 5/0 pro len ile sü tü re edil -
di. Vas kü ler anas to moz lar ak sil ler ve pop li te al ven-
ler de tek tek, ili yak, fe mo ral ven ve in fe ri or ve na
ka va da de vam lı sü tür tek ni ği ile ta mam lan dı.

BUL GU LAR

Ol gu la rın 21’i er kek (%72.4) ve 8’i ka dın (%27.6)
olup, or ta la ma yaş 40.5±12.1 (22-69) idi. Has ta la rın
13’ün de (%44.9) iat ro je nik ya ra lan ma, 9 (%31) has-
ta da ke si ci-de li ci alet ya ra lan ma sı, 5 has ta da
(%17.2) künt trav ma ve 2 (%6.9) has ta da ateş li si -
lah ya ra lan ma sı so nu cun da izo le ve nöz ya ra lan ma
mev cut idi. Has ta la rın 14’ün de in fe ri or ve na ka va,
6’sın da ili yak ven, 3’ün de ak si ler ven, 2’sin de fe-
mo ral ven ve 2’sin de bra ki yal ven, 2’sin de pop li te -
al ven ya ra lan ma sı tes pit edil di (Tab lo 1).

Has ta la rın ta ma mı ge nel anes te zi al tın da ope -
re edil di. Cer ra hi tek nik ola rak uç-uca anas to moz,
pri mer ta mir, sa fen ven in ter po zis yo nu ve li gas yon
iş lem le ri uy gu lan dı (Tab lo 2).

n %

İatrojenik 13 44.9

Kesici delici alet yaralanması 9 31

Künt travma 5 17.2

Ateşli silah yaralanması 2 6.9

Toplam 29 100

TABLO 1: Venöz yaralanmalarda etiyoloji.
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Tüm has ta la ra pos to pe ra tif ve nöz dopp ler 
ul tra so nog ra fi ya pıl dı. İli yak ven ta mi ri ya pı lan
bir has ta da ve pop li te al ven ta mi ri ya pı lan 
bir has ta da pos to pe ra tif ta kip le rin de de rin 
ve nöz trom boz ge liş ti (%6.9). Bu has ta la ra enok-
sa pa ri ne ek ola rak co u ma din baş lan dı, in ter nas -
yo nel nor ma li ze edil miş oran de ğe ri 2’nin üze ri ne
çı kın ca enok sa pa rin ke si le rek 6 ay sü re ile co u -
ma din te da vi si ne de vam edil di. Ateş li si lah ya ra -
lan ma sı ile baş vu ran bir has ta ya pro fi lak tik
fa si yo to mi uy gu lan dı. Has ta lar dan am pu tas yon
uy gu la nan ol ma dı. Mor ta li te in fe ri or ve na ka va
ya ra lan ma sı olan bir (%3.4) has ta da sep sis ne de -
ni ile ger çek leş ti.

TAR TIŞ MA

Ve nöz ya ra lan ma la rın ta nı sı ar ter yel ya ra lan ma la -
ra gö re da ha zor ola bi lir. Ve nöz ya ra lan ma lar ken-
di ni de vam lı ko yu sı zın tı şek lin de bir ka na ma ile
ya da cid di ve nöz ka na ma so nu cu he ma tom lar ile
gös te re bi lir, ba zen de te sa dü fen fark edi le bi lir. Hat -
ta ba zı has ta lar da ta nı at la na bi lir.2 Ön ce lik le has-
ta da he mo di na mik du rum de ğer len di ril me li, ha va
yo lu açık tu tul ma lı, kan ve vo lüm açı ğı rep la se edil-
me li dir. Ka na ma ye ri nin üze ri ne ba sı ile ka na ma
kon trol al tı na alı na bi lir. Bu ba sı ame li yat ha ne de
prok si mal ve dis tal ka na ma kon tro lü sağ la nın ca ya
ka dar de vam edi le bi lir.

Tüm eks tre mi te vas kü ler ya ra lan ma la rı nın
%35-63’ü ve nöz ya ra lan ma lar dır, bun la rın en sık
yer le şi mi %56.2 ile ba tın ola rak bil di ril miş tir.2,6 Bi -
zim se ri miz de de en sık yer le şim ba tın ol mak la bir-
lik te ora nı %69’dur. 

Eti yo lo ji de iat ro je nik ya ra lan ma lar ilk sı ra da
idi, ikin ci sı ra da ise ke si ci-de li ci alet ya ra lan ma sı
ge li yor du. En sık et ki le nen ve nöz ya pı ise in fe ri -
or ve na ka va idi. Ma ta ra cı ve ark. ça lış ma sın da en
sık eti yo lo ji ke si ci-de li ci alet ya ra lan ma sı iken, en
sık et ki le nen ven ise fe mo ral ven ola rak bil di ril -
miş tir.7 Mo ra les-Uri be ve ark. se ri sin de en sık ne -
den ateş li si lah ya ra lan ma sı ve en sık et ki le nen
ven le rin üst eks tre mi te ven le ri ol du ğu nu yaz mış -
lar dır.8 İriz ve ark. ise eti yo lo ji en sık ateş li si lah
ya ra lan ma sı tes pit et miş ler ve en sık et ki le nen ve -
nöz ya pı nın fe mo ral ven ol du ğu nu be lirt miş ler -
dir.9

Cer ra hi te da vi de bir çok se çe nek var dır. Bun lar
ara sın da uç-uca anas to moz, pri mer ta mir, sa fen ven
in ter po zis yo nu, po li tet raf lo ro e ti len greft in ter po -
zis yo nu ve li gas yon iş lem le ri sa yı la bi lir. Bun lar dan
li gas yo nu sa vu nan lar, ona rım uy gu la nan ven ler de
pos to pe ra tif er ken dö nem de %30-70 ora nın da
trom boz ge li şe bi le ce ği ni, bu ne den le li gas yo nun ilk
ter cih ola bi le ce ği ni bil dir di ler.10 Li gas yon ye ri ne
ona rım ya pıl ma sı ile ağ rı ve ödem gi bi komp li kas -
yon lar ön le ne bi lir, bu ve nöz ona rım ya pı lan ven ler
2-3 gün açık kal sa lar bi le ve nöz kol la te ral le rin ge-
li şi mi ni sağ la ya bi lir.3,10,11 Özel lik le pop li te al ven ya-
ra lan ma la rın da ona rım ya pıl ma sı pos to pe ra tif
ödem ge li şi mi ni an lam lı oran da azal tır.1 Li gas yon
ya pıl mış sa, eks tre mi te ele vas yo nu, ha re ket kı sıt -
lan ma sı ve kom pres yon ço ra bı kul la nı mı ge rek li -
dir. Biz se ri miz de ki iki pop li te al ven ya ra lan ma sı na
sa fen ven in ter po zis yo nu ile ta mir uy gu la dık. Bu
has ta lar dan bi rin de er ken dö nem de trom boz ge liş -
ti. 

Uç-uca anastomoz Venorafi Safen ven interpozisyonu Ligasyon Toplam

İnferior vena kava 6 8 14

İliyak ven 4 1 1 6

Aksiler ven 1 2 3

Brakiyal ven 2 2

Popliteal ven 2 2

Ana femoral ven 1 1

Yüzeyel femoral ven 1 1

Toplam 12 9 6 2 29

TABLO 2: Yaralanan venler ve uygulanan cerrahi teknikler.
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Cid di ha sar lı ven le rin uç-uca ta mi ri nin uy gun
ol ma dı ğı du rum lar da en ide al greft oto log ven ler dir.12

Biz de se ri miz de 6 has ta da sa fen ven in ter po zis yo nu
yön te mi ni uy gu la dık. Hiç bir has ta da po li tet raf lo ro e -
ti len greft kul lan mak zo run da kal ma dık. Üst eks tre -
mi te ven le ri ni in ter po zis yon için ter cih et me dik,
çün kü bu ven ler ge nel lik le trav ma ol gu la rın da da -
mar yo lu açıl ma sı için kul la nıl mak tay dı. Sa fen ven-
le ri kar şı eks tre mi te den yü ze yel fe mo ral ven le
bir le şim ye ri ne ya kın böl ge den çı kar dık. Bu ra da ki
amaç çap uyum suz lu ğu nu ön le mek idi. Ya ra lı ta raf -
tan sa fen ven gref ti alı nır sa, o eks tre mi te nin de ve nöz
dö nü şü nün bo zul ma sı na ne den ola bi lir.6,13

Se ri miz de iat ro je nik in fe ri or ve na ka va ya ra lan -
ma la rı en bü yük gru bu oluş tu ru yor du. Özel lik le ji-
ne ko lo jik ve üro lo jik ma lig nan si cer ra hi le ri sı ra sın da
mey da na ge len in fe ri or ve na ka va ya ra lan ma la rı na
pe ro pe ra tif mü da ha le edil di. Bu va ka lar da ve no ra fi
ve uç-uca anas to moz tek nik le ri uy gu lan dı. Trav ma -
ya bağ lı olu şan in fe ri or ve na ka va ya ra lan ma sı ha ya -
tı teh dit eden bir kli nik tab lo ya yol aça bi lir. Bu
va ka lar da müm kün ol du ğun ca sen te tik ma ter yal den
ka çı nıl ma sı nı öne ri yo ruz. Pri mer ve no ra fi iş le mi dü -
şük trom boz ve em bo lik komp li kas yon ora nı ile sey-
ret mek te dir.14 İnfe ri or ve na ca va ça pı  ta mir ile
%50’den faz la da ral tıl ma ya cak sa pri mer ve no ra fi
öne ril mek te dir.15 Özel lik le bü yük ve nöz ya ra lan ma -
lar da par si yel de vam lı lık bo zul du ğun da, pri mer ta-
mi re uy gun ol ma dı ğın da ve nöz ya ma ile ta mir
tek ni ği de kul la nı la bi lir.15 Bi zim se ri miz de özel lik le
bü yük da mar ya ra lan ma sı olan ol gu lar da lez yon lar
ve no ra fi ye ve ya uç-uca anas to mo za uy gun idi. Bu ne-
den le ve nöz ya ma plas ti ya pıl ma dı. Bu yön tem özel-
lik le bü yük ve nöz ya pı la rın ya ra lan ma sın da
kul la nı la bi le cek iyi bir al ter na tif tek nik tir.

Üst eks tre mi te izo le ven ya ra lan ma sı olan 2
has ta da ise ta mi re uy gun ol ma dık la rı dü şü nü le -
rek li gas yon uy gu lan dı. Ma ta ra cı ve ark. se ri sin -
de de üst eks tre mi te ve nöz ya ra lan ma la rı na
li gas yon uy gu la dık la rı nı ve pos to pe ra tif dö nem -
de her han gi bir so run ol ma dı ğı nı bil dir miş ler -
dir.7

Ve nöz ta mir ler de lü men de ile ri de re ce de da-
ral ma ol ma ma sı için trans vers sü tü ras yon ter cih
edil di. Vas kü ler anas to moz lar ak sil ler ve pop li te al
ven ler de tek tek, ili yak, fe mo ral ven ve in fe ri or ve -
na ka va da de vam lı sü tür tek ni ği ile ta mam lan dı.
Ya ra lı ven de da ral ma ge li şir se, bu böl ge de trom boz
ge li şi mi ris ki ar ta bi lir.16

Ve nöz ya ra lan ma ne de ni ile ope re edi len has-
ta la ra dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin ile de rin ven
trom bo zu pro fi lak si si ya pıl ma lı dır. Fa kat ve nöz ta -
mir son ra sın da de rin ve nöz trom bo zun pro fi lak si -
si nin sü re si ile il gi li li te ra tür de ke sin bir fi kir bir li ği
yok tur.17,18

SO NUÇ

Ve nöz ya ra lan ma lar teş hi si ve cer ra hi si ar ter iyel
lez yon lar ka dar ko lay ol ma yan va ka lar dır. Li gas -
yon hız lı ka na ma kon tro lü nü sağ la ya rak ame li yat
sü re si ni kı sal ta bi lir, ama müm kün ise ve nöz ya ra -
lan ma lar ona rıl ma lı dır. Ve nöz ona rım son ra sın da
trom boz ge li şi mi kar şı mı za çı ka bi lir, fa kat eks tre -
mi te do la şı mı nın sağ lan ma sı için ona rım ge rek li -
dir. Ona rım için uç-uca ta mir müm kün de ğil ise
kar şı eks tre mi te den sa fe no fe mo ral bi leş ke ye ya kın
böl ge den sa fen ven gref ti kul la nıl ma lı dır. Bu cer ra -
hi pro se dür ler dü şük mor bi di te ve mor ta li te oran-
la rı ile uy gu la na bi lir ler.
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enöz ülser yaşam konforunu olumsuz yönde etkileyen ve iş gücü
kaybına neden olan kronik bir sağlık sorunudur. İnsanoğlu tarafın-
dan çok uzun zamandır bilinmekte ve ilk yazılı kaynaklar da mi-

lattan önce 1500 yıllarına dayanmaktadır.1 Tüm bunlara rağmen venöz ülser
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Venöz Ülserli Hastalarda
Dört Katlı Elastik Bandaj Uygulaması

İyileşme Sürecini Kısaltır mı?

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Kro nik ve nöz yet mez lik li has ta lar da olu şan ve nöz ül ser ler en sık göz le nen alt eks tre -
mi te ül ser tip le ri dir. Ve nöz ül ser; has ta ya şam ka li te si ni olum suz et ki le yen, iş gü cü kay bı na yol
açan kro nik bir has ta lık tır. Ge liş miş top lum lar da sık lı ğı %1-4 ci va rın da dır. Ça lış ma mız da, kro nik
ve nöz yet mez li ğe bağ lı ül ser olu şan has ta lar da 4 kat lı elas tik ban daj  uy gu la ma sı nın kli nik et kin li -
ği nin araş tı rıl ma sı amaç lan dı. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Na mık Ke mal Üni ver si te si Kalp Da mar Cer ra -
hi si kli ni ği ne Ka sım 2010-Ocak 2012 ta rih le ri ara sın da baş vu ran 25 ve nöz ül ser li has ta ça lış ma ya
alın dı. Ül ser alan la rı öl çü le rek kay de dil di. 4 kat lı elas tik ban daj (Be ta ven) ile kom pres yon ve ok se -
ru tin 1000 mg/gün ile me di kal te da vi uy gu lan dı. Haf ta lık kon trol ler le ül ser iyi leş me si iz len di. BBuull  --
gguu  llaarr::  Tüm has ta lar er kek olup yaş or ta la ma sı 48.4 ± 3.2 idi. Ül ser alan la rı 3-10 cm2 ara sın da olan
18 has ta ve ül ser ala nı 10 cm2’den bü yük olan 7 has ta or ta la ma 24 haf ta sü rey le iz len di. İyi leş me sü -
re le ri 4-12 haf ta (or ta la ma 6.04 haf ta) ara sın da sap tan dı. SSoo  nnuuçç:: Ve nöz ül ser te da vi sin de, ko lay uy -
gu la na bi lir ol ma sı ve hız lı ya ra iyi leş me si sağ la ma sı ne de niy le 4 kat lı elas tik ban daj uy gu la ma sı nın
önem li bir ye re sa hip ol du ğu nu ve ve nöz ül ser se be biy le baş vu ran grup la rın da da ha sık kul la nıl ma -
sı ge rek ti ği ni dü şü nü yo ruz. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve nöz ül ser, dört kat lı elas tik ban daj

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Ve no us ul cers in pa ti ents with chro nic ve no us in suf fi ci ency are the most
com mon forms of lo wer ex tre mity leg ul cers. It is a chro nic di se a se which dec re a ses the qu a lity of
li fe and ca u ses la bo ur loss. The fre qu ency of ve no us leg ul cer in de ve lo ped co un tri es is 1-4%. In this
study we ai med to study the ef fec ti ve ness of fo ur la yer com pres si on ban da ge tre at ment in chro nic
ve no us leg ul cers. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Twent yfi ve pa ti ents with chro nic ve no us leg ul cer who
pre sen ted  to the Na mık Ke mal Uni ver sity Car di o vas cu lar Sur gery out pa ti ent cli nic we re inc lu ded
in to the study. The are a of the ul cer was cal cu la ted for each pa ti ent be fo re the tre at ment. Fo ur la -
yer com pres si on ban da ge (Be ta ven) was app li ed to every pa ti ent and the wo und he a ling was fol lo -
wed we ekly for 24 we eks. Oxe ru tin 1000 mg/day trat ment was pres cri bed to all of the pa ti ents in
ad di ti on to the com pres si on ban da ge tre at ment. RRee  ssuullttss:: All of the pa ti ents we re ma le with a me -
an age of 48.4 ± 3.2. The ul cer are a was 3-10 cm2 in 18 pa ti ents and lar ger than 10 cm in 7 pa ti ents.
The pa ti ents we re fol lo wed for 24 we eks. The he a ling pe ri od was 4-12 we eks (me an 6.04 we eks).
CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  We be li e ve that, fo ur la yer com pres si on ban da ge the rapy has easy app li ca bi lity and
pro ven ef fi cacy in the tre at ment of chro nic ve no us leg ul cers.

KKeeyy  WWoorrddss::  Venous ulcer, four layer compression bandage
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te da vi si bir çok kli nik ta ra fın dan yan lış ve ya ek sik
yö ne til mek te, has ta lı ğa ye ter li önem ve ril me mek -
te dir. Alt eks tre mi te ül ser le ri et yo lo ji sin de kro nik
ve nöz ye ter siz lik, ar teri yel has ta lık ve di ya be tik
nö ro pa ti sa yıl mak la bir lik te kro nik ve nöz ye ter siz -
lik en sık göz le nen se bep tir. Ge liş miş ül ke ler de ve -
nöz ül ser sık lı ğı %1 ci va rın da ol mak la be ra ber 65
yaş üs tü has ta lar da bu oran %4’e ka dar çık mak ta -
dır.2 Ra be ve ark.nın yap mış ol du ğu bir ça lış ma da
yaş la rı 17 ila 89 ara sın da de ği şen 3072 has ta de ğer -
len di ril miş ve ol gu la rın %2.9’da ile ri ev re kro nik
ve nöz yet mez lik ve cilt de ği şik le ri sap ta nır ken
%0.7’si de iyi leş miş ve ya ak tif hal de ve nöz ül ser tes-
pit edil miş tir.3 Ve nöz ül ser te da vi sin de çe şit li te da -
vi se çe nek le ri kul la nıl mak la bir lik te kom pres yon
te da vi si ha len önem li bir yer tut mak ta dır. Kom-
pres yon te da vi si için de, elas tik ban daj, çok kat lı
elas tik ol ma yan ban daj, kom pres yon ço rap la rı, un -
na ban da jı ve ara lık lı pnö mo tik kom pres yon gi bi
te da vi yön tem le ri uy gu lan mak ta dır.4

Bu ça lış ma da, kro nik ve nöz yet mez li ğe bağ lı
ge li şen ve nöz ül ser li ol gu lar da çok kat lı elas tik ban-
daj uy gu la ma sı nın kli nik et kin li ği nin araş tı rıl ma sı
ve li te ra tür le kar şı laş tı rıl ma sı amaç lan dı.

GE REÇ VE YÖN TEM LER
Na mık Ke mal Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp ve
Da mar Cer ra hi si Kli ni ği ne Ka sım 2010-Ocak 2012
ta rih le ri ara sın da baş vu ran 25 ve nöz ül ser li has ta
ça lış ma ya alın dı. Ça lış ma Hel sin ki dek le ras yo nu
2008 kri ter le ri ne uy gun ve etik ku rul ona yı alı na -
rak ya pıl mış tır. Has ta la rın tü mü ar te ri yel yet mez -
li k, ve nöz yet mez lik ve de rin ven trom bo zu
açı sın dan in ce len di. Dis tal nab zı za yıf ya da non-
pal pabl olan has ta la rın ank le-bra ki yal in deks (ABI)
öl çüm le ri ya pıl dı. An ke-bra ki yel in deks ≤0.8 olan,
eks tre mi te ve nöz dopp ler ul tra so nog ra fi so nu cun -
da kro nik ya da akut de rin ven trom bo zu sap ta nan
ol gu lar ça lış ma dı şı bı ra kıl dı.

Has ta la rın alt eks tre mi te ve nöz sis tem le ri sa fe-
no fe mo ral böl ge de ref lü akım sü re le ri ve sa fen 
ça pı açı sın dan dopp ler ul tra so nog ra fi ile de ğer len -
di ril di. Ça lış ma ya alı nan ol gu la rın ül ser çap la rı öl-
çül dü, ül se re alan da en fek te ya da nek ro tik do ku
bu lu nan has ta la ra deb rid man ya pı la rak nek ro tik
do ku lar te miz len di ve kül tür an ti bi yog ram so nuç -

la rı na gö re an ti bi yo tik te da vi si baş lan dı. Çok kat lı
elas tik ban daj uy gu la ma sı nı ta ki ben 7. gün de ban-
daj açı lıp ül ser ça pı de ğer len di ril di, te miz le nip pan-
su ma nı ya pıl dık tan son ra tek rar ban da ja alın dı.
Dört haf ta lık çok kat lı elas tik ban daj uy gu la ma sın -
dan son ra 1 haf ta ara ve ril di. Has ta la ra bu dö nem -
de yal nız ca elas tik ban daj uy gu lan dı, ta ki ben ikin ci
4 haf ta lık pe ri yot ta ise tek rar çok kat lı elas tik ban-
daj te da vi si uy gu lan dı. Uy gu la ma ül se re alan iyi le -
şe ne ne ka dar de vam edil di. Ol gu la rın tü mü ne
ok se ru tin 1000 mg/gün me di kal te da vi uy gu lan dı. 

BUL GU LAR

Ça lış ma mız da ki has ta la rın tü mü er kek ve yaş or ta -
la ma sı 48.4±3.2 idi. Ça lış ma ya ül ser alan la rı 3-10
cm2 ara sın da olan 18 ol gu ve ül ser ala nı 10 cm2’den
bü yük olan 7 ol gu ol mak üze re top lam 25 has ta
alın dı. Has ta la rın or ta la ma 5.4±2.2 yıl kro nik ve -
nöz yet mez li ği mev cut tu. Ve nöz ül ser sü re si ise
6.7±3.4 ay idi. Ve nöz dop ler USG ile has ta la rın sa-
fe no fe mo ral böl ge de ki sa fen ven çap la rı 6.9±2.2
mm, ref lü akım sü re si de 6.6±0.4 sn ola rak bu lun -
du. Has ta la rın ve nöz ül ser alan la rı 5.7±2.6 cm2 ola-
rak öl çül dü. Ça lış ma da ül ser alan la rı 3-10 cm2

ara sın da olan 18 ol gu 4 haf ta nın so nun da ül ser le rin
ta ma men iyi le şe rek ka pan dı ğı sap tan dı (Re sim 1a,
b). Ül ser ala nı 10 cm2’den bü yük olan 7 has ta nın 4
haf ta lık çok kat lı ban daj te da vi si son ra sı ül ser ala-
nın da % 65 ora nın da azal ma sap tan dı. 8 haf ta lık
ban daj uy gu la ma sı nı ta ki ben 5 ol gu nun ta ma men,

RESİM 1: 63 yaşında erkek hasta sol alt ekstremite iç malleolde yaklaşık 3-
4 cm2 genişliğinde açık venöz ülsere alan mevcut. (a) 4 haftalık çok katlı
elastik bandaj uygulamasını takiben ülsere alan tamamen kapandı. (b) 61
yaşında erkek hasta, yaklaşık 14 cm2 genişliğinde açık venöz ülsere alan
mevcut (c) 12 haftalık çok katlı elastik bandaj tedavisi sonrası ülsere alan
tamamen kapandı (d).
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2 ol gu nun ise ül ser ça pın da %90 ora nın da azal ma
sap tan dı. Bu ol gu lar da 3 haf ta da ha te da vi ye de vam
edil dik ten son ra ül ser ta ma men iyi leş ti (Re sim 1c,
d). Tüm ol gu la ra çok kat lı elas tik ban daj te da vi si ne
ila ve ola rak oral ok se ru tin 1000 mg/gün te da vi ye
ek len di. Ya ra ye ri ka pa nan has ta lar 30-40 mmHg
ba sın ca sa hip ço rap lar ve mev cut me di kal te da vi ile
ta kip edil di. Has ta la rın tü mü, te da vi ye baş lan dık -
tan son ra ki 2 haf ta için de ağ rı ve yan ma şika yet le -
ri nin ta ma men kay bol du ğu nu bil dir di. Has ta la rın
or ta la ma 24 haf ta lık ta kip le rin de 2 has ta da %8 re-
kür rens sap tan mış tır.

TAR TIŞ MA

Kro nik ve nöz yet mez lik, ar teri yel yet mez lik ve di-
ya be tik nö ro pa ti alt eks tre mi te ve nöz ül ser le ri nin
% 90 sık lık la se be bi dir. Trav ma, vas kü lit ler, ro ma -
to id ar trit, sis te mik lu pus, di ğer kon nek tif do ku
has ta lık la rı, pyo der ma gan gre no sum, li po i de ka di-
ya be ti ko rum, orak hüc re li ane mi, ma lig ni te ve 
in fek si yon di ğer et yo lo jik se bep ler ara sın da sa yı la -
bi lir.5 Kro nik ve nöz yet mez li ğe bağ lı ge li şen ve nöz
ül ser ler en sık ül ser tip le ri dir. 1994 yı lın da Ame ri -
kan ve nöz fo rum’ da kro nik ve nöz yet mez li ği stan-
dar di ze et mek ve te da vi plan la ma sı ama cıy la klinik,
et iyo lo ji, ana to mi ve pa to fiz yo lo ji ke li me le ri nin ilk
harf le ri ile CE AP sı nıf la ma sı ya pı la rak 7 ka te go ri -
ye ay rıl dı.6 CE AP sı nıf la ma sı ve nöz yet mez lik li
has ta lar da or tak di lin ko nu şul ma sı ve te da vi yön-
tem le ri nin stan dar di ze edil me si ni sağ la dı. Ça lış ma -
mız da ak tif ve nöz ül se ri olan has ta lar ol du ğu için
ol gu la rın tü mü C6 ola rak sı nıf lan dı rıl dı. Ve nöz ül -
ser sık lık la iç mal le ol hi za sın da göz le nir ken, la te ral
mal le ol et ra fın da da olu şa bil mek te dir. Ça lış ma -
mız da ol gu la rın 22’sin de (%88) iç mal le ol böl ge -
sin de ve nöz ül ser sap ta nır ken 3 (%12) ol gu da
ve nöz ül ser la te ral mal le ol böl ge sin de mev cut idi. 

Ve nöz ül ser te da vi sin de kla sik pan su man ve
me di kal te da vi ye rağ men ve nöz ba sın cın azal tı la -
ma ma sı ya ra iyi leş me si ni olum suz yön de et ki le -
mek te dir. Bu du rum has ta nın ya şam kon fo ru nu
olum suz yön de et ki le me si nin ya nın da önem li iş
gü cü kay bı na da se bep ol mak ta dır. 6 ay dan uzun
ve 5 cm2’den bü yük ve nöz ül se ri olan has ta lar te da-
vi ye di renç li dir. Ça lış ma mız da 18 has ta nın ül ser
çap la rı 3-10 cm2 ara sın da, 7 has ta nın da 10 cm2 üze-

rin de, or ta la ma ve nöz ül ser ala nı 5.7 cm2 idi. Dört
kat lı elas tik ban daj te da vi si son ra sı or ta la ma ül ser
ala nı 3.49 cm2 olan 18 has ta nın tü mü ilk 4 haf ta lık
te da vi son ra sı ta ma men iyi leş me sağ la nır ken, ikin -
ci 4 haf ta lık uy gu la ma son ra sı or ta la ma ül ser ala nı
11.58 olan 7 has ta nın 5’i ta ma men ve ka lan 2’si
%90 ora nın da iyi leş me sağ lan dı.

Kom pres yon te da vi si bir çok fark lı şekil de uy-
gu la na bi lir. Elas tik kom pres yon ço rap la rı, kı sa elas-
tik ban daj, 4 kat lı elas tik ban daj, un na botu ve
ara lık lı pnö mo tik kom pres yon sa yı la bi le cek te da vi
yön tem le ri dir. Kro nik ve nöz yet mez li ğe bağ lı ül-
se re ya ra sı olan has ta lar da uy gu la na cak ba sınç 30-
40 mmHg ol ma lı dır.4 Ve nöz ül ser li has ta lar da 4
kat lı elas tik ban daj uy gu la ma sı nın avan taj la rı ara-
sın da, ve nöz ül ser ek su da sı nı da ha iyi ab sor be edil-
me si, uzun sü re li, her böl ge ye eşit ve ara lık sız
kom pres yon uy gu la ma ya uy gun ol ma sı, or ta la ma
40 mmHg kom pres yon ba sın cı sağ la ma sı sa yı la bi -
lir ken, tek nis yen ba ğım lı ol ma sı ve en fek si yon du-
ru mun da geç far ke di le bil me si, pe ri fe rik ar ter
has ta lı ğı bu lu nan ol gu lar da uy gu la na ma ma sı de za -
van taj la rı ara sın da sa yı la bi lir. Pe ri fe rik ar ter has ta -
lı ğı olan ol gu lar da has ta lar ank le-bra ki yal in deks
ile de ğer len di ril me li dir. Art hur ve ark.nın 1 yıl bo-
yun ca 44 has ta üze rin de yap mış ol du ğu bir ça lış -
ma da ABI 0.8’den bü yük olan ol gu la rı saf ve nöz
yet mez lik ül ser le ri gi bi dü şü nü le rek kom pres yon
te da vi si uy gu la nır ken 0.5-0.8 ara sın da olan lar da
15-25 mmHg’lık bir kom pres yon te da vi si nin gü-
ven le kul la nı la bi le ce ği be lir til miş tir. Ank le-bra ki -
yal in deks 0.5’in al tın da olan has ta lar da kom pres-
yon te da vi si öne ril me mek te dir.7 Ça lış ma mız da 4
kat lı elas tik ban daj te da vi si ne baş la ma dan has ta lar
pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı yö nün den ta ran mış ve ABI
≤0.8 olan ol gu lar ça lış ma dan çı ka rıl mış tır. Kom-
pres yon te da vi si ne rağ men iyi leş me yen ya da ya -
vaş iyi leş me sü re ci gös te ren has ta la ra ek te da vi ler
ek le ne bi lir. Bun lar pen tok si fi lin te da vi si, yü ze yel
cilt gref ti, to pi kal ok si jen, te ra pö tik ul tra so und,
elek trik sti mü las yo nu, la zer te da vi si, to pi kal ne ga -
tif ba sınç uy gu la ma sı sa yı la bi lir.8 Kli nik uy gu la ma -
la rı mız da has ta la rın kom pres yon te da vi le ri ne ek
ola rak ok se ru tin 1000 mg/gün ve ril miş tir. Nel son
ve ark.nın 387 has ta üze rin de yap mış ol du ğu bir ça-
lış ma da 4 kat lı elas tik ban daj uy gu la nan ol gu lar ile
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kı sa elas tik ban daj uy gu la nan ol gu lar kar şı laş tı rıl -
mış ve 4 kat lı elas tik ban daj uy gu la nan ol gu lar da
or ta la ma iyi leş me sü re si 92 gün sap ta nır ken, kı sa
elas tik ban daj uy gu la nan ol gu lar da 126 gün ola rak
sap tan mış tır.9 O’ Bri en ve ark.nın 200 has ta üze rin -
de yap tı ğı bir ça lış ma da 4 kat lı elas tik ban daj uy-
gu la nan ol gu lar da 12 haf ta so nun da %54 ora nın da
iyi leş me sağ la nır ken, kla sik ya ra ba kı mı ile %34
ora nın da iyi leş me sağ lan mış tır.10 Po lig na no ve
ark.nın ve nöz ül ser li 68 has ta üze rin de iyi leş me hı -
zı ve has ta kon fo ru ko nu sun da yap mış ol du ğu bir
ça lış ma da un na bo tu ile 4 kat lı elas tik ban daj kar-
şı la tı rıl mış ve iyi leş me hız la rı ara sın da is ta tik sel an-
lam lı fark bu lu na mak la be ra ber 4 kat lı elas tik
ban daj uy gu la ma sı nın un na bot ’a gö re uy gu la nış ve
has ta kon fo ru açı sın dan an lam lı de re ce de üs tün ol-
du ğu gö rül müş tür.11 Bi zim ça lış ma mız da da or ta la -
ma 6.04 haf ta iyi leş me sü re si sap tan mış tır.

Ya pı lan ça lış ma lar da ve nöz ül ser iyi leş me si
son ra sı re kür rens % 28-57 ara sın da tes pit edil miş -
tir.12,13 Ça lış ma mız da has ta la rın re kür ren si nin 
ön len me si için 30-40 mmHg ba sın ca sa hip kom-

pres yon ço rap la rı ile te da vi le ri ne de vam edil me si -
ne rağ men 24 haf ta lık ta kip sü re sin de has ta la rın
%8’de re kür rens göz len di. Ül ser iyi leş me si geç olan
ya da sık tek rar la yan ül ser ler de cer ra hi te da vi uy-
gu la na bi lir. Bar well ve ark.nın 500 has ta üze rin de
yap mış ol du ğu bir ça lış ma da sa fen ven strip ping ve
kom pres yon te da vi si uy gu la nan grup ile yal nız
kom pres yon te da vi si uy gu la nan grup kar şı laş tı rıl -
mış ve iyi leş me sü re le ri açı sın dan an lam lı fark bu-
lu na maz ken, ül ser re kür ren si açı sın dan 14 ay lık
ta kip te cer ra hi grup %15, yal nız ca kom pres yon uy-
gu la nan grup ta ise % 34 ora nın da re kür rens göz-
len miş tir.14 Cer ra hi ye al ter na tif te da vi yön tem le ri
ara sın da eks ter nal sa fen ban ding, en do ve nöz la zer
ve ya rad yof re kans ab las yon ve skle ro te ra pi sa yı la -
bi lir.

So nuç ola rak, Kro nik ve nöz ül ser li has ta lar da
te da vi sü re si ni kı salt ma sı, has ta uyu mu nun mü-
kem mel ve kon for lu ol ma sı, sü rek li kom pres yon
sağ la ma sı se be biy le ve nöz ül ser bu lu nan has ta lar da
4 kat lı elas tik ban daj te da vi si sık ter cih edi le cek bir
te da vi yön te mi dir.
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ulmoner emboli (PE) 65/100 000 yıllık görülme oranına sahip, her
yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde 300 000’den fazla ölümden so-
rumlu tutulan ciddi bir hastalıktır.1 Masif olmayan PE hayatı tehdit

etmez iken özellikle sağ ventrikül yüklenme bulgularının eşlik ettiği masif
PE olguları tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir. Özellikle Akut masif
PE’lerde antikoagulan ve trombolitik tedavi uygulanması hayat kurtarıcı
olmaktadır.1 Trombolitik tedavi konvansiyonel olarak bir santral venöz ka-
teter ile sistemik olarak yapılabileceği gibi, transperkutan girişim teknolo-
jisindeki gelişmeler sayesinde pulmoner artere yerleştirilen bir kateter
sayesinde Direkt Kateter Trombolitik Tedavi (DKT) ya da Ultrasonografi
İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Trombolitik Tedavi (UHKT) şeklinde de
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Akut Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde
Ultrasonografik Kateter ile Direkt Trombolitik

Tedavi: Türkiye’deki İlk Uygulamalar

ÖÖZZEETT  Pul mo ner em bo li sağ ven tri kül yet mez li ği ve kar di yo je nik şok gi bi cid di he mo di na mik ins-
ta bi li te ye yol aça bi len bir has ta lık tır. Mü da ha le edil me di ği za man ölü me ne den ola bi le ce ği için acil
te da vi ge rek ti rir. Ma sif pul mu ner em bo li te da vi si an ti ko a gü lan ve trom bo li tik te ra pi yi içe rir. Trom-
bo li tik te da vi kon van si yo nel san tral ve nöz ka te ter eş li ğin de sis te mik ola rak ya pı la bi le ce ği gi bi, pul-
mo ner ar te re yer leş ti ri len ul tra so nog ra fik ka ta ter ile trom bü sün di rekt içi ne trom bo li tik ilaç
ve ri le rek de ya pı la bi lir. Ul tra so nog ra fik Ka te ter Eş li ğin de Di rekt Trom bo li tik te da vi dün ya da son
bir kaç yıl dır uy gu la nan bir yön tem iken, ya kın za ma na ka dar Tür ki ye’ de he nüz ya pıl ma mış tı. Biz
bu ma ka le de Tür ki ye’ de ilk kez 2 ol gu da uy gu la dı ğı mız bu yön te mi sun duk.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pulmoner, emboli, ultrasonografik, kateter

AABBSS  TTRRAACCTT  Pul mo nary em bo lism is a di se a se that may ca u se such se ri o us he mody na mic ins ta bi -
lity as right ven tri cu lar fa i lu re and car di o ge nic shock. It re qu i res im me di a te tre at ment as it can le -
ad to mor ta lity if me di cal in ter ven ti on is not pro vi ded. An ti co a gu lant and throm boly tic the rapy
sho uld be con si de red for the tre at ment of mas si ve pul mo nary em bo lism. Syste mic throm boly tic
the rapy can be per for med along with con ven ti o nal cen tral ve no us cat he ter; be si des, throm boly tic
drugs can be in jec ted di rectly in to throm bus vi a ul tra so nog rap hic cat he ter pla ced in pul mo nary ar-
tery. Whi le di rect throm boly tic the rapy gu i ded by ul tra so nog rap hic cat he ter is a met hod that has
be en used for the last few ye ars thro ug ho ut the world, it has not be en per for med in Tur key un til
qu i te re cently. We, in this study, ai med to pre sent the afo re men ti o ned met hod used for the first ti -
me in Tur key in two ca ses.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pulmonary, embolism, ultrasonographic, catheter
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yapılabilir. Biz bu makalede akut masif pulmoner
emboli ile başvuran 2 olguda Türkiye’de ilk defa
gerçekleştirilen UKHT uygulamasını sunduk.

OLGU SUNUMLARI
OLGU 1

Daha önceden herhangi bir şikayeti olmayan 62 ya-
şındaki erkek hasta 2 gün önce aniden başlayan ne-
fes darlığı ve göğüs ağrısı nedeniyle hastanemize
başvurmuştur. Konjestif kalp yetmezliği ve roma-
toid artit tanıları olduğunu öğrendiğimiz hastaya,
başvuru anında arteriyal kan basıncı (AKB) 70/30
mmHg olması üzerine inotropik destek tedavisi
başlandı. Hastanın yapılan kontrastlı torakoabdo-
minal bilgisayarlı tomografisinde (BT) her iki pul-
moner arterde genişleme, sağ ana pulmoner arteri
tama yakın dolduran trombüs saptandı (Resim 1A).
Ekokardiyografide (EKO) ise trombüs görülmedi
ancak pulmoner arter basıncının (PAB) 60 mmHg,
sağ yapıların dilate ve sağ ventrikül serbest duvarı
akinetik iken apeksin kasılmasının normale yakın
olduğu (McConnel bulgusu) saptandı. Hastanın ge-
nel durumunun kritik olması ve sistemik trombo-
litik tedavinin etki sağlayacağı zamanı bulun-
maması nedeniyle UHKT uygulanmasına karar ve-
rildi. Hastanın bilgilendirilmiş onamı alındı. Kana-
ma riskini değerlendirmek üzere Wells indeksine
bakılıp, düşük riskli olduğu tespit edilmesi üzerine
hasta hibrid ameliyathaneye alındı.1 Lokal aneste-
zi altında sağ femoral vene perkütan olarak 6F in-
traducer sheath yerleştirildi (Resim 2A). Skopi
eşliğinde sağ pulmoner artere girildi ve 12 cm lik
ultrasonografik trombolitik salınımlı kateter yer-
leştirildi (Resim 2B). Hasta yoğun bakıma alındı.
Olguya burada ultrasonografi ile hızlandırılmış ka-
teter eşliğinde 0.5 mg/kg dozunda tPA yaklaşık 6
saat süre ile uygulandı (Resim 2C). Hastada kanama
ile ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. İş-
lem sonunda hastanın şikayetleri dramatik şekilde
düzeldi. Yapılan kontrol EKO’da PAB’ın 25 mmHg
olduğu, McConnel bulgusunun ortadan kalktığı ve
BT’de trombüsün kaybolduğu tespit edildi (Resim
1B). Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin ve
oral antikoagülan tedavi başlandıktan sonra posto-
peratif 7. günde taburcu edildi.

OLGU 2

Daha önceden herhangi bir şikayeti olmayan 81
yaşındaki bayan hasta ani başlayan nefes darlığı şi-
kayeti ile acil servise başvurmuştur. Hastanın hi-
pertansiyon ve 1 sene önce bilateral diz protezi
operasyonu geçirme öyküsü mevcut idi. Başvuru
anında AKB:80/40 mmHg, kalp hızı 130/dk idi.
Hastaya burada yapılan EKO’da PAB’nın 70 mmHg
ve sağ yapıların dilate olduğu görüldü, ancak in-
trakardiyak ya da pulmoner arterler içerisinde
trombüse rastlanmadı. Kontrastlı BT’de her iki
pulmoner arterde trombüs saptandı (Resim 3A).
Acil servisteki tetkikleri yapılırken hastanın genel
durumunun bozulması ve sistolik kan basıncı 50
mmHg olması üzerine hastaya inotropik destek
başlanarak, UHKT uygulanmasına karar verildi. Bu
olguda da yukarıdaki ile aynı prosedür uygulana-
rak ilk seansta sağ pulmoner artere 12 cm’lik UHTK
kateteri yerleştirilerek 0.5 mg/kg dozunda tissue
plasminogen activator (tPA) yaklaşık 6 saat süre ile

RESİM 1: 1A- İlk olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografisi. Sağ pulmoner
arterin içerisini tama yakın dolduran trombüs ok ile gösterilmektedir. 1B- İlk
olgunun postoperatif bilgisayarlı tomografisi. Sağ pulmoner arterdeki trom-
büsün tamamen kaybolduğu görülmektedir.

RESİM 2: 2A- İlk olguya femoral venden yerleştirilen sheat 2B- İlk olgunun
sağ pulmoner arterine yerleştirilen kateter 2C- İşlem sırasında kullanılan cihaz
ve kateter.



uy gu lan dı. Bu iş lem den 24 sa at son ra ise yi ne ay nı
pro se dür ile sol pul mo ner ar te re ay nı ka ta ter den
yer leş ti ri le rek ay nı doz da tPA ay nı sü re de tek rar
uy gu lan dı. Bu has ta da da ka na ma ile il gi li her han -
gi bir komp li kas yon ge liş me di ve şika yet le ri dra-
ma tik şekil de dü zel di. Ya pı lan kon trol EKO’ da
PAB ’ın 30mmHg ol du ğu, sağ ven tri kül yük len me
bul gu la rı nın or ta dan kalk tı ğı tes pit edil di. Kon trol
BT’de ise pul mo ner ar ter ler de par si yel li zis sap tan -
dı (Re sim 3B). Has ta ya dü şük mo le kül ağır lık lı he-
pa rin ve oral an ti ko a gü lan te da vi baş lan dık tan
son ra pos to pe ra tif 9. gün de ta bur cu edil di.

TAR TIŞ MA

Akut PE te da vi si has ta lı ğın kli nik ev re si ne gö re ya-
pıl mak ta dır. Ma sif ol ma yan PE’ de an ti ko a gu lan te-
da vi ço ğun luk la ye ter li ol mak la bir lik te, ma sif ve
sub ma sif PE’ de an ti ko a gu lan te da vi ile bir lik te
trom bo li tik te da vi de öne ril mek te dir.1,2 Trom bo li -
tik te da vi sis te mik ola rak uy gu la na bi le ce ği gi bi, di-
rekt ka te ter ve ya UHKT eş li ğin de de uy gu la na bi lir.
Trom bo li tik ajan ola rak ise strep to ki naz, üro ki naz,
al tep laz ve tPA gi bi ajan lar kul la nıl mak ta dır. An -
cak ka te ter eş li ğin de ya pı lan trom bo li tik te da vi ler -
de yan et ki in si dan sı nın dü şük ol ma sı ve hız lı et ki
baş lan gı cı ne de niy le tPA da ha sık kul la nıl mak ta -
dır.1-4 Bi zim 2 ol gu muz da sis te mik hi po tan si yo nun
eş lik et ti ği sağ ven tri kül yet mez li ği bul gu la rı gös te-
ren ma sif PE idi. Ge rek has ta la rın ge nel du rum bo-
zuk lu ğu, ge rek se he mo di na mik ins ta bi li te ne de -
niy le sis te mik trom bo li tik te da vi nin et ki gös te re -

ce ği za man ol ma ma sı ne de niy le UHKT, tPA kul la -
nı la rak ger çek leş ti ril di. 

Ul tra son İle Hız lan dı rıl mış Ka te ter Eş li ğin de
trom bo li tik te da vi nis pe ten ye ni bir uy gu la ma ol-
mak la bir lik te son yıl lar da po pu la ri te si art mış tır.1-5

Lin ve ark.nın yap tık la rı ça lış ma da 25 ma sif pul-
mo ner em bo li has ta sın da ki 33 lez yo nun 15’ine
UHKT, 18’ine ise DKT uy gu lan mış tır.4 Trom bo li tik
ve ril me sü re si UHKT ya pı lan grup ta 17.4±5.23 sa at,
di ğer grup ta 25.3±7.35 sa at, uy gu la nan top lam tPA
do zu ise sı ra sıy la 17.2±2.36 mg ve 25.43±5.27 mg
ola rak bil di ril miş tir. Mor ta li te oran la rı UHKT gru-
bun da %9.1, DKT gru bun da ise %14.2, tam trom bo-
li zis UHKT gru bun da %100, DKT gru bun da ise
%50 ora nın da tes pit edil miş tir. Ka na ma komp li kas -
yo nu nun UHKT gru bun da hiç gö rül me di ği ni, di ğer
grup ta ise %21.4 ora nın da gö rül dü ğü nü be lirt miş -
ler dir. Bir di ğer ça lış ma da ise ma sif ya da sub ma sif
pul mo ner em bo li ne de niy le UHKT ile te da vi edi-
len 32 has ta dan ve ri le ri ne ula şı lan 29 has ta ret ros -
pek tif ola rak de ğer len di ril miş tir.6 Yük sek doz ile
te da vi edi len top lam 13 has ta da or ta la ma 45 mg
tPA, dü şük doz ile te da vi edi len grup ta or ta la ma 20
mg tPA kul la nıl mış. An cak hiç bir has ta da ma jor ka-
na ma gö rül me di ği, sa de ce yük sek doz tPA ve ri len
grup ta 4 has ta da ponk si yon ye rin de mey da na ge len
ka na ma ne de niy le kan trans füz yo nu ge rek ti ği bil di-
ril miş tir. Tüm has ta lar da or ta la ma 2-3 sa at son ra
semp tom la rın dra ma tik ola rak dü zel di ği be lir til -
miş tir. Cham sud din ve ar ka daş la rı nın yap tı ğı baş ka
bir ça lış ma da ise 10 akut ma sif PE has ta sın da ki 17
lez yon UHKT ile te da vi edil miş tir.3 İş lemin uy gu -
lan ma sü re si or ta la ma 24.7±8.4 sa at, trom bo li tik
ola rak tPA kul la nı lan 8 has ta ya 21.7 mg tPA ve ril -
di ği ni be lirt miş ler dir.  On ye di lez yo nun 13’ün de
(%76) tam li zis, 3’ün de (%18) ta ma ya kın li zis, 1’in -
de (%6) par si yel li zis sağ lan dı ğı nı, 1 has ta da gi ri şim
ye rin de ufak he ma tom, 1 has ta da ise non fa tal he-
mop ti zi gö rül dü ğü nü bil dir miş ler dir. Shah ve ark.
ise bi la te ral sub ma sif PE’ si olan bir ol gu da uy gu la -
dık la rı UHKT so nu cun da has ta nın kli nik bul gu la -
rı nın dü zel di ği ni, pul mo ner ar ter de ki trom bü sün
ge ri le di ği ni ve kar di yak dis fonk si yo nun ta ma men
or ta dan kalk tı ğı nı bil dir miş ler dir.5 Bi zim uy gu la -
ma mız da iş lem sü re si her iki has ta da da 6 sa at tir.
Or ta la ma kul la nı lan tPA mik ta rı 40 mg’dır. İş lem
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RESİM 3: 3A- İkinci olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografisi. Oklar her iki
pulmoner arterdeki trombüsleri göstermektedir. 3B- İkinci olgunun postoper-
atif bilgisayarlı tomografisi. Her iki pulmoner arterdeki trombüslerin küçüldüğü
görülmektedir.
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son ra sın da her iki ol gu nun da kli nik şika yet le ri dra-
ma tik ola rak dü zel miş, ol gu lar dan bi rin de tam
trom bo li zis, di ğe rin de ise par si yel trom bo li zis sağ-
lan mış ve uy gu la ma lar son ra sın da kana ma ile il gi li
her han gi komp li kas yon gö rül me miş tir. 

So nuç ola rak Ul tra so nog ra fi İle Hız lan dı rıl -
mış Ka te ter Eş li ğin de Trom bo li tik Te da vi akut
ma sif pul mo ner em bo li si olan uy gun has ta lar da
et ki li bir te da vi se çe ne ği ola rak akıl da bu lun du -
rul ma lı dır.
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ol renal venin süperior mezenterik arter (SMA) ile abdominal aort ara-
sında sıkışması ilk kez Grant tarafından Nutcracker Sendromu olarak
tanımlamıştır.1 Daha sıklıkla genç ve orta yaşlı bayanlarda karşımıza

çıkan bu sendromda, fizyolojik olarak SMA ve abdominal aorta arasındaki
35o-40o açının genellikle 16o’den daha az olduğu saptanmıştır.2

Kişisel tecrübelere dayanan sınırlı sayıda olgu sunumu ve vaka serileri
tanımlanmış olmakla birlikte NCS’nin gerçek insidansı bilinmemektedir.
En sık karşılaşılan semptomlar sol böbreğin venöz hipertansiyonuna bağlı
olarak hematüri, proteinüri ve sol yan ağrısıdır. Daha nadir olarak da ve-
nöz konjesyon sendromuna bağlı olarak vaginanın sol tarafında hassasiyet,
disparoni, dizüri, dismenore, skrotal variköz ven oluşumu, gluteal ve alt
ekstremitede variköz venlerin oluşumu, çok az hasta grubunda da karın ağ-
rısı ve gastrointestinal semptomlar saptanmıştır.3 Asemptomatik olan bazı
hastalarda da sol renal venin tuzaklanması radyolojik incelemelerde tesa-
düfen tespit edilebilmektedir.
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Nutcracker Sendromu: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Sol re nal ve nin ab do mi nal aor ta ve sü pe ri or me zen te rik ar ter ara sın da sı kış ma sı Nut crac ker
Sen dro mu (NCS) ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Bu pa to lo ji so nu cun da he ma tü ri, pro te i nü ri, re nal ve -
nöz hi per tan si yon ve sol yan ağ rı sı gi bi semp tom ve bul gu lar mey da na gel mek te dir. Bu sen dro mun
çe şit li te da vi yön tem le ri mev cut tur. Su nu lan ol gu da trans pe ri to ne al gi ri şim ile sol re nal ven, in fe -
ri yor ve na ka va ya re imp lan te edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Renal nutcracker sendromu, renal venler, proteinüri

AABBSS  TTRRAACCTT  Com pres si on of the left re nal ve in bet we en the ab do mi nal aor ta and the su pe ri or me -
sen te ric ar tery is na med as Nut crac ker syndro me (NCS). As a re sult of this pat ho logy, symptoms and
signs such as he ma tu ri a, pro te i nu ri a, re nal ve no us hyper ten si on, left flank  pa in oc cur. The re are
se ve ral tre at ment met hods of this syndro me. In this  pre sen ted ca se, the left re nal was re imp lan ted
to the in fe ri or ve na ca va by trans pe ri to ne al ro u te.

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal nutcracker syndrome, renal veins, proteinuria 
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Bu ra da pro te i nü ri ne de niy le ya pı lan araş tır -
ma lar da teş his edi len NCS’li genç ba yan has ta nın
ta nı ve ağır lık lı ola rak te da vi si li te ra tür bil gi le ri eş-
li ğin de tar tı şıl mak ta dır.

OL GU SU NU MU

14 ya şın da ba yan has ta nın yak la şık 4 yıl ön ce uzun
sü ren ka rın ağ rı la rı ol muş, bu şika yet le ri ile baş-
vur du ğu dış mer kez de pro te in kay bet ti ren glo me -
ru lo nef rit ta nı sı ko nu la rak ço cuk nef ro lo ji kli ni ği
ta ra fın dan me di kal ta ki be alın mış. Son 5 ay dır ka -
rın ağ rı sı şika yet le ri nin art ma sı üze ri ne ile ri tet-
kik ama cıy la re nal ar ter ve ven ul tra so nog ra fi si
ya pı lan has ta nın sol re nal ve ni nin in fra re nal  ab-
do mi nal aor ta ve SMA ara sın da sı kış tı ğı ve bu ve -
nin spek tral ana li zin de te pe sis to lik hı zın (PSV
cm/sn) prok si mal de 84.3, dis tal de 17.5 ve prok si -
mal/dis tal ora nı 4.8 (Nor mal<4.2) ve sol re nal ve -
nin ön-ar ka ça pı prok si mal de 1.0 mm, dis tal de 11.2
mm ve prok si mal/dis tal ora nı 11.2 (Nor mal< 4.0)
sap tan mış. Da ha ay rın tı lı ana to mik in ce le me için
ya pı lan ba tın bil gi sa yar lı to mog ra fi sin de (BT) sol
re nal ve nin prok si mal de sı kış ma böl ge sin de da ral -
dı ğı (3 mm), dis tal kı sım da ge niş le me gös ter di ği
(13 mm) ve ab do mi nal aor ta ile SMA ara sın da ki
açı nın 33o’ den az ol du ğu sap tan dı (Re sim 1, 2). Bu
ve ri ler le NCS ta nı sı ko nu lan has ta ope ras yon ama-
cıy la ser vi si mi ze ya tı rıl dı.

Fi zik mu a ye ne sin de ge nel du ru mu iyi, TA
100/60 mmHg, Nab zı 88/dk, so lu num ses le ri do ğal,
ba tın ve üro ge ni tal sis tem mu a ye ne sin de an lam lı
bul gu yok tu. Has ta nın 24 sa at lik id ra rın da 350
mg/gün (N<150 mg) pro te in sap tan ma sı ha ri cin de
ru tin bi yo kim ya, üre, kre a ti nin ve he mog ram tet-
kik le ri nor mal sı nır lar da hi lin dey di. Has ta nın soy
geç mi şin de özel lik bu lun ma mak tay dı. Has ta ya ve
ebe vey ni ne ge rek li bil gi ler ve ril dik ten son ra ebe-
vey nin den “bil gi len di ril miş olu r“ alın dı. Pre o pe ra -
tif ha zır lık la rı nı ta ki ben has taya ge nel anes te zi
al tın da gö bek üs tü gö bek al tı me di an in siz yon ya-
pı la rak, cilt cilt-al tı ge çi ldikten sonra ba tı na gi ril di.
Pe ri ton  ge çil dik ten son ra ret ro pe ri to na ula şıl dı.
Sol re nal ven eks plo re edil di, ile ri de re ce de di la te
ol du ğu gö rül dü (Re sim 3).Ve na ka va in fe ri yor
(VKİ) eks plo re edil di, ser best leş ti ril di. Sol ovar iyan,

sol sür re nal, in fe ri or me zen te rik ven bağ la na rak
ke sildi.

Sis te mik he pa ri ni zas yo nu ta ki ben VKİ ’a sağ
re nal ven bir le şim ye ri ni ala cak şekil de si de klemp
ko nul du. Sol re nal ven VKİ ’a bir le şim ye ri ne ya kın
yer den ke sil di. Bu böl ge 5/0 çift yu var lak iğ ne li po-
lip ro pi len ile ona rıl dı. Sol re nal ven VKİ ’a es ki sol
re nal ven se vi ye si nin he men al tı na açı lan ve no to -
mi ye 5/0 çift yu var lak iğ ne li po lip ro pi len ile anas-
to mo ze edil di (Re sim 4).

RESİM 1: Lateral kesit BT görüntüsünde SMA ve abdominal aorta arasın-
daki açının (ok işaretlerinin ucu) belirgin şekilde daraldığı görülmekte.

RESİM 2: BT’de transvers kesitte sol renal venin SMA ve abdominal aorta
arasındaki dar alanın distalinde belirgin genişlemesi (İki ok arasında sol renal
venin genişlemiş çapı görülmekte).



Ame li yat sü re sin ce ve son ra sın da her han gi bir
komp li kas yon ge liş me di. Post ope ra tif 10. gü nün de
ya pı lan 24 sa at lik id rar tah li lin de 133 mg/gün
(N<150 mg) pro te i nü ri nin nor mal se vi ye ye ge ri le -
di ği sap ta na rak has ta ta bur cu edil di.

TAR TIŞ MA 

NCS na dir gö rü len bir du rum dur. Sol yan ağ rı sı ve
pel vik ve nöz kon jes yon, pro te i nü ri semp tom la rı
olan has ta lar da dik kat li bir fi zik mu a ye ne yi ta ki -
ben is te nen Renk li Dopp ler Ul tra so nog ra fi (RDUS),
BT, MRI gi bi rad yo lo jik tet kik ler NCS’de dü şü nü -
le rek de ğer len di ril me li dir. Semp tom la rın iler le me -
si ve ya cid di ye ti gi ri şim za ma nı nı be lir me de en
önem li un sur lar dır. Asemp to ma tik eriş kin ve ço -
cuk has ta lar en az 2 yıl semp tom ve bul gu lar için
ta kip edi le bi lir. Özel lik le ço cuk lar da bü yü me ile
bir lik te ana to mik bo zuk lu ğun dü ze le bi le ce ği gös-
te ril miş tir. Ge nel lik le ilk baş vu ru lan non-in va ziv
ta nı yön te mi du yar lı lı ğı %78, öz gül lü ğü %100’e ya -
kın olan RDUS ol mak ta dır. Re nal ven de dar lık ön-
ce si ve son ra sın da ki PSV ora nı nın 4.2’den, ön-ar ka
çap ora nı nın 4.0’den faz la ol ma sı te da vi si nin ba şa -
rı sı açı sın dan önem li bir gös ter ge dir. Ke sin ta nı koy ma da ilk sı ra yı kon trast lı BT ve ya MRI, in fe ri -

or ve na ka va ma no met ri si al mak ta, bun la rı  ret rog -
rat fle bog ra fi gi bi in va ziv yön tem ler ta kip
et mek te dir.4 Te da vi ko nu sun da ha la çok çe şit li gö-
rüş ler ve yön tem ler mev cut tur (Tab lo 1).

Açık cer ra hi, açık ve ya la pa ros ko pik eks tra -
vas kü ler stent ko nul ma sı, en do vas kü ler stent ko-
nul ma sı ve ya go na do-ka val bypass te da vi de önem li
yön tem ler dir. Me di al nef ro pek si gü nü müz de ar tık
kul la nıl ma mak ta dır. Sol re nal ve nin trans po zis yo -
nu  ve sol böb re ğin oto-trans plan tas yo nu  ba şa rı lı
so nuç lar ve da ha az ölüm oran la rı sağ la mak ta dır.
Sol re nal ven trans po zis yo nu, sol böb re ğin oto-
trans plan tas yo nu na gö re da ha az cer ra hi gö rüş sa-
ha sı na ih ti yaç duy ma sı, da ha az komp li ke bir
ame li yat ol ma sı, re nal ar ter, üre ter anas to mo zu ge-
rek tir me me si ve da ha az böb rek is ke mi si ya rat ma -
sı açı sın dan avan taj lı dır. Öte yan dan SMA
trans po zis yo nu po ten si yel komp li kas yon la rı açı sın-
dan öne ril me mek te dir. En do vas kü ler stent le me ve
açık ope ras yon la ve ya la pa ros ko pik ola rak du e do -
num mo bi li ze edi le rek 14 mm ring li poly tet raf lu o -
ro eth yle ne (PTFE) gref tin sol re nal ve nin et ra fı na
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RESİM 3: Basının distalinde genişlemiş sol renal venin görüntüsü.

RESİM 4: Sol renal ven VKİ’a eski sol renal ven seviyesinin hemen altından
açılan venotomiye anastomozu.



sa rı la rak ya pı lan eks tra vas kü ler stent le me yön te mi
uzun dö nem an ti ko a gü las yon ge rek tir mek te dir.
En do vas kü ler stent yer leş ti ril me sin de uzun dö nem
an ti ko a gü las yon ge rek si ni mi nin ya nın da, ge li şen
ne o in ti mal hi perp la zi ile sten tin tı kan ma sı, em bo -
li zas yon ve sten tin prok si mal bö lü me doğ ru ye rin -
den oy na ma sı ge li şe bi le cek komp li kas yon lar
ara sın da dır. Stent le me nin ya kın dö nem so nuç la rı
iyi ol mak la be ra ber uzun dö nem so nuç la rı hak kın -
da bil gi ler ye ter siz dir.6 Bu pa to lo ji için en do vas kü -
ler ve ya la pa ras ko pik eks tra vas kü ler stent le me
ca zip gö rün se de açık cer ra hi ta mir ha len gü ve ni lir
bir yön tem dir.
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1. Medikal izlem

2. Açık cerrahi  

a. Medial nefropeksi (variköz damarların eksizyonu)

b. Renal ven bypass

c. Sol renal venin transpozisyonu

d. Sol böbreğin ototransplantasyonu

e. SMA transpozisyonu

f. Gonado-kaval bypass

3. Stent implantasyonu 

a. İntravaskuler stent implantasyonu

b. Ekstravaskuler stent implantasyonu

4. İntrapelvik kimyasal koterizasyon.
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rteriyel ve venöz hastalıkların birlikteliği ile ilgili yayın sayısı yok
denecek kadar azdır. Buna paralel olarak konuyla ilgili belirlenmiş
bir tedavi şeması da mevcut değildir. Bu olgu sunumu ile konu ile

ilgili bir deneyimimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

OLGU SUNUMU

Yaklaşık 4 yıldır yürüyüş sırasında her iki bacakta ağrı ve ayakta durmakla
her iki bacakta şişlik şikayeti olan 32 yaşında erkek hasta, son birkaç ayda
şikayetlerinin artması üzerine kliniğimize başvurmuştur. Anamnezde 15
paket-yıl sigara öyküsü, oral ve genital aft öyküsü ve 7 ay önce sol femoral
veni tutan derin venöz tromboz öyküsü mevcuttu. Bu bulgular ışığında Beh-
çet Hastalığı düşünülmüş ve paterji testi negatif bulunmuştur. Yapılan fizik
muayenede, her iki alt ekstremitede femoral, popliteal, anterior tibiyal, pos-
terior tibiyal ve dorsalis pedis arterleri palpe edilemiyordu. Doppler ultra-
sonografi ile her iki popliteal arter ve anterior tibiyal arterde akım vardı ve
ölçülen ayak-kol basınç indeksi sağda 0.1, solda 0.4 saptandı. Hastaya yapı-
lan abdominopelvik ve alt ekstremite bilgisayarlı tomografik anjiyografi tet-
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Romatolojik Etiyolojide
Arteriyel ve Venöz Hastalığın

Kombine Tedavisi

ÖÖZZEETT  Li te ra tür de, ar te ri yel ve ve nöz has ta lı ğın bir lik te ol du ğu ol gu lar da te da vi yak la şı mı na iliş kin
bil gi ler az sayı da ki ol gu su num la rı ile sı nır lı dır. Bu ol gu lar da ro ma tiz mal eti yo lo ji ile bir lik te lik
dik kat çe ki ci dir. Ol gu muz da ar te ri yel ve ve nöz has ta lı ğa ba şa rı lı bir kom bi ne cer ra hi yak la şı mı mız
su nul muş tur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriyel, venöz, cerrahi, Behçet hastalığı

AABBSS  TTRRAACCTT  All in for ma ti on abo ut the tre at ment of com bi ned ar te ri al and ve no us di se a se in li te -
ra tu re is li mi ted to a few num ber of ca se re ports. In the se ca ses rhe u ma tic di se a ses ha ve a con si de -
rab le ro le in eti o logy. He reby, a suc cess ful com bi ned sur gi cal tre at ment of both ar te ri al and ve no us
di se a se was pre sen ted in this ca se re port.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arterial, venous, surgery, Behçet’s disease
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ki kin de sağ da ana ve yü ze yel fe mo ral ar ter de, sol -
da eks ter nal ili yak, ana ve yü ze yel fe mo ral ar ter -
ler de uzun seg ment ok lüz yon, sol pop li te al ar ter
1/3 dis tal seg ment te ok lüz yon sap tan dı (Re sim 1 ve
2). Ya pı lan alt eks tre mi te ve nöz dopp ler ul tra so -
nog ra fi de ise sol da fe mo ral dü zey de de rin ven
trom bo zu se ke li de ği şik lik ler, sol ve na sa fe na mag-
na da trom boz se ke li du var ka lın laş ma sı, bi la te ral
de rin ve nöz, sa fe no fe mo ral ve per fo ran ve nöz yet-

mez lik sap tan dı, sağ ba cak ta 3, sol ba cak ta 2 se vi -
ye de per fo ran ven yet mez li ği tes pit edil di ve işa-
ret len di. Has ta ya 16/8 mm dac ron y-greft ile
aor to bi fe mo ral bay pas, 8 mm bi yo sen te tik greft ile
bi la te ral di züs tü fe mo ro pop li te al bay pas, bi la te ral
ve na sa fe na mag na li gas yo nu son ra sı kö pük skle ro -
te ra pi, sa fe no fe mo ral bi leş ke dal la rı nın li gas yon ve
di viz yo nu ve per fo ran ven li gas yo nu ope ras yo nu
uy gu lan dı. 

Pos to pe ra tif dö nem de sol an te ri or ti bi al ar ter
pal pabl idi ve sağ an te ri or ti bi al de dop ler le akım
sap tan dı. Ope ras yon son ra sın da klo pi dog rel 75 mg,
ase til sa li si lik asit 100 mg ve si los ta zol 200 mg/gün
baş lan dı. Pos to pe ra tif er ken dö nem de şika yet le ri
bü yük öl çü de dü ze len ve bu sa ye de eg zer siz ola na -
ğı bu lan has ta nın pos to pe ra tif 2. ay da sağ ba ca ğın -
da eg zer siz le kla u di kas yo oluş ma sı ne de niy le
ya pı lan kon trol de sağ fe mo ro pop li te al greft üze rin -
de akım alı na ma dı, an cak; has ta nın ayak-kol ba sınç
in dek si 0.1’den 0.7’ye yük sel miş ti. Ya pı lan ab do -
mi no pel vik ve alt eks tre mi te bil gi sa yar lı to mog ra -
fik an ji og ra fi tet ki kin de sağ gref tin ok lü de ol du ğu,
an cak; dis tal ar ter le rin akı mı nın art tı ğı gö rül dü
(Re sim 3).

Has ta nın KE AP kla sı fi kas yo nu na go re ve nöz
yet mez lik açı sın dan pre o pe ra tif dö nem de C3-4
olan kli nik sı nıf la ma sı pos to pe ra tif 3. ay da C1’e ge-
ri le miş tir.  

TAR TIŞ MA

Genç bir ol gu da ar te ri yel ve ve nöz tu tu lum bir lik -
te li ğiy le il gi li pa to lo ji sa yı sı faz la de ğil dir. Bun lar -
dan en sık iz le ne ni Bu er ger’ dir. Bu er ger’ de ge zi ci
trom bof le bit ler le bir lik te diz ve dir sek le rin dis ta -
lin de ki ar te ri yel ya tak tu tu lu mu gö rü lür. Bu du rum
bi zim ol gu muz la uyuş ma mak ta dır. Hem ve nöz
trom boz hem de ar te ri yel tu tu lu mun bir lik te gö rü -
le bi le ce ği hi per ko a gü lo pa ti sen drom la rı araş tı rıl -
mış ve her han gi bir pa to lo ji tes pit edi le me miş tir.
Has ta nın çok genç yaş ta vas kü ler ya pı sı nın ile ri de-
re ce de kö tü ol ma sı ak la eş lik eden bir ro ma to lo jik
has ta lı ğı da ge tir mek te dir. Has ta nın da ha ön ce oral
ve ge ni tal af tı ol muş ve vas kü ler has ta lı ğı mev cut -
tur. Bu lun du ğu muz coğ ra fi ko num iti ba riy le Beh-
çet Has ta lı ğı bu yaş gru bun da ve er kek cin si yet te

RESİM 1: Preoperatif abdominopelvik BT anjiografi görüntüleri-1.

RESİM 2: Preoperatif abdominopelvik BT anjiografi görüntüleri-2.



ilk ak la ge len ta nı lar dan bi ri dir. Her han gi bir okü-
ler ve nö rop si ki yat rik semp tom ve ya öy kü sü ol ma -
yan ol gu da da ha ön ce pa ter ji tes ti ya pıl mış ve
ne ga tif bu lun muş tur. Bu nun la bir lik te son dö-
nem de pa ter ji tes ti nin Beh çet has ta lı ğı ta nı sın da -
ki gü ve ni lir li ği sor gu lan mak ta ve tes tin
po zi tif li ği nin kli ni ğin iler le yiş ile il gi si ol ma dı ğı
vur gu lan mak ta dır.1,2 Ay rı ca mev cut ta nı kri ter le -
ri nin has ta lık ta nı sı koy ma da ye ter li ol ma dı ğı,
has ta lı ğın baş lan gıç ev re sin de ki ol gu la rı tes pit
ede me ye ce ği be lir til mek te dir.3 Bu tür ol gu lar her
ne ka dar, çok sa yı da kri te ri kar şı la ma sa da ola sı
Beh çet Has ta lı ğı açı sın dan ya kın dan ta kip edil me-
li dir. İler le yen dö nem ler de di ğer kri ter ler ba zı ol-
gu lar da ge li şe bil mek te dir. Ol gu muz da ro ma to lo jik

ola rak Beh çet has ta lı ğı ön ta nı sı na uy gun ola rak il-
gi li bi rim ce iz lem al tın da dır.

Ar te ri yel ve ve nöz has ta lı ğın bir lik te lik gös-
ter di ği has ta la ra yak la şım la il gi li stan dart bir yak-
la şım mev cut de ğil dir. Bu ol gu baş vur du ğun da
is ti ra hat ağ rı sı mev cut tu. Bu ne den le ar ter yel re-
vas kü la ri zas yon dü şü nül müş tür. Has ta çok genç ol-
du ğun dan sağ da dis tal anas to moz di züs tü pop li te al
seg men te ya pıl dı ve dis tal bay pas hak kı böy le ce
ko run muş ol du. İle ri de re ce sa fe no fe mo ral ve per-
fo ran yet mez lik ta nı la rı olan ol gu muz da re vas kü -
la ri zas yo nu ta ki ben ar tan dis tal ar te ri yel akı mın da
te tik le ye ce ği staz der ma ti ti ve ödem risk le ri göz
önü ne alı na rak eş za man lı her iki ba ca ğa da sa fe -
no fe mo ral bi leş ke böl ge sin den ve na sa fe na mag na -
nın li gas yo nu, kö pük skle ro te ra pi, bi leş ke yan
dal la rı nın li gas yo nu ve per fo ra tör le rin li gas yo nu
uy gu lan mış tır. 

Özel lik le trav ma lar da ve nöz re kons trük si yo -
nun ar te ri yel ta mir le rin ba şa rı sı nı art tır dı ğı iyi bi-
li nen bir ko nu dur. Her ne ka dar trav ma ile ben zer
me ka niz ma la ra sa hip ol ma sa da bi zim ol gu mu za
ben zer va ka lar da ve nöz sta zın ay nı se ans ta gi de ril -
me si ar te ri yel re vas kü la ri zas yo nun ba şa rı şan sı nı
art tı ra bi lir. Ay rı ca bu tip bir ol gu da ge li şe bi le cek
olan staz der ma ti ti her za man greft en fek si yo nu
için bir risk fak tö rü dür ve bu tip bir yak la şı mın ola -
sı ya ra rı ola rak da dü şü nül me li dir. Bu ol gu da ki gi -
bi sı ra dı şı olan has ta lar da stan dart te da vi sı nır la rı nı
ge niş let mek ve has ta ya spe si fik te da vi plan la mak
ge rek ti ği ni dü şün mek te yiz. 
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RESİM 3: Postoperatif abdominopelvik BT anjiografi görüntüleri-1.
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stakiyan kapak (ÖK) vena kava inferiorun sağ atriuma (RA) dökül-
düğü yerin önünde yer alır ve semilunar formdadır. Bu kapak atri-
umu oluşturan çift tabaka arasındaki fibromusküler liflerden

oluşur. Fetusda oldukça geniş boyutlu olup, oksijenden zengin kanın infe-
rior vena kavadan, foramen ovale yolu ile direkt olarak sol atriuma geçişi-
ni sağlar. Doğum sonrası ÖK tam olarak regrese olmaya programlıdır.
Ancak, olguların %30’unda farklı çap ve anatomide kalmaya devam eder.1

OLGU SUNUMU

On altı yaşındaki erkek olgu (O. K.) eforla olan göğüs sıkışması yakınması ne-
deniyle takip eden hekimi tarafından görülmüş ve çekilen EKG’sinde saptanan
değişiklikler nedeniyle kardiyoloji muayenesi önerilmiş idi. Olguda dikkat ek-
sikliği nedeniyle metilfenidat hidroklorür tedavi planlanlaması mevcuttu.

Kor Triatriatum Dexter
Görüntüsü Oluşturan

Dev Östakiyan Kapak ve Tanıda MR

ÖÖZZEETT  Ös takiy an ka pak (ÖK) ve na ka va in fe ri o run sağ at ri u ma (RA) dö kül dü ğü ye rin önün de yer
alır ve se mi lu nar form da dır. Bu ka pak at ri u mu oluş tu ran çift ta ba ka ara sın da ki fib ro mus kü ler lif -
ler den olu şur. Fe tus da ol duk ça ge niş bo yut lu olup, ok si jen den zen gin ka nın in fe ri or ve na ka va dan,
fo ra men ova le yo lu ile di rekt ola rak sol at ri u ma ge çi şi ni sağ lar. On al tı ya şın da ki er kek ol gu efor la
olan gö ğüs sı kış ma sı ya kın ma sı ne de niy le ta kip eden he ki mi ta ra fın dan gö rül müş ve çe ki len EKG -
’sin de sap ta nan de ği şik lik ler ne de niy le kar di yo lo ji mu a ye ne si öne ril miş ti. Kar di yak MR ile RA’ da
baş ka bir sep ta ve ya yer kap la yan olu şum bul gu su iz len me di. Bu bul gu lar ile gö rü nüm ge niş ÖK ile
uyum lu bu lun du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Östakiyan kapak; MR

AABBSS  TTRRAACCTT  Eus tac hi an val ve (EV) is lo ca ted in front of the are a whe re in fe ri or ca val ve in con nec -
ted and has a se mi lu nar sha pe. This val ve is for med from the fib ro mus cu lar fi bers that form the
two la yers of right at ri um. It has a big si ze in the fe tus and helps to pas sa ge of oxy gen-rich blo od
from in fe ri or ca val ve in to left at ri um thro ugh fo ra men ova le. A yo ung 16 ye ars old boy had be en
exa mi ned by the physi ci an with the comp la int of chest pa in. Du e to so me chan ges in the ECG car-
di o logy exa mi na ti on is ad vi sed. Car di ac mag ne tic re so nan ce ima ging re ve a led no ab nor mal fin dings
ot her than EV.

KKeeyy  WWoorrddss::  Eustachian valve; MR
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Fi zik mu a ye ne: Vü cut kit le in dek si (VKİ): 27
kg/m2, TA:120/70 mmHg, os kul tas yon da Me zo kar -
di yak-pul mo ner odak ara sın da 2/6 de re ce sis to lik
sufl ile fiz yo lo jik S2 iki leş me si du yul du. EKG: nor-
mal si nüs rit mi, RBBB (+), 54/dk, PR ve QT za man-
la rı nor mal idi. Bi yo kim ya sal ana liz le ri nor mal
olup 24 sa at lik EKG hol te rin de si nü zal arit mi dı-
şın da bul gu iz len me di. Trans to ra sik eko kar di yog -
ra fi de: Sağ at ri yum te pe sin den İAS ’a uza nan ve
RA’ da ay rı bir bö lüm gö rü nü mü oluş tu ran mem-
bra nım sı ya pı (sep ta) iz len di (Re sim 1). Ay rı ca sağ
ven tri kül (RV) ve sol ven tri kül (LV) apek sin de ya-
lan cı ten don ima jı mev cut tu.

Eko kar di og ra fik ola rak dört boş luk plan da RA
içe ri sin de sap ta nan mem bra nöz ya pı ne de niy le kor
tri a triatum dex ter şüp he si ile in ce le me ye al dı ğı mız
has ta da; stan dart kar di yak plan lar da Kar di yak
Man ye tik Re zo nans Gö rün tü le me (KMRG) ile ana-
to mik de tay or ta ya kon muş, ana to mik ya pı lar
KMRG ile ci ne form da ha re ket li gö rün tü ler ola rak
da iz len miş tir. 

KMRG in ce le me sin de, sağ at ri yu ma (RA) yö-
ne lik el de olu nan 4 boş luk ke sit ler de, eko kar di og -
ra fik gö rün tü le re ben zer şekil de, RA içe ri sin de ve
in fe ri or kı sım da iz le nen şüp he li sep tal ya pı tes pit
edil di (Resim 2). Bu ya pı nın ana to mik de ta yı nın
da ha iyi de ğer len di ril me si açı sın dan sağ ya pı la ra
yö ne lik mo di fi ye uzun ek sen (Re sim 3) ve mo di fi -
ye kı sa ek sen (Re sim 4) gö rün tü ler ci ne ola rak el -
de olun du. Ci ne gö rün tü ler de in fe ri or ve na
ka va nın nor ma le gö re da ha yük sek ko num da RA ’a
açıl dı ğı ve ge niş olan ka pa ğın kon veks ke na rı nın

RA ka vi te si içe ri si ne prot rüz yon gös ter di ği, bu ne-
den le de dört boş luk gö rün tü de biz le re ya nıl tı cı
gö rü nüm ver di ği iz len di. Kar di yak MR ile RA’ da
baş ka bir sep ta ve ya yer kap la yan olu şum bul gu su
iz len me di. Bu bul gu lar ile gö rü nüm ge niş EK ile
uyum lu bu lun du. 

TAR TIŞ MA

Östakiyan kapak ru tin ola rak eko kar di og ra fi, bil gi -
sa yar lı to mog ra fi ve ya man ye tik re zo nans in ce le -
me le rin de pek gö rül mez. Ka pak ka lın tı sı na di ren
gö rün tü le ne bi le cek ka dar bü yük bo yu ta ula şa bi lir.
Eko kar di og ra fi de ÖK in fe ri or ve na ka va ile RA bi-
leş ke sin de ha re ket li, in ce, li ne er bir bant ola rak gö-
rü le bi lir, fos sa ova li se uza na bi lir an cak tri kus pid
ka pa ğı geç mez.2 Ra por lar ÖK ’nın san dı ğı mız ka dar
ma sum ol ma ya bi le ce ği ni gös ter mek te dir. Çok ge -
niş bo yut la ra ula şa bi lir. İntra kar di yak kit le ve
trom büs le ri tak lit ede bi lir, en fek tif ve ge tas yon için
bir ze min oluş tu ra bi lir ve ya PFO açık lı ğı için bir
yat kın lık se be bi ola bi lir.1,3

Östakiyan kapak üze rin de en do kar dit ve trom-
büs olu şum la rı ol duk ça na dir komp li kas yon lar ara-
sın da dır. En do kar dit sık lık la in tra ve nöz ilaçRESİM 1: Transtorasik ekokardiyografi görüntüsü.

RE SİM 2: 4 boş luk KMRG ke si ti. Sağ at ri um içe ri sin de eko kar di yog ra fi in ce -
le me sin de ki ne ben zer sep ta gö rü nü mü ve ren li ne er olu şum (be yaz ok lar).
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kul la nı cı la rın da göz len mek te dir. Kal bin sağ ta raf
ka pak çık la rı nı tu tan en do kar dit çok iyi ta nım lan -
mış ken, ÖK en do kar di ti ol duk ça na dir dir. Ret ros -
pek tif bir ça lış ma da ÖK en do kar di ti sık lı ğı sağ ta raf
en do kar di ti için de %3.3 ora nın da he sap lan mış tır.
Yüz de 63 va ka da Stap. au re us üre mek te dir. İlaç
kul la nı mı dı şı di ğer ya tın lık ne den le ri; IV ka te ter
var lı ğı, pa ce-ma ker elek tro du, ro ma tiz mal ba zı has-
ta lık lar, im mu no lo jik bo zuk luk lar (HIV pozitifli ği)
ve kro nik al ko lizm var lı ğı dır.4

Pa tent fo ra men ova le var lı ğı nın krip to je nik
in me ye ne den ol du ğu bi lin mek te dir. Han gi PFO’ li
va ka la rın da ha faz la ris ke sa hip ol du ğu nu be lir le -
mek için ya pı lan ve sağ at ri yal ana to mi yi ir de le yen
bir ça lış ma da, uzun (>10 mm) ÖK ’nın pa ra dok sik
em bo lizm için ko lay laş tı rı cı bir risk fak tö rü ol du ğu
ve bu et ki nin pa ra dok sal sep tal ha re ket ten ba ğım -
sız ol du ğu ile ri sü rül müş tür.5

Pul mo ner em bo li ge li şen ol gu la rın %4-18’in de
trom büs kay na ğı kal bin sağ ta ra fı dır. Östakiy an ka -
pak trom bü sü ne bağ lı pul mo ner em bo li sık lı ğı bi-
lin me mek le be ra ber na dir ol gu su nu la rı bu lun -

RE SİM 3: Sağ yapılara yönelik uzun eksen KMRG kesitleri (sağ alt köşede kesit planları gösterilmiştir). A: sistolde ve B diastolde Östakiyan kapağın konveks
kenarının atrium içerisine doğru protrüzyonu izlenmekte.

RE SİM 4: Sağ yapılara yönelik kalp bazisinden geçen modifiye kısa eksen
KMRG kesiti (sağ alt köşede kesit planı gösterilmiştir). Östakiyan kapağın
konveks kenarının atrium içerisine doğru protrüzyonu diğer bir planda daha
net olarak izlenmekte.
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mak ta dır. Bu ol gu lar da fib ri no li tik ve ya sis te mik
an ti ko a gu lan te da viy le trom bü sün eri yip kay bol -
du ğu ra por edil miş tir.6

Östakiy an ka pak ta sağ at ri yal mik so ma ve ya
pa pil ler fib ro e les to ma ge li şe bil mek te dir. Eko kar di -
yog ra fik in ce le me de RA ’u bö len ve kor  tri at ria tum
dex ter gö rün tü sü oluş tu ran ÖK ol gu la rı nın gö rün -
tü le ri nin sağ at ri yal kis tik tü mör le ri tak lid ede bi -
le ce ği ifa de edil miş tir.7 Be lir gin ÖK yan lış lık la os ti-
um se kun dum ve ya si nüs ve no zus ti pi ASD ta nı sı -
na ne den ola bi lir. Bu ta nı fark lı lı ğı tran sö za fa gi yal
eko kar di yog ra fik in ce le me ye rağ men ge li şe bi lir.
Hat ta at ri yal rim sa nı lan ÖK ’nın cer ra hi ola rak ka-
pa tıl ma sı in fe ri or ve na ca va obs trik si yo nu na ne den
ola bi lir. ASD ka pat ma iş lem le ri nin sık lı ğı nın gün-
den gü ne art tı ğı bu dö nem de, ÖK ’sı ka lın ve uzun
olan ol gu lar da at ri yal rim sa nı la bi le ce ği nin bi lin -
me si yan lış ta nı ve komp li kas yon la rı ön le ye cek tir.
Ay rı ca ÖK, at ri yal flut ter için ya pı la cak ab las yon
iş le min de güç lük le re ne den ola bi lir.1,8

Kar di yo lo ji pra ti ğin de ko ro ner si nüs (CS) gi ri -
şim le ri gi de rek art mak ta dır. Bi ven tri kü ler pa ce ma -
ker imp lan tas yo nun da CS’e ba şa rı lı le ad yer leş tir-
me ora nı %53-98 ara sın da de ğiş mek te dir. Sağ at ri -
yum da var olan ana to mik ba ri yer ler iş lem ba şa rı sı -
nı et ki le mek te dir. Bu ba ri yer le rin ba şın da ÖK
mev cu di ye ti gel mek te dir. Di ğer ba ri yer ler The be -
si an ve Vi e us sens ka pak la rı ile Chi a ri net wor ku dur.
Bu ba ri yer le rin ken di ara la rın da ay rım la rı da
önem li dir. Bu ne den le zor ana to mi ye sa hip bu tür
ol gu lar da CS pa ce le a di uy gu la ma sı TÖ E ve ya in-
tra kar di yak eko kar di yog ra fi eş li ğin de ya pıl ma lı dır.9

Ay rı ca bü yük ÖK’nın ka rı şa bi le ce ği kor tri at ri a tum
dex ter tab lo su ayırt edil me li dir, zi ra te da vi si cer ra -
hi dir.10

Önem li ko nu lar dan bi ri si de kar di yak kit le le -
le rin cer ra hi ön ce si de ğer len di ril me si ve ha zır lı ğı -
dır. Ül ke miz de ya pıl mış öz gün bir araş tır ma da TTE
ile kar di yak kit le ta nı sı ko nu lan ve da ha son ra kar-
di yak MR çe ki le rek ope ras yo na ve ri len 15 va ka nın
ta ma mın da kit le ile kar şı la şı lır ken, ope re edil me -

yen va ka lar dan 2 ta ne si nin ÖK ol du ğu ra por edil-
mi ş tir. Bu yö nüy le, bu ça lış ma da kon trast lı MR in-
ce le me si nin kar di yak kit le le le rin ta nı, ka rak ter ve
uza nım la rı nın sap tan ma sın da TTE’ ye üs tün no nin -
va zif gö rün tü le me yön te mi ol du ğu vur gu lan mış -
tır.11

Eko kar di yog ra fik ola rak ta nın ma sın da ki güç-
lük ler ne de ni ile, bil gi sa yar lı to mog ra fi ve ya man-
ye tik re zo nans gö rün tü le me nin mul tip la nar
gö rün tü al ma üs tün lü ğü ve kar di yak man ye tik re-
zo nan sın ha re ke ti ola rak gö rün tü le ri de ğer len dir -
me avan ta jın dan do la yı eko kar di yog ra fi ye
üs tün lü ğü bu lun mak ta dır. Tüm bun la rın ya nın da
stan dart kar di yak plan la rın da (eko kar di yog ra fik
stan dart plan lar dan tü re til miş tir) ba zı du rum lar da
ye ter siz kal dı ğı ve ek mo di fi ye plan la rın el de olun-
ma sı nın ge rek li li ği bi lin mek te dir. Bu ol gu da da
gör dü ğü müz üze re, stan dart kar di yak plan la ra ek
ola rak alı nan mo di fi ye plan la rın ana to mik de ta yın
ve kom şu luk la rın da ha iyi or ta ya kon ma sı nı sağ la -
dı ğı gö rül mek te dir. Böy le ce eko kar di yog ra fi ye ek
ola rak KMRG gö rün tü le me yön te mi nin ta nı de ğe -
ri nin ar tı rıl ma sın da kat kı sı nın an lam lı ol du ğu or ta -
ya kon mak ta dır. KMRG gö rün tü le me yön te mi ilk
in ce le me yön te mi ol mak tan çok eko kar di og ra fi
son ra sın da se kon der bir yön tem ola rak ana to mik
de ta yın ve ya kar di yak tü mör ve ya psö do tü mör şüp-
he le ri nin or ta ya ko nul ma sın da kul la nı la cak bir
yön tem dir ve tec rü be ge rek tir mek te dir. Şüp he siz
KMRG tek ni ği nin de bir çok li mi tas yo nu bu lun -
mak la bir lik te (klos tro fo bik has ta lar, ne fes tut ma -
da ki zor luk lar ve pe di yat rik yaş gru bu has ta la rı
gi bi) ke sit sel gö rün tü le me de ki üs tün lü ğü ve tran sö-
sa fa gi yal eko kar di og ra fi ye gö re has ta lar için ol duk -
ça kon for lu bir yön tem dir.12

İla ve ya pı sal baş ka bir kalp has ta lı ğı yok sa ÖK
sık lık la te da vi ge rek tir mez. Semp to ma tik va ka lar -
da ise kon ser va tif te da vi ler ter cih edi lir. Ol gu muz,
bak te ri yel en do kar dit pro fi lak si si, psö do e fed rin
içe ren ilaç lar dan uzak dur ma sı ve yıl lık eko kar di -
yog ra fik kon trol öne ri le rek ta ki be alın dı.
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