
EEDDİİTTÖÖRR - EDITOR

Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye

KKUURRUUCCUU  EEDDİİTTÖÖRR  --  FOUNDER EDITOR

Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

GGEEÇÇMMİİŞŞ  DDÖÖNNEEMM  EEDDİİTTÖÖRRLLEERRİİ  --  FORMER EDITORS

Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Murat KAYABALI, Türkiye
Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr. Bülent KAYA, Türkiye

OONNUURRSSAALL  KKUURRUULL  --  HONORARY BOARD

YYAARRDDIIMMCCII  EEDDİİTTÖÖRRLLEERR  -- ASSOCIATE EDITORS

Dr. Serap AYKUT AKA, Türkiye

Dr. Osman AKATA, Türkiye

Dr. Kemal BAYAZIT, Türkiye

Dr. Murat BAYAZIT, Türkiye

Dr. A. Kürşat BOZKURT, Türkiye

Dr. Erkmen BÖKE, Türkiye

Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

Dr. Enver DAYIOĞLU, Türkiye

Dr. Enver DURAN, Türkiye

Dr. İsa DURMAZ, Türkiye

Dr. Hamit IŞIKLAR, Türkiye

Dr. Daniş KAMALI, Türkiye

Dr. Bülent KAYA, Türkiye

Dr. Murat KAYABALI, Türkiye

Dr. Hikmet KOÇAK, Türkiye

Dr. Mehmet KURTOĞLU, Türkiye

Dr. Mustafa PAÇ, Türkiye

Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye

Dr. Ömer Yüksel ÖZTÜRK, Türkiye

Dr. Ayla SAYIN, Türkiye

Dr. Harun TATAR, Türkiye

Dr. Altan TÜZÜNER, Türkiye

Dr. Cevat YAKUT, Türkiye

Dr. İbrahim YEKELER, Türkiye

AAoorrttiikk  AAnneevvrriizzmmaallaarr,,  CCeerrrraahhii  vvee  EEnnddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavviissii  // Aortic Aneurysms, Surgical and Endovascular Treatment
Dr. Suat BUKET, Türkiye Dr. Hakan POSACIOĞLU, Türkiye

AArrtteerriiyyoo--VVeennöözz  EErriişşiimm  // Arterio-Venous Access
Dr. Tanzer ÇALKAVUR, Türkiye Dr. Erkan KURALAY, Türkiye Dr. Selçuk BAKTIROĞLU, Türkiye

AArrtteerriiyyoo--VVeennöözz  MMaallffoorrmmaassyyoonn,,  VVaasskküülliittlleerr  vvee  LLeennff  HHaassttaallııkkllaarrıı  // Arterio-Venous Malformations, Vasculitis and Lymphatic Disorders
Dr. Yiğit AKÇALI, Türkiye Dr. Hasan TÜZÜN, Türkiye

KKaarroottiiss  AArrtteerr  HHaassttaallııkkllaarrıı  // Carotid Artery Diseases
Dr. Şeref KÜÇÜKER, Türkiye Dr. H. Tankut AKAY, Türkiye

KKöökk  HHüüccrree  UUyygguullaammaallaarrıı  vvee  DDeenneeyysseell  ÇÇaallıışşmmaallaarr  // Stem Cell Therapies and Experimental Studies
Dr. Rahmi ZEYBEK, Türkiye Dr. A. Rüçhan AKAR, Türkiye

PPeerriiffeerriikk  AArrtteerr  HHaassttaallııkkllaarrıı  // Peripheral Arterial Diseases
Dr. Münacettin CEVİZ, Türkiye Dr. Cengiz KÖKSAL, Türkiye

VVeenn  HHaassttaallııkkllaarrıı  // Venous Diseases
Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Türkiye Dr. Suat DOĞANCI, Türkiye



Dr. Ahmet AKGÜL, Türkiye
Dr. Erdal ASLIM, Türkiye
Dr. Zeynep BAŞTÜZEL EYİLETEN , Türkiye
Dr. Bayer ÇINAR, Türkiye

Dr. Nevzat ERDİL, Türkiye
Dr. Sadık ERYILMAZ
Dr. Zafer İŞCAN, Türkiye

Dr. Yusuf KALKO, Türkiye
Dr. Erdem SİLİSTRELİ, Türkiye
Dr. Ertan YÜCEL, Türkiye

KKaarroottiiss  AArrtteerr  HHaassttaallııkkllaarrıı  / Carotid Artery Diseases

Dr. Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Türkiye
Dr. Serkan DURDU, Türkiye
Dr. Selim ERENTÜRK, Türkiye
Dr. Serdar GÜNAYDIN, Türkiye

Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL, Türkiye
Dr. Sadi KAPLAN, Türkiye
Dr. Fehmi KATIRCIOĞLU, Türkiye

Dr. Öztekin OTO, Türkiye
Dr. Murat SARGIN, Türkiye
Dr. Tulga ULUS, Türkiye

KKöökk  HHüüccrree  UUyygguullaammaallaarrıı  vvee  DDeenneeyysseell  ÇÇaallıışşmmaallaarr  / Stem Cell Therapies and Experimental Studies

Dr. İskender ALAÇAYIR, Türkiye
Dr. Ufuk ALPAGUT, Türkiye
Dr. İhsan BAKIR, Türkiye
Dr. Haşmet BARDAKÇI, Türkiye
Dr. Bektaş BATTALOĞLU, Türkiye
Dr. Hakan BİNGÖL, Türkiye
Dr. Ömer ÇAKIR, Türkiye

Dr. Adem İlkay DİKEN, Türkiye
Dr. Celalettin GÜNAY, Türkiye
Dr. Erkan İRİZ, Türkiye
Dr. Murat ÖZEREN, Türkiye
Dr. A. Fatih ÖZYAZICIOĞLU, Türkiye
Dr. Nejat SARIOSMANOĞLU, Türkiye
Dr. David SABA, Türkiye

Dr. Mustafa ŞIRLAK, Türkiye
Dr. Osman TİRYAKİOĞLU, Türkiye
Dr. A. Kemal TUYGUN, Türkiye
Dr. Hakan UNCU, Türkiye
Dr. Haşim ÜSTÜNSOY, Türkiye
Dr. A. Hakan VURAL, Türkiye

PPeerriiffeerriikk  AArrtteerr  HHaassttaallııkkllaarrıı  / Peripheral Arterial Diseases

Dr. Uğur BENGİSUN, Türkiye
Dr. Öcal BERKAN, Türkiye
Dr. Sadettin DERNEK, Türkiye
Dr. Nevzat DOĞAN, Türkiye
Dr. Fatih Ata GENÇ, Türkiye
Dr. İlhan GÖLBAŞI, Türkiye

Dr. Mustafa KARAÇELİK, Türkiye
Dr. Ferşat KOLBAKIR, Türkiye
Dr. Cüneyt KÖKSOY, Türkiye
Dr. Aslıhan KÜÇÜKER, Türkiye
Dr. Mutasım SÜNGÜN, Türkiye
Dr. Şah TOPÇUOĞLU, Türkiye

Dr. Melih H. US, Türkiye
Dr. Cengiz TÜRKAY, Türkiye
Dr. Cees WITTENS, Germany
Dr. Alptekin YASIM, Türkiye
Dr. Mustafa YILMAZ, Türkiye

VVeenn  HHaassttaallııkkllaarrıı  / Venous Diseases

Dr. Murat AKSOY, Türkiye
Dr. Ahmet BALTALARLI, Türkiye
Dr. Berent DİŞÇİGİL, Türkiye
Dr. Turan EGE, Türkiye

Dr. Dilek ERER, Türkiye
Dr. Niyazi GÖRMÜŞ, Türkiye
Dr. Byung Boong LEE, USA, Türkiye

Dr. Gökhan ÖNEM, Türkiye
Dr. Kanat ÖZIŞIK, Türkiye
Dr. Soner SANİOĞLU, Türkiye

AArrtteerriiyyoo--VVeennöözz  MMaallffoorrmmaassyyoonn,,  VVaasskküülliittlleerr  vvee  LLeennff  HHaassttaallııkkllaarrıı  / Arterio-Venous Malformations, Vasculitis and Lymphatic Disorders

Dr. Cengiz BOLCAL, Türkiye
Dr. Faruk CİNGÖZ, Türkiye
Dr. Levent ÇETİN, Türkiye
Dr. Hasan KARABULUT, Türkiye

Dr. Ümit KERVAN, Türkiye
Dr. Erol KURÇ, Türkiye
Dr. Uğursay KIZILTEPE, Türkiye

Dr. Cüneyt NARİN, Türkiye
Dr. Mustafa TOK, Türkiye
Dr. Mert YILMAZ, Türkiye

AArrtteerriiyyoo--VVeennöözz  EErriişşiimm  / Arterio-Venous Access

Dr. Cem ALHAN, Türkiye
Dr. Anıl APAYDIN, Türkiye
Dr. Harun ARBATLI, Türkiye
Dr. Cüneyt AYTEKİN, Türkiye
Dr. Fuat BİLGEN, Türkiye
Dr. Levent BİRİNCİOĞLU, Türkiye
Dr. Fatih BOYVAT, Türkiye
Dr. Barbaros ÇİL, Türkiye
Dr. Orhan Veli DOĞAN, Türkiye

Dr. Yiğit GÖKTAY, Türkiye
Dr. Öner GÜLCAN, Türkiye
Dr. Ali GÜRBÜZ, Türkiye
Dr. Eyüp HAZAN, Türkiye
Dr. Tuncay HAZIROLAN, Türkiye
Dr. C. Selim İSBİR, Türkiye
Dr. Özalp KARABAY, Türkiye
Dr. Firuzan NUMAN, Türkiye
Dr. Levent OĞUZKURT, Türkiye

Dr. Halil ÖZTÜRK, Türkiye
Dr. İbrahim ÖZSÖYLER, Türkiye
Dr. Mustafa PARILDAR, Türkiye
Dr. Ahmet SARITAŞ, Türkiye
Dr. Ufuk TÜTÜN, Türkiye
Dr. Levent YAZICIOĞLU, Türkiye
Dr. Levent YILIK , Türkiye
Dr. A.Turan YILMAZ, Türkiye

AAoorrttiikk  AAnneevvrriizzmmaallaarr,,  CCeerrrraahhii  vvee  EEnnddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavviissii  / Aortic Aneurysms, Surgical and Endovascular Treatment

DDAANNIIŞŞMMAA  KKUURRUULLUU  -- ADVISORY BOARD



ULUSAL VASKÜLER ve ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ
ADINA SAHİBİ
Dr. Şeref Alp KÜÇÜKER

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dr. Şeref Alp KÜÇÜKER

YÖNETİM YERİ
Damar Cerrahi Dergisi

Gölgeli Sokak 27/13 Gaziosmanpaşa, ANKARA

Tel : (0312) 447 43 99

Faks: (0312) 436 72 64

web: uvcd.org/dergi

e-posta: dergi@uvcd.org.tr

YAYIN PERİYODU VE TÜRÜ
Damar Cerrahi Dergisi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır.

Yerel süreli yayın.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ
Derginin yayınlandığı tarihlerden en az 15 gün önce dernek 

yazışma adresine bildirilmelidir. Zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle

derginin aboneye ulaşmamasından yayıncı sorumlu tutulamaz.

YAYIN HAKKI
Damar Cerrahi Dergisi’nde yayınlanan yazılar, resim, şekil ve tablolar

yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile

basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçla kaynak göstermek kaydıyla özetleme

ve alıntı yapılabilir.

BASILDIĞI YER-BASIMCI-YAYIMCI
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret
(Türkiye Klinikleri)
Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

Tel  : 0 312 286 56 56

Faks  : 0 312 220 04 70

e-posta  : info@turkiyeklinikleri.com

web  : www.turkiyeklinikleri.com

İNDEKSLENDİĞİ DİZİNLER
Türkiye Atıf Dizini

Index Copernicus

ISSN: 1301-1839

Basıma veriliş tarihi: 02.11.2012

THE OWNER ON BEHALF OF 
NATIONAL SOCIETY OF VASCULAR and ENDOVASCULAR SURGERY
Dr. Şeref Alp KÜÇÜKER

MANAGING CLERICAL DIRECTOR
Dr. Şeref Alp KÜÇÜKER

ADDRESS FOR MANAGEMENT
Turkish Journal of Vascular Surgery

Gölgeli Sokak 27/13 Gaziosmanpaşa, ANKARA, TÜRKİYE

Phone: (+90 312) 447 43 99

Fax     : (+90 312) 436 72 64

web     : uvcd.org/dergi

e-mail  : dergi@uvcd.org.tr

PUBLICATION TYPE AND PERIODS
Turkish Journal of Vascular Surgery is published 3 times a year.

Local periodic publication.

CHANGE OF ADDRESS
Notify the subscription office for the change of address at least 15 

days before the date of issue. The publisher will not be responsible from any lost

resulting from an address change if not informed.

COPYRIGHT
All articles, images, figures and tables published in this journal are protected 

by Copyright. No material published in this journal may be reproduced  or  dupli-

cated partially or totally without the written permission from the copyright holder.

Permission is not required to  cite or summarize the publications for scientific pur-

poses in the condition that a full reference to the source is shown.

PUBLISHING HOUSE-PUBLISHER
Ortadoğu Advertisement Presentation Publication Tourism
Education Construction Industry and Trade Co. (Türkiye Klinikleri)
Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat/Ankara/Turkey

Phone : +90 312 286 56 56

Fax : +90 312 220 04 70

e-mail : info@turkiyeklinikleri.com

web : www.turkiyeklinikleri.com

INDEXED or ABSTRACTED in
Türkiye Citation Index

Index Copernicus



� � �



İÇİNDEKİLER  

CCiilltt  2211 SSaayyıı 33 YYııll 22001122

AORTİK ANEVRİZMALAR, CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ 

197 AAbbddoommiinnaall  AAoorrtt  AAnneevvrriizzmmaallaarrıınnddaa  EEnnddoovvaasskküülleerr  KKlliinniikk  DDeenneeyyiimmlleerriimmiizz
Our Endovascular Clinical Experiment in Abdominal Aortic Aneurysms
Mehmet Ali KAYGIN, Özgür DAĞ, Mutlu ŞENOCAK, Ümit ASLAN, Adem KIYMAZ, 

Ahmet AYDIN, Bilgehan ERKUT

ARTERİYO-VENÖZ ERİŞİM

203 GGeeçç  DDöönneemm  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarraa  YYöönneelliikk  YYaappııllaann  AArrtteerriiyyoovveennöözz  FFiissttüüll  RReevviizzyyoonnllaarrıı
Arteriovenous Fistula Revisions Due to Late Complications
Selami GÜRKAN, Özcan GÜR, Turan EGE

208 HHeemmooddiiyyaalliizz  HHaassttaallaarrıınnddaa  UUllttrraassoonnooggrraafifi  EEşşlliiğğiinnddee  KKaallııccıı  TTüünneellllii  KKaatteetteerr  UUyygguullaammaallaarrıımmıızz
Our Experiences on Insertion of Permanent Tunneled Hemodialysis Catheters Under 
Ultrasound Guidance in Hemodialysis Patients
Ufuk AYDIN, Alper GÖRÜR, Orhan FINDIK, Mustafa CANİKOĞLU, 

Mehmet YILMAZ, Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

212 ÜÜsstt  EEkkssttrreemmiittee  DDiiyyaalliizz  EErriişşiimm  YYoollllaarrıınnıınn  OOttoolloogg  vveeyyaa  SSeenntteettiikk  GGrreefftt  İİnntteerrppoozziissyyoonnuu  iillee  
KKuurrttaarrııllmmaassıı
Operative Salvage of Upper Extremity Arteriovenous Fistulas by Interposing an 
Autologous or Synthetic Graft
Tufan ŞENER, Şefik KÖPRÜLÜ, Osman Eren KARPUZOĞLU, Mustafa Levent ACAR, Hakan GERÇEKOĞLU



KAROTİS ARTER HASTALIKLARI 

218 KKaarroottiiss  AArrtteerr  DDiisseekkssiiyyoonnllaarrıı
Carotid Artery Dissections
Hakkı Tankut AKAY, Erdal ASLIM

222 EEkksstteerrnnaall  JJuugguulleerr  VVeenn  ““SSlleeeevveeppaattcchh””ii;;  AAlltteerrnnaattiiff  BBiirr  OOttoolloogg  YYaammaa  MMaatteerryyaallii
Carotid Endarterectomy and External Jugular Vein “Sleevepatch” as an 
Alternative Autologous Patch Material: Review
Erdal ASLIM, Hakkı Tankut AKAY

226 DDeevv  EEkkssttrraakkrraanniiyyaall  KKaarroottiiss  AArrtteerr  AAnneevvrriizzmmaassıı::  OOllgguu  SSuunnuummuu
A Huge Extracranial Carotid Artery Aneurysm: Case Report
Faruk CİNGÖZ, Mehmet Ali ŞAHİN, Fahri Gürkan YEŞİL, Suat DOĞANCI, 

Bilgehan Savaş ÖZ, Mehmet ARSLAN

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI

230 AAlltt  EEkkssttrreemmiittee  PPeerriiffeerriikk  TTııkkaayyııccıı  AArrtteerr  HHaassttaallııkkllaarrıınnddaa  RReennkkllii  DDoopppplleerr  UUllttrraassoonnooggrraafifi  vvee
ÜÜçç  BBooyyuuttlluu  MMRR  AAnnjjiiooggrraafifi  iillee  DDĳĳiittaall  SSuubbttrraakkssiiyyoonn  AAnnjjiiooggrraafifi  YYöönntteemmlleerriinniinn  
KKaarrşşııllaaşşttıırrııllmmaassıı
Comparison of Color Doppler Ultrasound Imaging, Three-Dimensional MR Angiography 
with Digital Subtraction Angiography in Lower Extremity Peripheral Arterial Occlusive 
Disease
Evren ÜSTÜNER, Ebru DÜŞÜNCELİ ATMAN, Çağlar UZUN, Hasan ÖZCAN, İlhan ERDEN, Tanzer SANCAK

244 EEnnddootteell  DDiissffoonnkkssiiyyoonnuu  AArraaşşttıırrmmaassıınnddaa  NNoonniinnvvaazziivv  İİnnddiikkaattöörr  OOllaarraakk  KKuullllaannııllaann  
PPeerriiffeerriikk  AArrtteerriiyyeell  EEnnddootteell  FFoonnkkssiiyyoonn  TTeessttii  vvee  SSoonnuuççllaarrıı
Peripheral Arterial Endothelial Function Testing as a Noninvasive Indicator for 
Researching Endothelial Dysfunction and Its Results
Alper UZUN, Ali Ümit YENER, Hikmet Selçuk GEDİK, Kemal KORKMAZ, Gökhan LAFÇI, Kerim ÇAĞLI

250 RRaaddiiaall  vvee  UUllnnaarr  AArrtteerrlleerriinn  EEll  DDoollaaşşıımmıınnddaakkii  EEttkkiinnlliikklleerriinniinn  DDeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii
Assesment of Contribution of Radial and Ulnar Arteries in Hand Circulation
Alper UZUN, Ömer Faruk ÇİÇEK, Hikmet Selçuk GEDİK, Kemal KORKMAZ, Ali Ümit YENER, 

Gökhan LAFÇI, Kerim ÇAĞLI

255 AAccuuttee  AAoorrttiicc  OOcccclluussiioonn  DDuuee  ttoo  OOrraall  CCoonnttrraacceeppttiivvee  UUssee::  CCaassee  RReeppoorrtt
Oral Kontraseptif Kullanımına Bağlı Akut Aortik Oklüzyon: Olgu Sunumu
İhsan ALUR, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Gökhan ALTUNBAŞ, Bekir Serhat YILDIZ, 

Mehmet ÖZTÜRK, Emel ÖZKAN



259 BBooyyuunnddaa  AAttiippiikk  MMeerrmmii  SSeeyyiirrllii  AAtteeşşllii  SSiillaahh  YYaarraallaannmmaassıı
Gunshot Injury in the Neck with an Atypical Bullet Trajectory: Case Report
Kamil BOYACIOĞLU, Fuat BÜYÜKBAYRAK, Eylem YAYLA TUNÇER, Adnan AK, Hızır Mete ALP

VEN HASTALIKLARI

263 EEnnddoovveennöözz  AAbbllaassyyoonn  UUyygguullaaddıığğıımmıızz  112200  HHaassttaammıızzıınn  DDeerriinn  VVeenn  TTrroommbboozzuu  vvee  
KKlliinniikk  İİyyiilleeşşmmee  AAççııssıınnddaann  EErrkkeenn--OOrrttaa  DDöönneemm  SSoonnuuççllaarrıı
Early and Mid Term Results of Our 120 Patients Treated with 
Endovenous Ablation Techniques in Terms of Deep Venous Thrombosis and 
Clinical Improvement
Özerdem ÖZÇALIŞKAN, Yavuz ARSLANOĞLU, Hayati DENİZ, Gökhan GÖKASLAN, Gökalp GÜZEL, 

Alptekin YASIM, Haşim ÜSTÜNSOY

269 DDeerriinn  VVeenn  TTrroommbboozzuu  TTaannııssıınnddaa  DD--DDiimmeerr  TTeessttiinniinn  BBiirr  TTaarraammaa  TTeessttii  OOllaarraakk  
EEttkkiinnlliiğğiinniinn  AArraaşşttıırrııllmmaassıı
Exploration of the D-Dimer Test Efficacy at Diagnosis of the Deep Vein Thrombosis
Umut Hasan KANTARCI, Ali Ümit YENER, Hikmet Selçuk GEDİK, Bülent Çağlar BİLGİN, Ali Haydar BAYKAN, 

Mustafa KARAÇELİK, Turgut KARACA, Kemal KORKMAZ

276 AAlltt  EEkkssttrreemmiittee  VVaarriikköözz  VVeenn  CCeerrrraahhiissiinnee  BBaağğllıı  OOllaarraakk  GGeelliişşeenn  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  HHaassaarrllaarrıı::
LLiitteerraattüürr  GGöözzddeenn  GGeeççiirrmmee
Peripheral Nerve Lesions Secondary to Varicose Vein Surgery of the Lower Extremity: 
Review of the Literature
Hüseyin İlker İPEKDAL

285 SSkkoollyyoozz  vvee  SSppiinnaall  KKöökk  BBaassıı  BBuullgguullaarrıınnıınn  EEşşlliikk  EEttttiiğğii  KKlliippppeell  TTrreennaauunnaayy  SSeennddrroommlluu  BBiirr  OOllgguu
A Case with Klippel Trenaunay Syndrome Accompanying Scoliosis and 
Nerve Root Compression Findings
Kubilay KARABACAK, Gençer GENÇ, Serkan ÖZBEN, Mustafa SUNGUR, Murat KADAN, Faruk CİNGÖZ

289 LLeemmiieerrrree  SSyynnddrroommee::  CCaassee  RReeppoorrtt
Lemierre Sendromu: Olgu Sunumu
Ertan YÜCEL, Aydan EROĞLU, Işık CONKBAYIR, Şahin ŞAHİNALP, Kanat ÖZIŞIK

294 PPrriimmeerr  BBüüyyüükk  SSaaffeenn  VVeenn  LLeeiioommyyoossaarrkkoommuu::  OOllgguu  SSuunnuummuu
Primary Great Saphenous Vein Leiomyosarcoma: Case Report
Cüneyt ERİŞ, Arif GÜCÜ, Faruk TOKTAŞ, Gündüz YÜMÜN, Derih AY, Tuğrul GÖNCÜ, Tamer TÜRK, 

Şenol YAVUZ, Ahmet ÖZYAZICIOĞLU



���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe 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. Mektuba
cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.
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

Cerrahi Teknik: Ameliyat tekniklerinin ayrıntılı işlendiği makalelerdir.
Yapısı: - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

- Cerrahi teknik
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� ������ ����� ����� ��	��� ��	����� ���� ���	����
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- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik  açıklamasında belirtilmelidir.
- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir
dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuru-
luşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce
yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı
belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları,
akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belir-
tilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni
içerisine yerleştirilmelidir.
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal
(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,
metnin sonunda sunulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce
anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin
aynen çevirisi olmalıdır.
KAYNAKLAR: İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynakların başlığı [ ] içinde
ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde
cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. 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.



u yı lın son sa yı sın da gel di ği miz nok ta; 2. ve 3. sa yı la rı mız da gör dü ğü nüz gi bi siz le -
rin kat kı sıy la ca mi a mı za ya kı şır bir der gi ola rak eli ni ze ulaş mak tır.

Ön ce lik li ola rak edi tör ve da nış ma ku ru lu mu za, ala nın da re fe rans ol muş ve ulus la ra ra sı
plat form da ta nın mış dok tor la rı mı zı ek le dik. Bu ka tı lım lar gi de rek ar ta cak tır.

İndeks ler ko nu sun da ça lış ma la rı mız de vam et mek te dir. Der gi miz In dex Co per ni cus’ ta
lis te len me ye baş la mış tır. Türk Tıp Di zi ni’n de ise ye ni den lis te len me ye baş la ya cak tır. Sci-
en ce Ci ta ti on In dex-Ex pan ded ola bil mek ama cıy la da 2013 yı lı ilk sa yı sı ile bir lik te gö-
rüş me le re baş la na cak tır.

Bu sa yı mız la bir lik te DOİ nu ma ra sı ver me ye baş la dık. Geç mi şe yö ne lik ola rak da 2012 ba-
şın dan iti ba ren ya yın lan mış 2 sa yı mız için de do i nu ma ra sı ve ril miş tir.

DOİ nu ma ra sı sa ye sin de ka bul edi len ma ka le le re ka bul ol ma sı nın he men ar dın dan DOİ
nu ma ra sı ve ri le cek ve bu ma ka le ler on li ne ola rak he men ya yın la na cak tır.

Der gi mi zin web say fa sı ha zır la na rak hiz me te açıl mış tır (www.uvcd.org.tr/der gi). Bu say-
fa mız da 2003 yı lın dan gü nü mü ze ya yın lan mış tüm ma ka le le re üc ret siz ve tam me tin ola-
rak ula şa bi le cek si niz. 

Bu ve si le ile tüm mes lek taş la rı mın kur ban bay ram la rı nı kut la rım.

He pi ni ze mes lek ha ya tı nız da ba şa rı la rı nı zın de va mı nı di le rim.

Say gı la rım la.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEE  MMİİRR  KKII  LLIIÇÇ
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Abdominal Aort Anevrizmalarında
Endovasküler Klinik Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma da kli ni ği miz de ab do mi nal aort anev riz ma la rın da en do vas kü ler stent greft
te da vi si uy gu la dı ğı mız has ta la rın de ğer len di ril me si ya pıl mış tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Kli ni ği miz de
Ocak 2010-Ma yıs 2012 ta rih le ri ara sın da 14 ab do mi nal aort anev riz ma sı has ta sı na en do vas kü ler
stent greft uy gu lan mış tır. Has ta la rın 11’i er kek, 3’ü ka dın dı. Yaş la rı 61-80 ara sın da de ğiş mek tey di.
Has ta se ri miz cer ra hi açı dan risk ta şı yan non-spe si fik de je ne ra tif anev riz ma ol gu la rın dan oluş mak -
tay dı. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta la ra en do vas kü ler gi ri şim ler lo kal anes te zi uy gu la na rak ve elek tif şart lar da ya-
pıl mış tır. Tüm iş lem ler de ba şa rı ora nı %100 idi. İş lem sı ra sın da ölüm, ma jör komp li kas yon ve ya açık
cer ra hi ye ge rek si nim ol ma dı. Aor ta bi-ili ak stent greft uy gu la nan iki has ta da komp li kas yon ge liş ti.
Bir has tada pos to pe ra tif 18. sa at te greft te akut trom boz ge liş ti, trom bo li tik (TPA) uy gu la ma ya pıl dı
ve akım sağ lan dı. Di ğer has ta da pos to pe ra tif 15. gün de sol fe mo ral ar ter ile sağ fe mo ral ar ter ara sı na
7 mm greft ile kross fe mo ral bypass ya pıl dı. Hiç bir has ta da greft en fek si yo nu ya da anev riz ma rüp-
tü rü ne bağ lı ölüm iz len me di. SSoo  nnuuçç::  Ab do mi nal böl ge de ki aor tik anev riz ma tik lez yon la rı nın stent-
greft kul la nı la rak en do vas kü ler te da vi si; er ken dö nem ki mor ta li te ve mor bi di te ora nı nın dü şük,
has ta ne de ka lış sü re le ri nin da ha az ol ma sı ve sı nır lı anes te zi kul la nı mı gi bi avan taj la rı nın bu lun ma -
sı ya nın da yük sek tek nik ba şa rı ya sa hip olan bir yön tem ol ma sın dan do la yı ter cih edi le bi lir bir uy-
gu la ma ha li ne gel miş tir. Uy gun en di kas yon lar da ya pıl dı ğı tak tir de has ta ya da ha az trav ma ve he kim
açı sın dan açık cer ra hi ye gö re da ha ko lay ve ris ki dü şük bir te da vi yön te mi ol du ğu ka na a tin de yiz.
Has ta la rı mız ta burcu son ra sı dü zen li ola rak ha len kon trol le ri ve ta kip le ri ya pıl mak ta dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort anev riz ma sı; en do vas kü ler greft; stent greft

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  In this study, pa ti ents who un der went ab do mi nal aor tic ane urysms with
en do vas cu lar stent graft tre at ment ha ve be en eva lu a ted. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  In our cli nic, bet -
we en Ja nu ary 2010 - May 2012, en do vas cu lar stent graft tre at ment was app li ed to 14 pa ti ents with
aor tic ab do mi nal ane u rism. 11 pa ti ents we re ma le and 3 we re fe ma le. Ages ran ged from 61-80. Our
study gro up con sis ted of non-spe ci fic de ge ne ra ti ve ane u rism ca ses, carr ying risk if tre a ted sur gi cally.
RRee  ssuullttss::  En do vas cu lar in ter ven ti ons we re app li ed to the pa ti ents un der lo cal anest he si a and ma de
in elec ti ve con di ti ons. All pro ces ses suc cess ra te was 100%. Du ring the pro cess, the re we re no de -
ath, ma jor comp li ca ti ons or did not re qu i re open sur gery. In two pa ti ents who un der went the aor -
ta bi-ili ac stent graft pro ce du re de ve lo ped comp li ca ti ons. One pa ti ent de ve lo ped acu te graft
throm bo sis on pos to pe ra ti ve 18th ho ur, throm boly tic (TPA) was app li ed and blo od flow supp li ed.
Ot her pa ti ent un der went sur gery on pos to pe ra ti ve 15th day, bet we en the left fe mo ral ar tery and
the right fe mo ral ar tery cross fe mo ral bypass was ma de with 7 mm vas cu lar graft. No graft in fec ti -
on or de ath du e to ane urysm rup tu re was ob ser ved. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Be si des the fact that mor ta lity and
mor bi dity ra tes in early sta ge is lo wer and du ra ti on of hos pi tal stay is less and the re ha ve ad van ta -
ges of li mi ted anest he si a, du e to ha ving a high tech ni cal suc cess met hod, en do vas cu lar tre at ment
of aor tic ane u ris ma tic le si ons in ab do mi nal re gi on by using stent graft be co me a pre fe rab le app li -
ca ti on. If it is ma de in ap prop ri a te in di ca ti ons that will be less tra u ma tic to the pa ti ent and ea si er
to open sur gery in terms of physi ci ans and be li e ve that a low-risk met hod of tre at ment. In our cli -
nic, checks are still car ri ed out on a re gu lar ba sis and fol low-up pa ti ents af ter disc har ge.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aor tic ane u rism; en do vas cu lar graft; stent graft

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001122;;2211((33))::119977--220022

Dr. Mehmet Ali KAYGIN,a

Dr. Özgür DAĞ,a

Dr. Mutlu ŞENOCAK,a

Dr. Ümit ASLAN,a

Dr. Adem KIYMAZ,a

Dr. Ahmet AYDIN,a

Dr. Bilgehan ERKUTa

aKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Erzurum Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, 
Erzurum

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 13.07.2012
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 25.09.2012

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Dr. Mehmet Ali KAYGIN
Erzurum Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Erzurum,
TÜRKİYE/TURKEY
malikaygin@hotmail.com

doi: 10.9739/uvcd.2012-31376 

Cop yright © 2012 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Aortik Anevrizmalar, 
Cerrahi ve Endovasküler Tedavisi



b do mi nal aort anev riz ma sı (AA A) özel lik -
le yaş lı po pu las yon ara sın da top lum da sık
rast la nı lan bir vas kü ler pa to lo ji dir. Has ta -

lı ğın fiz yo pa to lo ji si bi lin me si ne rağ men, te da vi açı-
sın dan sa de ce bir kaç fark lı uy gu la ma dı şın da te da vi
yön te mi bi lin me mek te dir.1 Ab do mi nal aorta da ki
anev riz ma tik lez yon lar da cer ra hi te da vi da ha yay-
gın ola rak ter cih edil mek te dir.1,2 Ab do mi nal aort
anev riz ma la rı nın gü nü müz de ki te mel te da vi şek li
anev riz ma tik aort kıs mı na ula şıl mak su re tiy le ya pı-
lan vas kü ler pro tez in ter po zis yo nu ame li yat la rı dır.2

Son yıl lar da git tik çe hız lı bir şekil de ge li şen tek no -
lo ji ile cer ra hi uy gu la ma lar da ki ar tan bil gi ve tec rü-
be ye rağ men özel lik le yük sek risk li, ile ri yaş lı ve
komp li ke has ta lar da açık cer ra hi son ra sı mor ta li te
ve mor bi di te oran la rı ha la yük sek kal mak ta dır.3,4

Komp li ke has ta lar da uy gun en di kas yon da açık
cer ra hi ye al ter na tif ola rak en do vas kü ler aor tik
anev riz ma ona rı mı (EVAR) dü şük mor ta li te ve
mor bi di te ya nın da has ta ne de ka lış sü re si ni ve has-
ta ya ait komp li kas yon la rı azalt ma da ab do mi nal
cer ra hi ye al ter na tif bir yön tem ola rak gi de rek da -
ha yay gın te da vi se çe ne ği ol mak ta dır.5-7 Pos to pe ra -
tif er ken dö nem so nuç la rı nın cer ra hi ye oran la da ha
iyi ol ma sı, komp li kas yon oran la rı nın da ha dü şük
ol ma sı ve uy gu la ma açı sın dan tek no lo jik iler le me -
le re ve ar tan de ne yim le re rağ men, ta kip aşa ma sın -
da ki zor luk lar ve bel li sü re son ra or ta ya çı ka bi le cek
en do le ak oran la rı nın faz la lı ğı EVAR’ ın has ta lar da
ilk se çe nek te da vi ol ma sı nı en gel le mek te dir.8-10 Ça-
lış ma mız da kli ni ği miz de ab do mi nal aort anev riz -
ma ta nı sı ile en do vas kü ler stent-greft te da vi si
uy gu la dı ğı mız 14 has ta yı ir de le me yi amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de Ocak 2010- Ma yıs 2012 ta rih le ri ara-
sın da 14 AA A has ta sı na EVAR uy gu lan mış tır. Has-
ta la rın 11’i er kek, 3’ü ka dın dı. Yaş ara lı ğı 61-80 idi.
Has ta la rın iş lem ön ce si özel lik le ri Tab lo 1’de özet-
len miş tir. Has ta la ra ya pı la cak olan EVAR gi ri şi mi
için bil gi ve ril di ve has ta ya kı nın dan im za lı onay-
la rı alın dı. Has ta la rın ta nı la rı çe şit li se bep ler le
ya pı lan ul tra so nog ra fi ve bil gi sayar lı to mog ra fi çe-
kim le rin den son ra ko nul muş tur. Gi ri şim ler kalp-
da mar cer ra hi ve anes te zist ten olu şan bir ekip
eş li ğin de has ta ne miz gi ri şim sel an ji yog ra fi la bo ra -

tu a rın da C kol lu ci haz da ge rek li ste ri li zas yon ve
ame li yat or ta mı sağ lan ma sı nı ta ki ben uy gu lan dı.
Has ta lar ope ras yon es na sın ca ar te ri yel kan ba sın cı,
elek tro kar di yog ra fik ve ok si jen sa tü ras yon la rı yö-
nüy le mo ni te ri ze edil di. Uy gu la ma la rın ta ma mı lo -
kal anes te zi ve re ji o nal anes te zi ile des tek le ne rek
ger çek leş ti ril di. İş lem ön ce sin de 0,5 cm ke sit li kon -
trast lı bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ve/ve ya di ji tal
sub trak si yon an ji yog ra fi ile has ta la rın anev riz ma -
la rı en do vas kü ler te da vi ye uy gun luk la rı de ğer len -
di ril di. Ay rı ca kul la nı la cak gref tin ti pi ve bo yut la rı
ile gi ri şi me uy gun luk yö nün den in fra re nal aor ta,
ili yak ve fe mo ral ar ter le rin BT ak si yal ke sit le ri nin
in ce le me si ya pıl dı. Aor tun çap la rı, du var kal si fi -
kas yo nu, da mar lü me nin de ki trom bü sün var lı ğı ve
sten tin yer leş ti ri le ce ği anev riz ma bo yu nun uzun-
lu ğu he sap lan dı. Di ji tal sub trak si yon an ji yog ra fi de
ise anev riz ma nın uzunlu ğu, ili yak ar ter dar lık la rı
ve anev riz ma ile ili yak ar ter le rin oluş tur du ğu
açı lan ma nın iliş ki le ri de ğer len di ril di. Has ta la ra
med tro nic, jo tec, en do lo gix mar ka stent greft ler
kul la nıl dı. Fark lı greft çe şit le ri kul lan ma mı zın ne-
de ni greft çe şit le ri nin has ta ya uy gun luk ve dok tor
kul la nım ko lay lı ğı nı de ğer len dir mek ti.
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Parametreler Yüzde Ortalama
Yaş 61-80 68±12

Abdominal aort çapı 57-62 59±11

Sol kommon iliyak arter çapı 9-21 11±7

Sağ kommon iliyak arter çapı 8-20 10±5

Cinsiyet 

Kadın 3 21

Erkek 11 79

Eski miyokard infarktüsü 2 14

Dilate kardiyomiyopati 1 7

EF>50 9 65

EF<50 5 35

KOAH 7 50

Geçirilmiş operasyonu

Laparatomi 1 7

CABG 1 7

Malignite 1 7

Diabetes mellitus 9 65

Hipertansiyon 11 79

Sigara alışkanlığı 10 71

TABLO 1: Hastaların işlem öncesi özellikleri.



İŞ LEM YÖN TE Mİ

Tüp ve aor ta-uni i li yak stent greft yer leş ti ri le cek
has ta la ra tek ta raf lı gi ri şi me uy gun olan fe mo ral ar -
ter, aor ta-bii li yak greft yer leş ti ri le cek has ta la ra gi-
ri şim böl ge si ola rak bi la te ral ana fe mo ral ar ter ler
kul la nıl dı. Lo kal anes te zi ve re ji o nal anes te zi uy-
gu la na rak sağ fe mo ral böl ge ye yak la şık 5 cm’lik ke -
si ile açıl dı. Fe mo ral ar ter ek siz yon la rı son ra sı,
ar te re ge nel lik le 5f vas kü ler kı lıf yer leş ti ril di ve
5000 üni te yük sek mo le kül ağır lık lı he pa rin in tra -
ve nöz ola rak ya pıl dı. İlk ola rak di ji tal sub trak si yon
an ji yog ra fi ile anev riz ma de ğer len di ril di. 

Aor ta-bi li yak greft yer leş ti ri le cek ve in ter nal
ili ak ar ter anev riz ma sı mev cut la ra ka ça ğı ön le mek
için fe mo ral ar ter den gi ri le rek amp let zer plak lar
yer leş ti ril di. Amp lat zer plak lar yer leş ti ril dik ten
son ra yak la şık 5 da ki ka bek len di ve dü şük doz rad -
yo-opak ile kon trol an ji yo ya pıl dı ve akı mın tam
ola rak ke sil di ği gö rül dük ten son ra greft yer leş tir -
me iş le mi ne ge çil di. 

Plak ok lüz yo nu tam ise uy gun fe mo ral ar ter -
den ana göv de stent greft ler re nal ar ter le rin 1-2 cm
üze rin den kon trol lü ola rak açıl ma ya baş lan dı ve
re nal ar ter le rin 2-3 cm dis ta li ne in fra re nal yer le -
şe cek şekil de ana göv de anev riz ma böl ge si ne yer-
leş ti ril di. Aor ta-bi i li yak greft ler de kon tra la te ral
ba cak gü dü ğü ne gi ri lip kı la vuz tel üze rin den gref-
tin kon tra la te ral ili yak ba ca ğı yer leş ti ril di. Has ta -
la ra greft yer leş ti ril dik ten son ra prok si mal ve dis tal
uç la ra gref tin ni ti nol uç la rı nın tam yer leş me si ve
ka ça ğı ön le mek için ba lon di la tas yon ya pıl dı. Ana
göv de ve kon tra la te ral ba cak yer leş ti ril dik ten son -
ra kon trol an ji yog ra fi ya pı la rak greft pa ten si ve
ka çak lar (=en do le ak) de ğer len di ril di. Ar te ri yo to -
mi le rin hep si pri mer ola rak ta mir edil di. 

BUL GU LAR
Has ta la rın anev riz ma ta nı la rı ka rın ağ rı sı ve/ve ya
baş ka se bep ler le ya pı lan USG ve/ve ya BT çe kim -
le ri ne gö re ko nul muş tur. Has ta lar da de je ne ra tif
ab do mi nal aor ta ile ili yak ar ter le ri içi ne alan
anev riz ma bul gu la rı mev cut tu. Has ta la rın iş lem le -
re ait özel lik le ri Tab lo 2’de gös te ril miş tir.

Bir has ta ya sa de ce ab do mi nal aor ta ya tüp greft,
13 has ta ya aor ta-bi i li yak stent greft bu has ta lar dan

6 ta ne si ne ili ak uzat ma stent greft uy gu lan dı. İli-
yak ar ter le re ek stent greft uy gu la nan has ta la rın in-
ter nal ili ak ar ter le ri ne ka ça ğı ön le mek ama cıy la
amp let zer plak lar ile ok lüz yon ya pıl dı. Aor ta-bi i -
li yak stent greft uy gu la nan bir has ta da pos to pe ra tif
18. sa at te sağ fe mo ral ar ter nab zın da azal ma ol ma -
sı so nu cu acil ola rak sol bra ki yal ar ter den gi ri lip çe-
ki len an ji yog ra fi de sol greft te akı mın çok azal dı ğı
gö rül dü ve in tra ve nöz ve doğ ru dan trom boz böl-
ge si ne TPA uy gu lan dı ve akım sağ lan dı. Aor ta bi i -
li yak ve ili ak stent greft uzat ma ya pı lan bir has ta da
sol kom mon ve eks ter nal ili ak ar te rin de anev riz -
ma da yay gın an gu las yon ve tor ti o si te mev cut tu ve
uy gu la ma dan 15 gün son ra sol alt eks tre mi te de
dis tal na ba zan lar da azal ma ve ağ rı ol ma sı so nu cu
ya pı lan bil gi sa yar lı to moğ ra fi son ra sı sol greft te
akım ol ma dı ğı sap ta nıp sağ ana fe mo ral ar ter le sol
ana fe mo ral ar ter ara sı na 7 mm. PTFE greft ile
kross fe mo ral bypass uy gu lan dı. Has ta la rın iş lem
son ra sı özel lik le ri Tab lo 3’te gös te ril miş tir. La-
rinks ca’ lı has ta mız ope ras yon dan 1 ay son ra ek si -
tus ol du. Di ğer has ta la rı mız dü zen li ola rak ta kip
edil mek te dir.
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Özellikler Veri Ortalama

Kan basıncı (sistolik) 90-130 95±37

Nabız sayısı (dk) 57-105 65±54

İntravenöz kontrast madde miktarı (cc) 158-212 171±12

Total fluoroskopi zamanı (dk) 21-27 22±9

İşlem süresi (dk) 115-200 133±43

Hastanede kalış süresi (gün) 4-8 5±2

TABLO 2: Hastaların işlemlere ait özellikleri.

İşlem sonrası dönemde gelişen 
komplikasyon ve ek müdahaleler Sayısı Yüzdesi

Tip I leak 1 7

Trombüs ve trombolitik uygulaması       1 7

Kros femoral bypass 1 7

Yara yeri enfeksiyonu 2 14

Femoral bölgede hematom, kanama – –
Mortalite

Erken – –
Geç 1 7

TABLO 3: İşlem sonrası özellikler.



TAR TIŞ MA

Aor tik anev riz ma lar, ate rosk le ro tik vas kü ler has-
ta lık la rın so nu cu ola rak ar te ri yel du var da ki za-
yıf la ma ya ve ya in ti mal yır tık la ra bağ lı ola rak
mul ti faktör yel bir sü reç ile or ta ya çık mak ta dır. Di -
ğer et yo lo jik et ken ler, yaş ile bir lik te aor tik du var
ya pı sın da or ta ya çı kan de ği şik lik ler, pro te o li zis,
me tal lop ro te i naz de ği şik lik le ri, inf la mas yon, en-
fek si yöz ajan lar (örn, si fi liz, mi ko tik en fek si yon lar)
ve ge ne tik yat kın lık (örn, Mar fan sen dro mu, Eh-
lers-Dan los sen dro mu) ola rak sa yı la bi lir.11 Anev-
riz ma lar, ge nel lik le ol ma sı ge re ken lü men ça pı nın
%50’sin den da ha ge niş olan lo kal di la tas yon lar
ola rak ta nım la nır lar. Aor tik anev riz ma la rın ço ğu
(%95) in fra re nal ab do mi nal aort ta gö rü lür. İnfra -
re nal ab do mi nal aor tun or ta la ma ça pı 2 cm ola-
rak ka bul edil mek te dir ve ab do mi nal aort ça pı nın
3 cm’den da ha ge niş ol ma sı anev riz ma ola rak ka -
bul edi lir.

En do vas kü ler te da vi ön cü sü ola bi le cek ilk gi-
ri şim ler 1800’ lü yıl lar da Mo o re ve Cor ra di ta ra fın -
dan de nen miş olup, AA A’sı nın en do vas kü ler stent
greft ile te da vi si ni ilk kez Pa ro di ve ark. ta ra fın dan
bil di ril miş tir.12,13 Aor tik en do vas kü ler stent greft
uy gu la ma la rı açık cer ra hi ye gö re ka na ma nın, mor-
ta li te ve mor bi di te oran la rı nın, anes te zi sü re nin,
has ta ne de ka lış sü re le ri nin da ha az ol ma sı gi bi
avan taj la rı mev cut tur. En do vas kü ler anev riz ma ta-
mi ri, se çil miş yük sek risk li has ta lar da ka bul edil-
miş bir te da vi yön te mi dir. Bi zim va ka la rı mız da
ko mor bit du rum la rı ta şı yan has ta lar dan oluş mak -
tay dı. Açık cer ra hi ta mir so nu cun da has ta la rın
%15-30’ un da önem li de re ce de mor bi di te ye ne den
ola bi le cek komp li kas yon lar gö rü le bil mek te dir.14-16

Ya pı lan bir ça lış ma da ilk 30-gün lük mor ta li te ora -
nı EVAR ile ya pı lan bir mü da ha le de %1.7 iken,
açık cer ra hi gru bun da %4,7 ola rak bu lun muş tur.17

Bir çok araş tır ma cı ab do mi nal aor tik anev riz ma la -
rın te da vi sin de EVAR ’ın, se çil miş has ta grup la rın -
da kı sa dö nem so nuç la rı açı sın dan en uy gun te da vi
yön te mi ol du ğu nu sa vun muş lar dır.16-18 2000 yı lın -
da EU ROS TAR ça lış ma sın da en dog reft yer leş ti ril -
me si ni ta ki ben or ta la ma rüp tür olu şum ris ki nin
yıl da yak la şık %1 ol du ğu nu ra por et miş ler dir.19

2004 yı lın da EU ROS TAR ve ri le ri gün cel len miş ve

ye ni ge liş ti ri len stent le re bağ lı ola rak or ta la ma rüp-
tür ora nı nın sa de ce %0,4 ol du ğu ve bu so nu cun
umut ve ri ci bir so nuç ol du ğu or ta ya çık mak ta -
dır.20,21 Hol lan da’ da Dutch Ran do mi ze En do vas kü -
ler Anev riz ma Uy gu la ma sı (DRE AM) ça lış ma sı ve
İngil te re’ de açık cer ra hi ye kı yas la En do vas kü ler
Anev riz ma Ta mi ri (EVAR 1) ol mak üze re iki fark -
lı ge niş kap sam lı ran do mi ze ça lış ma ya pıl mış tır.
Her iki ça lış ma da ame li yat za ma nı, trans füz yon ih-
ti ya cı, yo ğun ba kım üni te sin de ka lış sü re si, en do -
vas kü ler anev riz ma ta mi ri uy gu la nan has ta lar da
an lam lı şekil de da ha az ol muş tur. Bi zim has ta gru-
bu muz da EVAR gi ri şi me bağ lı ölüm gö rül me di.
Or ta ya çı kan komp li kas yon lar ge rek li mü da ha le ler
ile gi de ril di. Sa de ce La rinks Ca’ lı bir has ta mız 1. ay -
da ek si tus ol muş tur. Di ğer has ta la rın dü zen li ta kip-
le ri ne so run suz şekil de de vam edil mek te dir.

En do vas kü ler te da vi nin en sık kar şı la şı lan
komp li kas yo nu içe kaçak lar dır (en do le ak) ve çe-
şit li ça lış ma lar da en do le ak ora nı %10 ile %50 ara-
sın da de ğiş ti ği bil di ril mek te dir.22 Ka çak la rın ilk
ta nım la ma sı ve sı nıf la ma sı Whi te ve ark. ta ra fın -
dan 1997 yı lın da ya pıl mış tır.23 Ka çak lar en do vas -
kü ler anev riz ma ta mi ri nin en sık kar şı la şı lan
komp li kas yon la rın dan bi ri dir ve en do vas kü ler
te da vi son ra sı se kon der gi ri şim le rin en önem li
ne de ni dir. Tüm en do le ak ler po tan si yel ola rak
anev riz ma bü yü me si, geç rüp tür ve ölüm ris ki ni
ar tır mak ta ve te da vi nin cer ra hi ye dö nüş me si ne ne -
den ola bil mek te dir.9,20-23 Gü nü müz de en do le ak ler
5 ay rı tip te ol mak üze re sı nıf lan dı rıl mış tır.24 Er -
ken be lir le nen en do le ak le rin %50’den faz la sı ken-
di li ğin den kay bol muş tur ve ta ki ben has ta la rın
de ğer len di ril me sin de; bu has ta la rın en do le ak sap-
tan ma yan has ta lar dan fark lı ol ma dı ğı tes pit edil-
miş tir.25 An cak has ta la rın %10-15’in de en do le ak
per sis tan ola bi lir. Ay rı ca has ta la rın %5-10’luk bö-
lü mün de geç en do le ak ler ge li şe bi lir.26 Bi zim has ta
gru bun da 1 has ta da er ken dö nem de tip I en do le ak
ge liş ti, ba lon di la tas yo nu ya pıl dı ve mi ni mal en do -
le ak kal dı. 1 ay son ra ki kon trol CT’de ka çak sap-
tan ma dı. Aor ta bi-ili ak stent greft uy gu la nan bir
has ta da pos to pe ra tif 18. sa at te sağ fe mo ral na ba -
zan da azal ma ol ma sı so nu cu acil ola rak sol bra ki -
yal ar ter den gi ri lip çe ki len an ji yog ra fi de sol greft te
akı mın çok azal dı ğı gö rül dü ve trom bo li tik (TPA)
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uy gu la ma ya pıl dı ve akım sağ lan dı. Baş ka bir has-
ta da sol kom mon ve eks ter nal ili yak ar te rin de
yay gın an gu las yon ve tor ti o si te mev cut tu ve uy-
gu la ma dan 15 gün son ra sol alt eks tre mi te de dis-
tal na ba zan lar da azal ma ve ağ rı ol ma sı so nu cu
ya pı lan bil gi sa yar lı to mog ra fi son ra sı sol greft te
akım ol ma dı ğı sap ta nıp sağ fe mo ral ar ter le sol fe-
mo ral ar ter ara sı na 7 mm PTFE greft ile kross fe-
mo ral bypass uy gu lan dı.

En do vas kü ler stent-greft te da vi si için ba zı
şart lar bu lun ma lı dır. AA A’ sı nın ça pı nın ge nel ola-
rak 5 cm’nin üze rin de ol ma sı, anev riz ma boy nu -
nun re nal ar ter ler den son ra ye ter li uzun luk ta
ol ma sı en az 2 cm ve sağ lam bir tu tun ma böl ge si nin
bu lun ma sı, tu tun ma böl ge si nin trom büs içer me -
me si, stent-gref tin ta şı na bil me si için ili yak ar ter le -
rin çap ve ka li te si nin uy gun ol ma sı, anev riz ma
bo yun açı la rı or ta la ma 60°’den ge niş ola sı en önem -
li uy gun luk şart la rın dan ba zı la rı dır.27 Bi zim has ta -
la rı mı zın hep sin de anev riz ma ça pı 5 cm ve üze rin de
ve di ğer ge nel uy gun luk şart la rı sağ lan mış tır. Son
ya yın lar da alt sı nır 3,4 cm aort ça pı ve anev riz ma
bo yun uzun lu ğu 1 cm olan lar da EVAR ’a uy gun
ola rak ka bul edi le bi le ce ği bil di ril mek te dir.28

En do vas kü ler stent greft uy gu lan ma sı nın açık
cer ra hi ye dön me si %2-15 ora nın da gö rü le bi len
bir komp li kas yo nu dur.27,29 Bi zim hiç bir has ta mı za
stent greft uy gu la ma sı es na sın da açık cer ra hi gi ri -
şim ih ti ya cı ol ma mış tır. Bu nun dü şük oran lar da
ol ma sı nı uy gun en di kas yon da has ta se çi mi ile sağ-
la na bil mek te dir. Her has ta da böy le bir komp li kas -
yon ola bi le ce ği dü şü nül me li ve hib rit bir cer ra hi
oda oluş tu rul ma sı komp li kas yo nu en iyi te da vi et -
me im ka nı sağ la ya cak tır.

Se kon der gi ri şim sel iş lem ve ya cer ra hi ih ti ya cı
ve ömür bo yu gö rün tü le me (CT ve/ve ya MR) ta ki -
bi ge rek li li ği en do vas kü ler te da vi nin de za van taj la -
rın dan dır.26-29 AA A’da en do vas kü ler stent greft
uy gu la ma sı ye ni bir tek nik ol ma sı, hib rit gi ri şi me
im kan sağ la yan ope ras yon oda sı nın ve ye tiş miş
per so ne le ih ti ya cı nın ol ma sı na, uzun dö nem ve ri -
le ri nin az ol ma sı na rağ men, tek no lo ji sin de ki ar tan
ge liş me ler ve uy gun en di kas yon lar da ya pıl dı ğı tak-
dir de has ta da açık cer ra hi ye gö re da ha az mor ta li -
te ve mor bi li te avan taj lı bir uy gu la ma ol du ğu nu
dü şü nü yo ruz. Fa kat tam an la mıy la açık cer ra hi te-
da vi nin ye ri ni ala bil me si için uzun dö nem so nuç -
la rın bek len me si ge rek li ol du ğu ka nı sın da yız.
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Geç Dönem Komplikasyonlara Yönelik
Yapılan Arteriyovenöz Fistül Revizyonları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Son dö nem böb rek yet mez li ği bu lu nan has ta lar da trans plan tas yo na ka dar ge çen
sü re de, efek tif he mo di ya liz için iyi ça lı şan ar te ri yo ve nöz fis tül le re (AV fis tül) ih ti yaç du yar lar.
Bu ça lış ma da ar te ri yo ve nöz fis tül ope ras yon la rı son ra sı kar şı laş tı ğı mız geç dö nem komp li kas -
yon lar ve uy gu la nan re viz yon ope ras yon la rı nı in ce le me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ara-
lık 2010 ve Ma yıs 2012 ta rih le ri ara sın da kli ni ği miz de uy gu la nan 91 AV fis tül ope ras yo nu nun
22’si (14 er kek, 8 ka dın; ort. yaş 61,59 ± 13,05; da ğı lım 34-75) geç dö nem komp li kas yon lar ne-
de niy le re viz yon uy gu la dı ğı mız has ta lar dı. Tüm has ta lar lo kal anes te zi al tın da Bu pi va ka in kul-
la nı la rak ope re edil di. Tüm has ta lar pre o pe ra tif ve pos to pe ra tif 1. ay da dopp ler ul tra so nog ra fi ile
de ğer len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  Geç komp li kas yon lar ne de niy le ya pı lan re viz yon ope ras yon la rı tüm
AV fis tül ope ras yon la rı nın %24’ünü (n=22) oluş tur mak tay dı. Kar şı la şı lan geç dö nem komp li -
kas yon lar ara sın da fis tül trom bo zu (%40,09) ilk sı ra yı al mak ta idi. Bu nu sı ra sıy la fis tül anev riz -
ma sı (%27,27), ar te ri yel ste al sen dro mu (%18,18), ve nöz hi per tan si yon ve kol da ödem (%13,63)
iz le mek tey di. Bi zim has ta gru bu nun hiç bi rin de geç dö nem komp li kas yon ola rak en fek si yo na
rast lan ma dı. Pos to pe ra tif er ken dö nem de sa de ce 2 has ta da re viz yon son ra sı fis tül res to re edi le -
me di. Re viz yon ge rek ti ren geç dö nem komp li kas yon lar ve ya pı lan ope ras yon lar son ra sı 1 ay lık
se kon der pa ten si ora nı %77,27 ola rak he sap lan dı. SSoo  nnuuçç::  Ar te ri yo ve nöz fis tül ler de en sık geç dö -
nem komp li kas yon ola rak fis tül trom bo zu ile kar şı la şıl mak ta dır. Fis tül re viz yon la rın da iyi pre -
o pe ra tif de ğer len dir me ve et ki li cer ra hi yön tem le rin has ta nın ya şam sü re si ni ve ka li te si ni
art tı ra ca ğı ka nı sın da yız.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ar te ri yo ve nöz fis tül; da mar açık  ka lı mı, re o pe ras yon

AABBSS  TTRRAACCTT  IInn  ttrroo  dduucc  ttii  oonn::  Pa ti ents with end sta ge re nal fa i lu re ne ed go od ar te ri o ve no us fis tu las for
ef fec ti ve he mo di aly sis in the pe ri od till trans plan ta ti on. In this study, we ai med to in ves ti ga te la te
comp li ca ti ons and re vi si ons af ter ar te ri o ve no us fis tu la ope ra ti ons. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Twenty
two (14 ma le, 8 fe ma le; me an age 61.59 ± 13.05; 34-75) of the 91 ar te ri o ve no us fis tu la ope ra ti on
which was do ne bet we en De cem ber 2010 and May 2012 we re re-ope ra ted du e to la te comp li ca ti -
ons. All ope ra ti ons we re do ne un der lo cal anest he si a with Bu pi va ca i ne. All pa ti ents we re eva lu a -
ted with dopp ler ul tra so nog raphy in pre o pe ra ti ve and pos to pe ra ti ve firsth month. RRee  ssuullttss::  Re vi si on
ope ra ti ons that we re do ne du e to la te comp li ca ti ons we re 24% (n=22) of all ar te ri ve no us fis tu la op-
e ra ti ons. Throm bo sis (40.09%) was the most fre qu ently se en la te comp li ca ti on and ane urysm
27.27%, ar te ri al ste al syndro me 18.18%, ve no us hyper tan si on with up per ex tre mity ede ma 13.63%,
res pec ti vely. We did not en co un ter in fec ti on in our pa ti ent gro up. One month se con der pa tency ra -
te af ter re vi si on ope ra ti ons was fo und as 77.27%. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: Throm bo sis is the most fre qu ently en-
co un te red la te comp li ca ti on of ar te ri o ve no us fis tu las. We tho ught that go od pre o pe ra ti ve
exa mi na ti on and ef fec ti ve sur gi cal tech ni qu es for fis tu la re vi si ons co uld pro long pa ti ent sur vey and
in cre a se the qu a lity of li fe.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ar te ri o ve no us fis tu la; vas cu lar pa tency; re o pe ra ti on
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ro nik böb rek yet mez lik li has ta lar da uzun
sü re li he mo di ya liz iş le mi 1960 yı lın da Qu -
in ton ve ar k. nın ge liş tir di ği tef lon eks ter nal

ar te ri yo ve nöz shunt lar ile müm kün ol muş tur.1 Bu -
nu ta kip eden yıl lar da, ha len gü nü müz de de kul la -
nıl mak ta olan, el bi le ği se vi ye sin de ra di yal ar ter ve
se fa lik ven ara sın da ‘Bres ci a-Ci mi no’ yön te mi ile
oluş tu ru lan AV fis tül ilk ola rak 1966 yı lın da kul la -
nıl mış tır.2 Gü nü müz de en sık kul la nı lan yön tem
ola rak ha la kul la nıl mak ta dır.3

Son dö nem böb rek yet mez lik li has ta lar da
trans plan tas yo na ka dar ge çen sü re de kul la nı la bi le -
cek yön tem ler he mo di ya liz ve pe ri ton di ya li zi dir.
Pe ri ton di ya li zin de sık lık la kar şı la şı lan en fek si -
yon lar ne de niy le ilk se çe nek ço ğun luk la he mo di -
ya liz olup bu has ta lar da ilk se çe nek oto jen AV
fis tül ler ol muş tur. Ar te ri yo ve nöz fis tül ler için ge-
nel lik le üst eks tre mi te ve non-do mi nant kol ter cih
edi lir. Uy gun ven bu lu na ma yan has ta lar da sen te -
tik ve ya bi yo lo jik greft ler kul la nı la bi lir. Uzun sü re
kul la nı ma bağ lı fis tül ler de er ken komp li kas yon la rın
ya nın da trom boz, anev riz ma, is ke mi, ve nöz hi per -
tan si yon ve en fek si yon gi bi geç dö nem komp li kas -
yon lar la da kar şı la şı la bi lir.4,5 Bu komp li kas yon lar la
kar şı la şıl dı ğın da ya pı la bi le cek re viz yon ope ras -
yon la rı ile fis tül ömür le ri uza tı la bi lir.

Bu ça lış ma da AV fis tül ope ras yon la rı son ra sı
kar şı la şı lan geç dö nem komp li kas yon lar ve bun la -
ra yö ne lik ya pı lan re viz yon ope ras yon la rı li te ra tür
eş li ğin de tar tı şıl mış tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ara lık 2010 ve Ma yıs 2012 ta rih le ri ara sın da kli ni -
ği miz de 84 has ta ya top lam 91 AV fis tül ope ras yo nu
uy gu lan dı. Bu ça lış ma ya he mo di ya liz prog ra mın da
iken fis tül le rin de olu şan geç dö nem komp li kas -
yon lar ne de niy le re viz yon ope ras yon la rı uy gu la -
nan 22 has ta  (14 er kek, 8 ka dın; ort. yaş 61,59 ±
13,05; da ğı lım 34-75) da hil edil di. Tüm has ta lar
ope ras yon ön ce si ve ope ras yon dan 1 ay son ra
dopp ler ul tra so nog ra fi ile de ğer len di ril di. Ope ras -
yon lar da ön ce lik le mev cut fis tü lün ko run ma sı,
müm kün de ğil ise en dis tal böl ge den ye ni bir AV
fis tül oluş tu rul ma sı ter cih edil di. Tüm has ta la ra
ope ras yon dan ön ce se fa zo lin sod yum ile an ti bi yo -

tik prof lak si si uy gu lan dı. Ope ras yon lar lo kal anes-
te zi al tın da Bu pi va ka in ile (Ci ta nest fla kon) ya pı -
lır ken vas kü ler klemp ler kon ma dan 3 da ki ka ön ce
has ta la ra 50-100 Ü/kg he pa rin ve ril di. Fis tül de ki
mev cut so run la ra yö ne lik ope ras yon lar ger çek leş -
ti ril dik ten son ra güç lü thrill el de edil me siy le ope-
ras yon lar son lan dı rıl dı. Trom boz ne de niy le ope re
edi len ve trom bek to mi uy gu la nan hasta la ra pos to -
pe ra tif dö nem de dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin
ve ril di.

BUL GU LAR

Geç komp li kas yon lar ne de niy le ya pı lan re viz yon
ope ras yon la rı, ger çek leş ti ri len top lam 91 AV fis tül
ope ras yo nu nun %24’ünü (n=22) oluş tur mak tay dı.
Kar şı la şı lan geç dö nem komp li kas yon lar ara sın da
fis tül trom bo zu ilk sı ra yı al mak ta idi. Bu nu sı ra sıy -
la fis tül anev riz ma sı, ar te ri yel ste al sen dro mu, ve -
nöz hi per tan si yon ve kol da ödem iz le mek tey di.
Bi zim has ta gru bu nun hiç bi rin de geç dö nem
komp li kas yon ola rak en fek si yo na rast lan ma dı. Re-
viz yon ge rek ti ren geç dö nem komp li kas yon lar ve
1. ay pa ten si le ri Tab lo 1’de gös te ril miş tir.

Fis tül de thrill kay bol ma sı ve ya efek tif di ya liz
ya pı la ma ma sı ne de niy le baş vu ran 9 (%40,09) has-
ta da akut trom boz tes pit edil di. Fis tül le rin or ta la -
ma açık ka lım sü re si 379 gün ola rak he sap lan dı.
Bu has ta la rın tü mü ne ya pı lan trom bek to mi yi ta-
ki ben 5 has ta da re a nas to moz uy gu la nır ken, 3 has-
ta da sa de ce trom bek to mi ye ter li ol du. 1 has ta da
ise thrill ol ma ma sı se be biy le di ğer kol dan ye ni fis-
tül açıl dı. 

Al tı (%27,27) has ta anev riz ma ne de niy le ope -
re edil di. Bun la rın 5’i ve nöz ponk si yon yer le rin de
ge li şen psö do a nev riz ma iken 1 has ta da bra ki al ar -
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Sayı (n) 1. ay patensi (%)

Tromboz 9 66,66

Anevrizma 6 83,33

Arterial Steal 4 100

Venöz Hipertansiyon 3 66,66

Toplam 22 77,27

TABLO 1: Karşılaşılan geç komplikasyonlar 
ve 1.ay patensileri 



ter anev riz ma sı idi (Re sim 1A). Pse u do a nev riz ma -
la rın tü mü çı ka rıl dık tan son ra, 2 has ta da sen te tik
greft in ter po zis yo nu, 2 has ta da ise uç-uca anas to -
moz ve 1 has ta da ise sa fen ven greft in ter po zis yo -
nu ya pıl dı. Bra ki al ar ter anev riz ma sı olan ol gu da
anev riz ma ke se si çı ka rıl dık tan son ra bra ki yal ar te -
re pli kas yon ya pıl dı.

El de is ke mi, par mak lar da fis sür ve di ya liz sı-
ra sın da ağ rı şika yet le ri ile baş vu ran 4 (%18,18) has-
ta ya ar te ri al ste al sen dro mu se be biy le sen te tik greft
ku la nı la rak da ralt ma ope ras yo nu ya pıl dı (Re sim
1B). Has ta la rın tü mün de semp tom lar da be lir gin
dü zel me sağ lan dı ve par mak la rın da fis sü rü olan
has ta nın da şika yet le rin de be lir gin dü zel me 1 ay
so nun da göz len di.

Üç (%13,63) has ta kol da ödem ve ve nöz hi per-
tan si yon se be biy le ope re edil di (Re sim 1C). İki has-
ta da dis ta le ça lı şan yan dal li gas yon la rı son ra sı
ödem ge ri le di. Bir has ta da ise AV fis tül ka pa tıl dı ve
ka lı cı di ya liz ka te te ri ta kıl dı.

Tüm bu ope ras yon lar son ra sın da sa de ce iki
has ta da mev cut fis tül le ri res to re edi le mez ken
%90’ın da (n=20) er ken dö nem de açık lık sağ lan dı.
Has ta la ra ya pı lan 1. ay dopp ler ul tra so nog ra fi kon t-
rol le rin de trom bek to mi ya pı lan 2 has ta da ve anev-
riz ma ne de niy le ope re edi len 1 has ta da fis tü lün
dur du ğu tes pit edil di. 1 ay lık se kon der pa ten si ora -
nı %77,27 ola rak he sap lan dı. 

TAR TIŞ MA

Son dö nem böb rek yet mez lik li has ta lar da trans p-
lan tas yo na ka dar ge çen sü re de di ya liz iş le mi en sık
AV fis tül ler le sağ lan mak ta dır. Bu se beb le plan la -
nan AV fis tül ler de has ta kon fo ru nu boz ma ya cak
şekil de ön ce lik le non-do mi nant kol ve müm kün
olan en dis tal kı sım se çi lir. Subk lav yen ven ka te -
te ri zas yo nun dan ka çı nıl ma sı ve ko lun prok si mal
kı sım la rı nın ko run ma sı son ra dan oluş tu ru la cak
fis tül le rin pa ten si le ri için ol duk ça önem li dir.6 Fis-
tül tı kan ma sı son ra sı ba şa rı lı cer ra hi re viz yon lar se-
kon der fis tül pa ten si sin de be lir gin ar tış sağ lar ken
mor bi di te yi de önem li öl çü de azal tır lar.7,8

Si ga ra kul la nı mı, ka dın cin si yet, di ya bet, pe ri -
fe rik ve kar di yovas kü ler has ta lık la rın AV fis tül
son ra sı komp li kas yon oran la rı nı art tır dı ğı be lir -
til mek te dir.9 Geç dö nem de fis tül ame li yat la rı
son ra sın da trom boz, ödem, anev riz ma, is ke mi, en-
fek si yon ve yük sek de bi li kalp yet mez li ği gö rü le -
bi lir.10

Geç dö nem de gö rü len trom boz, de ği şen oran-
lar da ol mak la bir lik te en sık komp li kas yon ola rak
kar şı mı za çık mak ta dır.4,10,11 Anas to moz böl ge sin -
de ki in ti mal hi perp la zi, san tral ven dar lı ğı so nu cu
fis tül akı mın da ki azal ma ve he mo di ya liz es na sın da
olu şan hi po tan si yon trom bo zun ön de ge len se bep -
le ri dir.12 Bi zim has ta se ri miz de de en sık (%40,09)
komp li kas yon ola rak trom bo za rast lan dı. Et yo lo ji -
de ay nı böl ge den tek rar la nan ponk si yon lar dan
kay nak lan dı ğı dü şü nül dü. Trom boz ne de niy le ya-
pı lan re viz yon lar son ra sı er ken dö nem de %88,8
ora nın da açık lık sağ la nır ken 1 ay son ra ki kon trol -
ler de pa ten si %66,6 ola rak he sap lan dı. Çe şit li ça-
lış ma lar da %25 ile %63 ara sın da de ği şen oran lar da
so nuç lar mev cut tur.5,13,14 Te da vi de cer ra hi nin ya-
nın da far ma ko lo jik trom bo liz ve en do vas kü ler per-
kü tan trom bo liz yön tem le ri de uy gu la na bi lir.15,16

Ar te ri yo ve nöz fis tül ler de sık rast la nan geç
komp li kas yon lar dan bi ri si de anev riz mal di la tas -
yon dur ve sık lık la ger çek anev riz ma özel lik le ri ni
gös te rir ler.17 He mo di ya liz es na sın da tek rar la nan gi-
ri şim ler so nu cu gi riş ye rin de olu şan trav ma, cer ra -
hi tek nik ha ta la rı ve en fek si yon gi bi ne den ler
anev riz ma ge li şi mi ne ne den olur. Geç dö nem de re-
viz yon uy gu la dı ğı mız 6 has ta (%27,27) anev riz ma
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RESİM 1: A) Psödoanevrizmaya ait operasyon görüntüsü. B) Arterial steal
sendromu nedeniyle parmaklarda oluşmuş nekrozlar. C) Venöz hipertansiyon
nedeniyle kolda ödem.



ne de niy le ope re edil di. Fis tül ça pı nın, ar ter ça pı -
nın %75’ini geç ti ği ve ya anas to moz uzun lu ğu nun
5 mm’yi geç ti ği du rum lar da anev riz ma ge li şi mi ar -
tar.5 Te da vi edil me di ği tak dir de er ken dö nem de lo -
kal kom pres yo na bağ lı em bo li, en do kar dit ve ya
rup tür gö rü le bi lir ken geç dö nem de di la tas yon, ve -
nöz hi per tan si yon ve ya dis tal is ke mi ge li şe bi lir.18

Li gas yon, ul tra so nog ra fi eş li ğin de kom pres yon, en-
do vas kü ler greft imp lan tas yo nu, trom bin en jek si -
yo nu ve ya stent le me gi bi ye ni te da vi yön tem le ri
ol sa da cer ra hi ta mir ha la al tın stan dart tır.18-20 Bi -
zim has ta gru bu muz da 6 has ta ya cer ra hi uy gu la dık.
Çap uy gun lu ğu na gö re ba zı la rın da sen te tik greft,
ba zı la rın da sa fen ven gref ti kul la nı lır ken uy gun
has ta lar da uç uca anas to moz ya pıl dı.

Vas kü ler çal ma sen dro mu AV fis tül ope ras -
yon la rı son ra sı dis tal per füz yon ba sın cın da azal ma
ile ka rak te ri ze dir. Semp to ma tik ya  da fiz yo lo jik de
de nen asemp to ma tik çal ma şek lin de gö rü le bi lir.21

Bra ki al se vi ye de ki AV fis tül ler de, ge niş anas to -
moz lar da, di ya be tik ve pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı
olan lar da da ha sık gö rü lür.22,23 Par mak uç la rın da
so ğuk luk, mo rar ma, uyu şuk luk gi bi ha fif şika yet -
ler ola bi le ce ği gi bi, di ya liz es na sın da ağ rı, is ti ra hat
ağ rı sı, par mak lar da fis sür ler ve ya nek roz lar gi bi
cid di semp tom lar gö rü le bi lir. Çal ma sen dro mu ne-
de niy le re viz yon uy gu la dı ğı mız has ta lar, re viz yon
uy gu la nan has ta la rın %18,18’ini oluş tu mak tay dı.
Bu fis tül le rin tü mü bra ki al se vi ye dey di ve 2 has ta
di ya be tik ti. Çal ma sen dro mu nun te da vi sin de li gas -
yon, ban ding, dis tal re vas kü la ri zas yon-in ter val
ban ding, T ban ding gi bi cer ra hi te da vi yön tem le ri
kul la nı la bi lir. Bi zim has ta gru bu muz da PTFE greft
ile ban ding uy gu la dık tan son ra thrill kon tro lü ile
ka pa tıl dı.

Ve nöz hi per tan si yon ve eks tre mi te öde mi nin
ne den le ri ara sın da en sık prok si mal san tral ven ste-
no zu gö rü lür. Di ya liz son ra sı fis tül de aşı rı ka na ma,
ar tan ödem, thri lin kay bol ma sı prok si mal ste no za
işa ret eder.24 Yi ne art mış fis tül de bi si ne de niy le bu
has ta lar da yük sek de bi li kalp yet mez li ği ge li şe bi -
lir.25 San tral ven ka nü las yo nu ne de niy le özel lik le -
de subk lav yen ven ka te te ri zas yon la rı son ra sı ste noz
sık gö rü lür. Te da vi de ba lon stent uy gu la ma la rı ya-
pı la bil se de ha la en et ki li te da vi yön tem le ri yan dal
li gas yo nu ve ya fis tül ka pa tıl ma sı dır.26,27

He mo di ya liz has ta la rın da önem li komp li kas -
yon lar dan bi ri si de en fek si yon dur. Oto jen greft le re
gö re PTFE greft ler le ya pı lan fis tül ler de da ha sık ve
%18’le re va ran oran lar da gö rül mek te dir.28,29 Bir çok
sis te mik en fek si yon he mo di ya liz gi riş ye ri kon ta -
mi nas yo nu se be biy le dir ve ço ğun luk la pa to jen ajan
Staph ylo coc cus au re us ola rak sap tan mış tır.30 Bi zim
has ta gru bu muz da ise en fek si yo na hiç rast lan ma dı. 

Has ta gru bu muz da se kon der AV fis tül ope ras -
yon la rı ile ka bul edi le bi lir oran lar da açık lık sağ lan-
mış tır. Uzun dö nem açık lı ğın sağ la na bil me si için
iyi pre o pe ra tif de ğer len dir me, prok si mal ven le rin
ko run ma sı, müm kün olan en dis tal böl ge den baş-
lan ma sı, di ya liz es na sın da sü rek li ay nı yer den
ponk si yon ya pıl ma ma sı ve hij ye ne dik kat edil me si
gi bi un sur la rın geç dö nem komp li kas yon oran la rı -
nı azal ta ca ğı ka nı sın da yız.

So nuç ola rak bu has ta la rın uzun yıl lar trans p-
lan tas yon ada yı ola rak bek le ye ce ği ve he mo di ya liz
ih ti ya cı ola ca ğı için mev cut AV fis tül le re ya pı la cak
re viz yon lar la fis tül öm rü uza tı la rak has ta la rın ya -
şam sü re le ri ne ve ka li te le ri ne kat kı da bu lu nu la ca -
ğı dü şün ce sin de yiz.
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ronik hemodiyaliz hastalarının yaşam süreleri uzadıkça damar yolu
problemleri giderek artmaktadır. Hemodiyaliz hastaları için; en
uygun diyaliz amaçlı kalıcı damar yolu arteriovenöz (AV) fistül-

Hemodiyaliz Hastalarında
Ultrasonografi Eşliğinde Kalıcı Tünelli

Kateter Uygulamalarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  He mo di ya liz has ta la rı için da mar gi riş yo lu ha ya ti öne me sa hip tir. Per kü tan he mo -
di ya liz ka te ter yer leş ti ril me si, mor bi di te ve mor ta li te risk le ri dü şük ol sa da  in va ziv bir iş lem dir.
Dopp ler ul tra so nog ra fi eş li ğin de ka te ter yer leş ti ril me si, iş lem sı ra sın da ki pnö mo to raks ve ya ar te ri -
yel ponk si yon gi bi komp li kas yon la rı azalt tı ğı öne sü rül müş tür. Bu ça lış ma da dopp ler ul tra so nog -
ra fi eş li ğin de ka lı cı tü nel li he mo di ya liz ka te ter uy gu la ma sı de ne yim le ri mi zi tar tış ma yı amaç la dık.
GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Kli ni ği miz de Ocak 2010 ile Mart 2012 ta rih le ri ara sın da ka lı cı tü nel li he mo -
di ya liz ka te te ri ta kı lan 98 has ta ret ros pek tif ola rak in ce len di. İş lem ler lo kal anes te zi al tın da ve
dopp ler ul tra so nog ra fi eş li ğin de ger çek leş ti ril di. BBuull  gguu  llaarr:: Ka te ter uy gu la ma sın da, ça lış ma mız da da
ol du ğu gi bi da ha çok in ter nal ju gu ler ven ter cih edil mek te dir. Ka te ter le rin 89’u (%91) in ter nal ju-
gu ler ve ne (79’u sağ, 10 ta ne si sol in ter nal ju gu ler ven), 7 (%7)’si subk la vi yan ven le re ve 2 (%2)’si
fe mo ral ven le re uy gu lan dı. İş lem sı ra sın da 2 (%2) has ta da ar ter ponk si yo nu oluş tu. 1 (%1) has ta da
ka te ter mal po zis yo nu iz len di. Komp li kas yon ne de niy le ka te te ri çe ki len, plev ral komp li kas yon ve
ak ci ğer pa ran kim ha sa rı olan ve ya cer ra hi mü da ha le uy gu la nan has ta ol ma dı. SSoo  nnuuçç:: He mo di ya liz
amaç lı ka lı cı tü nel li di ya liz ka te ter le ri nin yer leş ti ril me si için en uy gun yol sağ in ter nal ju gu ler ven-
den, dopp ler ul tra so nog ra fi eş li ğin de ka te te rin yer leş ti ril me si dir. Bu yön tem le, komp li kas yon ve
bun la ra bağ lı mor ta li te ve mor bi di te azal tı la bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Böbrek diyalizi; kateterler; doppler ultrasonografi; komplikasyonlar

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Vascular access is most important issue for patients on hemodialysis. Inser-
tion of percutaneous hemodialysis catheters is an invasive procedure with a small but definite risk of
morbidity and mortality. It has been suggested that the use of Doppler ultrasonography guidance re-
duces the immediate complications of haemodialysis catheter insertions such as pneumothorax or
arterial puncture. In this study we aimed to show our experiences in permanent tunneled dialysis
catheter placement under Doppler ultrasonography. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  In our clinic, 98 cases in
which permanent tunneled dialysis catheter had been applied were evaluated retrospectively from
October 2010 to march 2012. The processes were attempted under local anesthesia and with Doppler
ultrasonography. RReessuullttss:: 89 (91%) catheters were applied to the internal jugular vein (79 to the right,
10 to the left vein), 7 (7%) were applied to the subclavian veins and 2 (2%) catheters were implanted
to the femoral veins. Puncture of the artery occurred in 2 patients (2%) during the procedure. 1 (1%)
patent had catheter malposition. No patient had lung trauma and there was therefore no need for re-
moval of the catheter or a surgical intervention for the complications. CCoonncclluussiioonn::  The most suitable
application for the insertion of the catheters is the right internal jugular vein by using Doppler ul-
trasonography. With this method, complication and mortality and morbidity rates will be decreased.

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal dialysis; catheters; ultrasonography, doppler; complications
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ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Arteriyo-Venöz Erişim



dür.1-5 Diabetes mellitus ve ateroskleroz gibi arteri-
yel sistemi ilgilendiren bir damar hastalığı bulu-
nanlarda, venleri ince ya da derin olanlarda, yaşlı
olanlarda, daha önceden birçok kere venöz girişim
nedeniyle venleri hasar görmüş hastalarda, obezi-
teye bağlı venöz girişim zorluğunda ya da AV fis-
tülün olgunlaşması için yeterli zaman olmadığı
durumlarda, kalıcı veya geçici hemodiyaliz kate-
terlerine sıkça ihtiyaç duyulur.3-5 Kateterizasyon
basit bir damar yolu açma işlemi değildir. Arter ya-
ralanması, pnömotoraks, hemotoraks, gibi önemli
komplikasyonlar oluşabilir ve işlem sıkı aseptik ko-
şullarda yapılmalıdır.3,4,6,7 Çalışmamızda, bu gibi is-
tenmeyen durumlardan kaçınmak amacıyla doppler
ultrasonografi kılavuzluğunda taktığımız kalıcı tü-
nelli diyaliz kateteri uygulamalarımızın erken
dönem sonuçları değerlendirildi.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2010 ile Mart 2012 tarihleri arasında kronik
böbrek yetmezliği nedeniyle kalıcı tünelli hemodi-
yaliz kateteri takılan 98 hasta retrospektif olarak
incelendi. Tüm hastalar da splitt, tünelli ve kaflı di-
yaliz kateteri kullanıldı (Hemo-Flow, medCOMP,
1499 Delp Drive, Harleysville, PA19438. USA). Ka-
teter yerleştirme işlemlerinin tamamı kalp ve
damar cerrahisi kliniği ameliyathanesinde aynı cer-
rahi ekiple yapıldı. İşlem  lokal anestezi altında,
doppler ultrasonografi kılavuzluğunda ve elektro-
kardiyografik monitörizasyon yapılarak gerçekleş-
tirildi. Tüm hastalara kateter takılmadan önce
hemogram, protrombin zamanı ve parsiyel prot-
rombin zamanı bakılarak, hastalar kanama diyatezi
açısından değerlendirildi. Genel uygulamada ol-

duğu gibi hastalarımızda, girişim yolu olarak ilk sı-
rada ortopneik değilse ve kanama diyatezi yoksa
sağ internal juguler ven tercih edildi.  Daha önceki
kateterlere bağlı trombüs veya stenoz gelişmiş ise
sol internal juguler ven tercih edildi. İnternal ju-
gular veni tromboze veya tıkalı olan hastalara subk-
laviyan ven yoluyla kateter takıldı. Her iki juguler
ve subklaviyan veni tıkalı olan ya da kanama diya-
tezi olan veya ortopneik hastalara ise kateterleri fe-
moral ven yoluyla takıldı.

İşlem sırasında tüm santral venler trombüs ve
oklüzyon açısından doppler ultrasonografi ile de-
ğerlendirildi. İşlem, doppler ultrasonografi’nin
(Mindray UMT-200, Shenzhen Mindray Bio-me-
dical Electronics Co. Ltd. Shenzhen, China) lineer
probu kateter takılacak veni enine gösterecek şe-
kilde tutularak doppler veya kompresyon testi ile
arter ve ven ayrımı yapılarak, Seldinger tekniği ile
gerçekleştirildi (Resim 1). İşlem sırasında arter
ponksiyonu, hematom, ven ponksiyon sayısı ve ba-
şarı oranı kaydedildi. PA akciğer grafisi ile kateter
yeri ve olası komplikasyonlar (pnömotoraks, he-
motoraks) değerlendirildi. Tüm hastalar işlem son-
rası 6. saatte taburcu edilip, 1 hafta ve 1. ay
kontrolleri yapılarak enfeksiyon veya kateter dis-
fonksiyonu açısından değerlendirildi.

BULGULAR

Hastaların 53 (% 54) tanesi kadın, 45 (%46) tanesi
de erkekti. Hastaların yaş ortalaması 69 (30-80) idi.
Kateterlerin, 79 (%80) tanesi sağ internal juguler
vene, 10 (%10) tanesi sol internal juguler vene ta-
kıldı. İşlem öncesi doppler ultrasonografi inceleme-
sinde juguler ven girişimi olan ve juguler venlerinde

RESİM 1: A. USG klavuzluğunda ven girişimi. B. Arter ve venin ayırt edilmesi. C. USG eşliğinde ven girişimi ve Seldinger iğnesinin ven içinde ultrasonografik
görünümü.
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oklüzyon veya trombüs görülen 7 (%7) hastaya
subklaviyan vene kateter takıldı. Doppler ultraso-
nografi incelemesinde subklaviyan ven oklüzyonu
ve kanama diyatezi olan 1 hasta ve ortopneik 1 has-
taya (%2) femoral ven yoluyla kateter takıldı (Tablo
1). 3 hastada pıhtılaşma test anormallikleri nede-
niyle işlem öncesi taze donmuş plazma verildi.

Tüm hastalarda %100 başarıyla kateter takma
işlemi gerçekleştirildi. 1 hastada (%1) kontrol için
çekilen PA akciğer grafisinde kateterin ucunda
kinkleşme görüldüğünden hastanın kateteri geri
çekilerek repoze edildi. 2 (%2) hastada uygulama
sırasında arter ponksiyonu yapıldı, soğuk uygu-
lama ve baskılı tampon yapılan bu hastalarda he-
matom gelişmedi. Hiçbir hastada, arter ve ven
yaralanması, pnömotoraks, hemotoraks ve erken
dönem enfeksiyon görülmedi (Tablo 2).

TARTIŞMA

Hemodiyaliz hastalarında, kateter komplikasyon-
larından sakınmak için vasküler girişim yolu ola-

rak öncelikle AV fistül oluşturulmalıdır ve altın
standart olarak kabül edilir.1,3,6,8 Klinik uygulama-
mızda öncelik AV fistül oluşturmaktır. Ancak cer-
rahi fistül açılana kadar ya da açılmış olan fistül
olgunlaşana kadar geçen sürede hemodiyaliz ihti-
yacı olan hastalar, terminal kalp yetmezliği gibi
AVF oluşturmak için kontraendikasyonu olan has-
talar, yaşam beklentisi 12 aydan az olan hastalar,
yakın gelecekte böbrek nakli bekleyen hastalar ve
cerrahi fistül açılmasının mümkün olmadığı he-
modiyaliz hastalarına kalıcı tunelli hemodiyaliz ka-
teteri takmaktayız. Tünelli kateterlerde fonksiyon
bozukluğu, tromboz, enfeksiyon gibi morbiditeler
tünelsiz kateterlere oranla anlamlı şekilde azdır ve
bir aydan daha fazla hemodiyaliz’e girecek kateter
takılması gereken bütün hastalarda tünelli kateter-
ler önerilmektedir.4,5

Kateter yerleştirilmesi invaziv bir işlemdir, ço-
ğunlukla geleneksel olarak perkütan seldinger tek-
niği (kör)   ile takılır ve düşük ama belirgin morbidite
ve mortalite ile beraberdir.8 Kalıcı hemodiyaliz ka-
teterleri için pnömotoraks, hemotoraks ve tromboz
gibi komplikasyonları açısından en uygun yol sağ
internal juguler ven yoludur.3,4,6 Subklaviyan ven
kateterizasyonunda, internal jugular vene göre he-
motoraks, pnömotoraks gibi komplikasyonlar daha
fazla tespit edilmiştir.2 Ayrıva subklaviyan ven ka-
teterizasyonunda, internal juguler ven kateterizas-
yonuna göre, venöz stenoz ve oklüzyon gelişiminin
belirgin şekilde daha yüksek olduğu gösterilmiştir.5

Bizim klinik uygulamamızda da, sağ internal juguler
veni kullanamadığımız hastalarda sırasıyla sol inter-
nal juguler ve subklaviyan veni tercih etmekteyiz. 

Kateter yerleştirilmesi sırasında, arter ponksi-
yonu, arter yaralanması, hematom, pnömotoraks,
hemotoraks gibi komplikasyonlar  bildirilmiştir.5-8

Yapılan çalışmalarda %0,4-4,1 pnömotoraks, %0,2-
1,5 hemotoraks ve %1 ölüm bildirilmiştir.2,3 Bu
komplikasyonlar Doppler ultrasonografi eşliğinde
yapılan uygulamalarda daha az rastlanmaktadır.8

İnternal juguler vene doppler ultrasonografi kıla-
vuzluğunda kateter yerleştirilmesi, kör teknikle ya-
pılan işleme kıyasla anlamlı şekilde daha güvenli
ve başarılı bulunmuştur.4,6,8,11 Bu nedenle Doppler
ultrasonografi kılavuzluğunda uygulama öneril-
mektedir.7-11

Yerleşim yeri Sayı Yüzde

Sağ internal juguler 79 81

Sol internal juguler 10 10

Supklaviyan 7 7

Femoral 2 2

Toplam 98 100

TABLO 1: Katater uygulama yerleri.

Komplikasyon Sayı Yüzde

Pnömotoraks - 0

Hemotoraks - 0

Arter ve ven yaralanması - 0

Arter ponksiyonu 2 2

Ven poksiyon (ortalama) 1,3 (1-4)

Hematom - -

Aritmi - -

Revizyon - -

Malpozisyon 1 1

Enfeksiyon - -

Vagal uyarı - -

Katater disfonsiyonu/revizyonu - -

Toplam 3 3

TABLO 2: Katater komplikasyonları.



Komplikasyonların sıklığı, vene yönelik başa-
rısız girişim sayısındaki artışla orantılı olarak yük-
selmektedir ve kateterin yerleştirilme aşamasında
arter ponksiyonu, sonraki dönemde kateterin tı-
kanması ve enfeksiyon gelişmesinin nedenidir. Bu
da kateter etrafındaki hematomun bası etkisi ve
mikro organizma kolonizasyonuna zemin hazırla-
masıdır.6 Kör teknikle karşılaştırmalı yapılan çalış-
malarda, başarılı kataterizasyon %100, karotis arter
ponksiyonu %38’e karşı %1,7 bildirilmiştir.8 Kate-
ter uygulamaları sırasında arter ponksiyonu %18,
doppler ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan ka-
teter uygulamalarında ise %4,2 tespit edilmiş ve
arter ponksiyonu subklaviyan ve femoral venden
kateter takılan hastalarda daha sık olduğu bildiril-
miştir.4 Prabhu ve ark. femoral ven girişimlerinde
kör teknikle %18,2 doppler ultrasonografi kılavuz-
luğunda %5,5 arteriyel ponksiyon bildirmiştir.12

Çalışmamızda 2 (%2) hastada arter ponksiyonu ya-
pıldı ve bu hastalara sadece soğuk uygulama ve
kompresyon yapıldı, hematom görülmedi. Hasta-
larımızda, pnömotoraks ve hemotoraks gibi hayatı
tehdit edici komplikasyonlar ve erken dönem en-

feksiyon görülmedi. Doppler ultrasonografi kıla-
vuzluğunda uygulamanın vene yönelik başarısız
girişim, arter ponksiyonu ve hematom görülme
sıklığını azaltması ve girişimin tamamen steril ko-
şullar sağlanmış kalp ve damar cerrahisi ameliyat-
hanesinde yapılmış olması enfeksiyon görülme
sıklığını azalttığını düşünmekteyiz. Doppler ultra-
sonografi deneyimleri arttıkça bu komplikasyonla-
rın daha da azalacağı bir gerçektir. Ayrıca doppler
ultrasonografi kullanımıyla hastanın işlem öncesi
değerlendirmesi yapılarak santral ven oklüzyonu,
trombüs gibi durumlar değerlendirilerek ideal gi-
rişim yeri tespitini sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; kateterlerin Doppler ultraso-
nografi kılavuzluğunda uygulanması, komplikas-
yonları azaltacak ve işlem süresini kısaltacaktır.
Her an kolaylıkla ulaşılabilmesi ve işlem öncesi
vasküler sistemin haritalamasının yapılabilmesi de
avantajlarıdır. Tüm bunlar ışığında, hemodiyaliz
amaçlı kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi-
nin ameliyathane ortamında ve doppler ultrasono-
grafi eşliğinde yapılması gerektiğini değerlendiri-
yoruz.
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ronik böbrek yetmezliğinde en sık uygulanan renal replasman teda-
visi hemodiyalizdir.1 Hemodiyalizle 250-400 ml/dk miktarında kan
vücuttan bir arteriovenöz fistül aracılığıyla, bir arteriovenöz greft

Üst Ekstremite Diyaliz Erişim Yollarının
Otolog veya Sentetik Greft İnterpozisyonu

ile Kurtarılması

ÖÖZZEETT  Oto log ve ya sen te tik bir greft in ter po zis yo nu ile kur ta rı lan üst eks tre mi te di ya liz eri şim yol-
la rı nın kli nik so nuç la rı nın de ğer len di ril me si. Dur muş bir üst eks tre mi te ar te ri o ve nöz fis tü lü olan
ve bu eks tre mi te de ki di ya liz ula şım yo lu kı sa bir oto log ve ya sen te tik greft ara cı lı ğıy la ye ni den sağ-
la nan has ta lar pros pek tif top lan mış ve ri ler den ta nım lan dı lar. Has ta lar la il gi li top la nan ve ri ler ret-
ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. Üst eks tre mi te di ya liz eri şim yo lu du ran 11 has ta da, ay nı
eks tre mi te de ye ni bir di ya liz ula şım yo lu oto log ve ya sen te tik greft kul la nı la rak oluş tu rul du. 9 has-
ta da oto log greft ola rak sa fen ven, 2 has ta da 6 mm ça pın da sen te tik greft (poly tet raf lu o ro eth yle ne)
kul la nıl dı. 11 has ta nın 4’ü er kek idi.Has ta la rın or ta la ma ya şı 59±8,6 idi. Has ta la rın 7’si di ya be tik ti.
Has ta lar 3 ay ile 12 ay ara sın da sü re ler le ta kip edil di ler.Oluş tu ru lan di ya liz eri şim yol la rın da kul-
la nı lan greft ler bu sü reç te dopp ler ul tra son ile in ce len di. Greft ler de ki kan akım mik tar la rı ve oto-
log greft le rin çap la rı öl çül dü. 12 ay lık ta kip ler de greft le rin açık kal ma ora nı %90,9 ola rak bu lun du.
Üst eks tre mi te dis ta lin de bu lu nan ve akı mı du ran di ya liz eri şim yo lu nun ay nı eks tre mi te de kı sa
bir oto log ve ya sen te tik greft ara cı lı ğıy la, eks tre mi te nin prok si ma lin de ye ni den ça lış tı rıl ma sı müm-
kün dür. Bu yak la şı mın kli nik so nuç la rı ve di ya liz eri şim yo lu nun açık lı ğı er ken ve or ta dö nem de
ba şa rı lı gö rül mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriyovenöz şant, cerrahi; böbrek diyalizi

AABBSS  TTRRAACCTT  We examined the outcomes of upper extremity arteriovenous fistulas that were sal-
vaged by an interposed autologous or synthetic graft. Patients who were operated for a failed upper
extremity arteriovenous fistula and in whom a new proximal arteriovenous fistula was created by
interposing an autologous or synthetic graft were identified from a prospectively maintained data-
base. The outcomes were retrospectively analyzed. 11 patients with failed upper extremity arteri-
ovenous fistulas were operated for creation a new hemodialysis access on the same extremity.
Saphenous vein was the autologous graft in nine patients. In two patient, 6 mm PTFE graft was
used. 4 of 11 patients were men. Mean age was 59±8.6 years. 7 of them were diabetic. The patients
were follow up 3 months to twelve months. The conduits were examined with doppler ultra-
sonography during the follow up period ; the blood flow across the conduit and the diameter of the
conduit were recorded. The patency rates were 90,90% in the twelve months follow up. Interpos-
ing an autologous and even a synthetic graft for creating a proximal arteriovenous fistula on the
same extremity with a failed distal arteriovenous fistula demonstrates good patency.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous shunt, surgical; renal dialysis
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Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ

ara cı lı ğıy la ve ya bir di ya liz ka ta te ri ara cı lı ğıy la çe-
ki le rek te miz len dik ten son ra tek rar vü cu da ve ri -
lir.

Vas kü ler eri şim yo lu nun ama cı sub kü tan 
do ku da iğ ne ile ra hat lık la ula şı la bi le cek ve kan çe-
ki le bi le cek ko num da bir da mar yo lu sağ la mak -
tır.

Tür ki ye Av ru pa’ da he mo di ya liz ya pı lan has ta
po pü las yo nu en hız lı bü yü yen ül ke ler den bi ri dir .
He mo di ya liz gö ren has ta mik ta rı Tür ki ye’ de yıl da
%16-19 ora nın da bü yü mek te dir. Tür ki ye mev cut
he mo di ya liz gö ren has ta sa yı sı açı sın dan Dün ya’ da
9. sı ra da bu lun mak ta dır (2008 yı lın da he mo di ya liz
gö ren has ta sa yı sı 46600).1

Bu du rum da sü rek li ar tan he mo di ya liz te da vi -
si gö ren has ta sa yı sı göz önü ne alı na cak olur sa bu
has ta la ra he mo di ya liz amaç lı eri şim yol la rı nın
oluş tu rul ma sı nın ve mev cut yol la rın ko run ma sı nın
öne mi gö rül mek te dir. Ça lış ma mız da üst eks tre mi -
te de ra di o se fa lik ar te ri o ve nöz fis tü lü du ran ve ya-
pı lan in ce le me ler de üst eks tre mi te nin prok si mal
ve nöz yol la rı açık ola rak göz le nen has ta lar da ay nı
eks tre mi te de ki he mo di ya liz eri şim hat tı nın tek rar
ça lış tı rıl ma sı na yö ne lik tec rü be le ri miz ak ta rıl mış -
tır.

Kli ni ği miz de 2007 ile 2011 yıl la rı ara sın da üst
eks tre mi te de ki he mo di ya liz eri şim yo lu af fe rent
ven de, fis tü le ya kın olu şan skle ro za bağ lı dar lık se-
be biy le du ran ve ay nı eks tre mi te nin prok si ma lin -
de sa fen ven ve ya sen te tik greft in ter po zis yo nu ile
he mo di ya liz eri şim yo lu tek rar sağ la nan 11 has ta -
nın ve ri le ri pros pek tif ola rak top lan dı.Ve ri ler ret-
ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. 

Bu has ta lar da ar te ri yo ve nöz fis tü lün dur ma
ve ya akı mı nın azal ma se be bi ef fe rent ven de olu şan
skle ro za bağ lı dar lık lar idi. Er ken dö nem de trom-
bo ziz se be biy le ar te ri yo ve nöz fis tü lü du ran has ta -
lar bu ça lış ma gru bu na da hil edil me di ler. Er ken
dö nem de ar te ri yo ve nöz fis tül de ve ya ef fe rent ven -
de trom bo ziz se be biy le fis tü lü du ran has ta lar da er -
ken dö nem de em bo lek to mi ilk se çe nek iş lem
ola rak uy gu lan dı. Has ta la rın et kin he mo di ya liz ya-
pı la ma ma sı se be biy le gi ri şim için yön len di ril me si
ile mü da ha le ara sın da ge çen sü re yak la şık 2 gün idi
(mi ni mum 1-mak si mum 3 gün).

Mev cut he mo di ya liz eri şim yol la rı ya kın za-
man da du ran ve kli ni ği mi ze er ken gi ri şim için
sevk edi len has ta lar ön ce he mo di ya liz eri şim yo -
lu bu lu nan eks tre mi te ve nöz yol la rın açık lı ğı , he-
mo tom , trom bof le bit açı sın dan fi zik mu a ye ne ile
de ğer len di ril di. Has ta lar eks tre mi te ve nöz yol la rı
üs tü ne da ha ön ce ta kıl mış he mo di ya liz ka te ter le -
ri açı sın dan sor gu lan dı lar. Ta ki ben ay nı eks tre mi -
te de prok si mal de ve nöz yol la rı nın açık ol du ğu
dü şü nü len has ta la ra üst eks tre mi te ve nöz Dopp-
ler ul tra so nog ra fi ya pı la rak prok si mal ven le rin
(ak sil ler, subk la vi an, ba zi lik ve se fa lik ven sis tem-
le ri nin) kan akım la rı gö rün tü len di. Prok si mal
ven le ri nin kan akım la rı açık ola rak göz le nen ve
mev cut ve nöz ya pı la rı nın cer ra hi di sek si yo na rağ-
men ar te ri yel kan akı mı na yön len di ri le mi ye ce ği
dü şü nü len, ve nöz ya pı lar ile ar te ri yel ya pı lar ara-
sın da boş luk olu şa cak has ta lar ça lış ma gru bu na
alın dı lar. 

Has ta lar ope ras yon ön ce si ya pı la cak iş lem
hak kın da bil gi len di ril di ler. Sa fen ven gref ti alı na -
cak has ta la ra iş le min de tay la rı an la tıl dı. Tüm has-
ta lar da ya zı lı onay alın dı.

Ça lış ma ku ru mun etik ko mi te sin ce onay lan -
dı.

ANES TE Zİ

Has ta lar su pi n po zis yo nun da ope ras yo na ha zır -
lan dı lar. He mo di ya liz eri şim yo lu oluş tu ru la cak
eks tre mi te ye göv de ile 90 de re ce açı ya pa cak şe-
kil de po zis yon ve ril di. He mo di ya liz eri şim yo lu
oluş tu ru la cak üst eks tre mi te ve sa fen ven gref ti -
nin alın ma sı plan la nan alt eks tre mi te ay rı ay rı ste-
ril ör tü ler ile ha zır lan dı.Has ta lar da sa fen ven
gref ti (yak la şık 10 cm uzun lu ğun da) böl ge sel
anes te zi pri lo ka in hid rok lo rür (Ci ta nest %2) kul-
la nı la rak çı ka rıl dı. He mo di ya liz oluş tu ru la cak üst
eks tre mi te de ak sil ler ar ter pal pas yo nu ile 24 G, 25
mm sti mup leks iğ ne (Sti mup lex D.B. Bra un me di -
cal) ve pe ri fe rik si nir sti mu la tö ru (Sti mup lex
HNS12, B.Bra un me di cal, Fre i burg/Ger many) kul-
la nı la rak (1 mA akım da, 2 Hz fre kans ve 0,1 ms
hız da ayar la na rak me di yan, ra di yal, mus ku lo ku -
ta nöz ve ul nar si nir mo tor ya nıt la rı ara na rak) 35-
40 ml %0,25 bu pi va ca i ne ve %1 pri lo ka in ka rı şı mı
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ak sil ler si nir kı lı fı içi ne en jek te edi le rek ak sil ler
plek sus blo ka jı ya pıl dı. Sa fen ven ve ya pros ta tik
ven gref tin in ter po se edi le ce ği böl ge de ye ter li
anes te zi sağ la na ma dı ğı du rum lar da ila ve ola rak
lo kal anas te zi (pri lo ka in hid rok lo rür, Ci ta nest %2)
kul la nıl dı.

CER RA Hİ TEK NİK

Ak sil ler blo kaj ile anes te zi uy gu lan ma sı nı ta ki ben
has ta lar 50-100 Ü/kg he pa rin ile he pa ri ni ze edil di -
ler. Sa fen ven alt eks tre mi te den plan la nan uzun-
luk ta kü çük ada cık lar bı ra kı la rak çı ka rıl dı. Sa fen
ven gref ti stan dart şekil de ha zır lan dı. Sa fen ve ni -
nin çı ka rı la ma dı ğı du rum lar da greft ola rak 6 no
PTFE (poly tet raf lu o ro eth yle ne) (Go ro-tex Vas cu -
lar Grafts, Ari zo na, USA) kul la nıl dı. Ye ni he mo di -
ya liz eri şim yo lu oluş tu ru la cak böl ge de uy gu la nan
in siz yon la (ço ğun luk la an te ku bi tal böl ge de uy gu -
la nan ho ri zan tal in siz yon ile) ar te ri yel (brac hi al ar -
ter) ve ve nöz (se fa lik ven sis te mi) ya pı lar eks plo re
edil di. Has ta la rın ta ma mın da ve nöz da mar la rın du -
var ya pı la rı ön ce den ça lış mak ta olan ar te ri o ve nöz
fis tü lün ar te ri yel akım ka rak ter le rin den do la yı ka-
lın laş mış ve he mo di ya liz eri şim yo lu ola rak kul la -
nım dan do la yı ve nöz da mar la rı nın et raf do ku la rı
inf la ma tu ar de ği şik lik le re uğ ra mış tı. Bu inf la ma tu -
ar re ak si yo na bağ lı et raf do ku ya pı şık lık la rı ve ar-
te ri yel yük sek ba sın ca bağ lı ka lın laş mış du var
ya pı la rın dan do la yı ve nöz sis te min di sek si yo nu ve
mo bi li zas yo nu an cak kı sıt lı uzun luk ta ya pı la bil di.
Ar te ri yel ve ve nöz ya pı la rın eks plo ras yo nu nu ta-
ki ben boş lu ğu dol du ra cak gref tin ön ce ar te ri yel ta-
ra fı ok lüz yon klemp le ri uy gu lan dık tan son ra yan
uç de vam lı 7/0 pro len sü tür ile ya pıl dı. Ok lüz yon
klemp le ri alı na rak gref te kan do lu mu göz len di.Ta -
ki ben gref tin dis tal ucu ve nöz sis te me uç uca de-
vam lı 7/0 pro len sü tür ile ya pıl dı. Ve nöz sis te min
anas to moz dis ta lin de ka lan ucu bağ la na rak ay rıl dı.
Anas to moz dan ön ce ve nöz sis tem de ki ge ri akım,
prok si mal de ki ve nöz ya pı la rın kan akım la rı nın
açık lı ğı nı gös te ren bir bul gu ola rak göz len di. Anas-
to mo zu ta ki ben ok lüz yon klemp le ri kal dı rı la rak ar-
te ri ve nöz fis tül kan akı mı sağ lan dı. Ve nöz
ya pı lar da tit re şim (thrill) olu şu mu tes pit edil di (Re -
sim 1).

Has ta la rın der mog ra fik ve ri le ri ve 12 ay lık ta-
kip le ri so nun da açık olan he mo di ya liz eri şim yol-
la rı nın Dopp ler ul tra so nog ra fik ça lış ma la rın da
akım mik tar la rı nın öl çüm le ri ve sa fen ven greft le -
ri nin çap la rı nın öl çüm le ri kay de dil di.

İSTA TİS TİK

Ve ri le rin is ta tik sel de ğer len di ril me le ri Ins tat 3.1a
ver si yo nu ile ya pıl dı. Ve ri ler or ta la ma ± SD ola rak
ve ril di.

SO NUÇ

Ça lış ma ya alı nan 11 has ta nın yaş or ta la ma la rı 59 ±
8,6 yıl idi. Has ta la rın 4’ü er kek, 7’si ka dın idi. 7 has -
ta di ya be tik (%63) idi. 11 has ta nın 9’un da has ta nın
ba ca ğın dan alı nan sa fen ven greft ola rak kul la nıl dı.
İki has ta da sa fen ven gref ti te min edi le me di ği için
greft ola rak 6 nu ma ra sen te tik (poly tet raf lu o ro eth -
yle ne) (PTFE) greft kul la nıl dı (Tab lo 1).

Has ta la rın ta ma mın da da ha ön ce ay nı eks tre -
mi te de ve ya kar şı eks tre mi te de açıl mış an cak ça-
lış ma yan he mo di ya liz eri şim yol la rı mev cut tu.
Du ran he mo di ya liz eri şim yol la rı has ta lar da 
or ta la ma 21,54± 6,69 ay sü rey le kul la nıl mak ta 
idi.

Bu has ta la rın 12 ay lık ta kip le rin de 10’u nun
(%90,9) 12 ay so nun da ha len ça lı şır du rum da ol-
du ğu ve he mo di ya liz amaç lı kul la nıl dı ğı sap tan dı.
Mü da ha le son ra sı se kon der ar te ri yo ve nöz fis tü lü
du ran has ta da sa fen ven gref ti kul la nıl mış tı. 12.
ay da ça lı şan du rum da ki he mo di ya liz eri şim yol la -

RESİM 1: Brachial arter ile sefalik ven arasına safen ven interpozisyonu.



rı nın dopp ler ul tra so nog ra fik de ğer len dir me le -
rin de in ter po ze edil miş greft ler de ki kan akım
mik tar la rı ve sa fen ven greft le rin çap la rı öl çül dü.
Ça lı şan greft ler de ki or ta la ma kan akım mik ta rı
659±88 ml/dk (mi nu mum 550 ml/dk, mak si mum
800 ml/dk) Sa fen ven le rin çap la rı or ta la ma 9,4±1,3
mm (mi ni mum 7 mm, mak si mum 11 mm) ola rak
bu lun du. Bu has ta lar da he mo di ya liz için iğ ne 
ka te te ri zas yo nu sağ la ya cak ve nöz ya pı la rın or ta -
la ma uzun lu ğu 13,31±1,48 cm ola rak öl çül dü
(Tab lo 2).

He mo di ya liz eri şim yo lu ça lı şan, ön ce den pe ri-
ton di ya liz olan bir has ta ye ni pe ri ton di ya liz ka te -
ter ta kı lı mı nı ta ki ben pe ri ton di ya li zi uy gu la ma sı na
ge ri dön dü ğü bil di ril di.

TAR TIŞ MA

Re nal rep las man te da vi le ri nin ba şın da he mo di ya -
liz gel mek te dir. Nü fu sun yaş lan ma sı, di ya be tus
mel li tus ve di ğer ko mor bit du rum la rın ço ğal ma sı
so nu cu ül ke miz de böb rek yet mez li ği ve do la yı -
sıy la he mo di ya liz gö ren has ta sa yı sı git tik çe art-
mak ta dır. Bu nok ta da he mo di ya liz eri şim
yol la rı nın trom bo za, en fek si yo na ve ya anev riz -
ma tik di la tas yo na bağ lı ka na ma gi bi se bep ler do-

la yı sıy la bir müd det son ra kul la nıl maz ha le gel-
me si ay nı has ta da ye ni eri şim yol la rı oluş tur ma
zo run lu lu ğu do ğur mak ta dır. Ça lış ma mız da ön ce -
den kul la nıl mak ta iken ya kın za man da du ran he-
mo di ya liz eri şim yo lu nun ça pı ge niş le miş ve
du var la rı ka lın laş mış ef fe rent ven sis te mi ile ar te -
ri yel sis tem ara sı na ko nan kı sa greft ler ara cı lı ğıy -
la mev cut he mo di ya liz eri şim yol la rı tek rar
ça lış tı rıl mak ta dır.

Ben zer şekil de li te ra tür de du ran ra di o se fa lik
fis tül le rin prok si ma lin den oluş tu ru lan ye ni fis tül -
le rin iyi kli nik so nuç lar ver di ği ra por edil miş tir.2

Oto lo g do ku lar dan he mo di ya liz eri şim yo lu oluş-
tu ru la ma dı ğın da pros te tik greft ler (poly tet raf lu o -
ro eth yle ne) ile oluş tu ru la cak eri şim yol la rı da hız lı
kul la nım ola na ğı sağ la mak ta dır. Ça lış ma lar da pro-
s ta tik greft le rin kul la nı mı ile oluş tu ru lan üst eks-
tre mi te he mo di ya liz eri şim yol la rı nın oto lo g
he mo di ya liz eri şim yol la rı na kı yas la açık lık oran la-
rı nın da ha dü şük ve en fek si yon oran la rı nın da ha
yük sek ol du ğu bil di ril miş tir.3,4 Po lo, bra ki o se fa lik
fis tül oluş tu rul ma sın da me di an an te ku bi tal ven
yok lu ğun da kı sa PTFE greft kul la na rak an te ku bi -
tal böl ge de fis tül oluş tu rul ma sı gi ri şim le ri ni sun-
muş tur. Ka nü las yon için kul la nıl ma yan, sa de ce

Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ

Yaş (yıl) 59 ± 8,6

Cinsiyet (K/E) 7/ 4 (%63,63/%36,36)

Diyabetus Mellitus 7 (%63,63)

Önceki fistülün diyalizde kullanım süresi (ay) 21,54 ± 6,69

Önceki fistül radiocephalik yerleşimli 10 (%90,90)

Önceki fistül brachiosefalik yerleşimli 1 (%9,09)

Stenoza yolaçan lezyon fistülün proksimalinde 6 (%54,54)

Stenoza yolaçan lezyon efferent vende, fistülün uzağına 5 (%45,45)

TABLO 1: Demografik veriler.

Greftlerdeki kan akım miktarı ( ml/dk) 659 ± 88

Otolog greftlerin çapı 9,4 ± 1,3

12. ayda çalışan hemodiyaliz erişim yolu 10 (%90,9)

Kateterizasyon için kullanılabilen efferent ven uzunluğu ( cm) 13,31 ± 1,48

TABLO 2: 12 aylık takipte yapılan değerlendirmelerde elde edilen veriler.
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ara da ki boş lu ğu dol dur ma gö re vi gö ren kı sa PTFE
greft le ri nin (< 6 cm) sa nıl dı ğı nın ak si ne açık ka lım
ve en fek si yo na da yan ma oran la rı nın ga yet iyi ol-
du ğu be lir til mek te dir.5,6 Li te ra tür de ef fe rent ven ile
af fa rent ar ter ara sın da ki kı sa boş lu ğun sa fen ven
gref ti ile dol du rul du ğu ve iyi so nuç lar el de edil di -
ği be lir ti len ça lış ma lar da var dır.3,4,7 An cak bu ça lış-
ma lar da sa fen ve nin çı ka rıl ma zor lu ğu ve za ten
ge niş le miş olan ef fe rent ven ile sa fen ven gref ti ara-
sın da olu şa bi le cek çap fark lı lı ğı vur gu lan mak ta -
dır.

Dis tal ra di o se fa lik fis tü lü du ran ve ça lış ma -
mı za al dı ğı mız has ta gru bun da ar te ri yel sis tem
kan akım la rı ve ve nöz sis tem kan akım la rı ul tra -
so nog ra fik ça lış ma lar da açık ola rak göz len miş tir.
He mo di ya liz eri şim yo lu ola rak kul la nı lan ve nöz
ya pı la rın du var ve et raf do ku la rın da ka nü las yo na
bağ lı ola rak ge li şen inf la mas yon se be biy le ya pı -
şık lık lar ve do ku lar da sert lik ler olu şa bi lir.Bu ya pı-
şık lık la ra bağ lı ola rak ve nin tam di sek si yo nu ve
ser best leştirilme si müm kün ol ma ya bi lir. Bu se-
bep le ça lış mak ta olan ar te ri yel sis tem ile ve nöz
sis tem ara sın da kı sa boş luk lar ka la bil mek te dir.Bu
boş luk la rın bir greft ma ter ya li ile dol du rul ma sı
he mo di ya liz eri şim yo lu nun tek rar ça lış ma sı nı
sağ la mak ta dır. Bu şekil de oluş tu ru lan eri şim yol-
la rı kı sa sü re de kul la nı la bi lir du ru ma gel mek te -
dir. Se ri miz de ki 3 has ta, acil he mo di ya liz ih ti ya cı
se be biy le iş lem den son ra ki 24 sa at için de he mo -
di ya li ze ka te te ri zas yon ih ti ya cı ol mak sı zın gi re -
bil miş ler dir. Di ğer has ta lar da iki üç gün lük
bek le me sü re le ri nin ar dın dan ila ve bir iş le me ge -
rek du yul mak sı zın oluş tu ru lan ye ni he mo di ya liz
eri şim yo lu ara cı lı ğıy la he mo di ya li ze gi re bil di -
ler.

Sa fen ve nin çı ka rıl ma sı ame li yat es na sın da
gref tin alı na ca ğı eks tre mi te nin ay rı ca ste ril ola rak
ha zır lan ma sı nı ge rek tir mek te dir. Yak la şık 10 cm
uzun lu ğun da sa fen ven çı ka rıl ma sı lo kal anes te zi
ile müm kün ola bil mek te dir. An cak bu yak la şım
ame li yat sü re si ni uzat mak ta ve alt eks tre mi te de ay -
rı bir in siz yon ya ra sı ol ma sı na se bep ol mak ta dır.
El de edi len sa fen ven ile ge niş le miş ef fe rent ven
ara sın da ki çap fark lı lı ğı uy gun cer ra hi tek nik ler ile
kıs men (sa fen ven gref ti nin anas to moz yü zü nü ob -
lik ola rak ha zır la ya rak anas to moz hat tı nı ge niş le -
te rek) gi de ri le bil mek te dir.

Se ri miz de oto lo g sa fen ven ve pros te tik greft
ara sın da açık lık fark lı lı ğı ser gi le ne me miş tir. Se ri -
nin az sa yı da has ta dan oluş ma sı ve ta kip sü re si nin
kı sa lı ğı kı sıt la yı cı et ken ler dir. Ça lış ma gru bu -
muz da ki has ta la rın se kon der ar te ri yo ve nöz fis tül -
le ri nin 12 ay lık ta kip le rin de açık ka lım oran la rı
%90’dır. Ben zer açık ka lım oran la rı (%95) Oda ba -
şı ve ark.nın sa fen ven gref ti ile se kon der oluş-
tu ru lan ar te ri yo ve nöz fis tül ler de de ve ril mek -
dir.7

So nuç ola rak , üst eks tre mi te de ef fe rent ven -
de kı sa dar lık lar se be biy le ye ni dur muş ve ef ferent
ven sis te mi dar lık son ra sı bö lü mü dopp ler ul ta ra -
so nog ra fi ile açık göz le nen has ta la rın ay nı eks tre -
mi te de ar te ri yel ve ve nöz ya pı lar ara sın da ki
boş lu ğa kı sa seg ment oto lo g ve ya sen te tik greft ko-
nu la rak er ken dö nem de he mo di ya li ze gir me si sağ-
la na bi lir. Bu şekil de tek rar ça lış tı rı lan eri şim
yol la rı nın 12 ay lık açık ka lım oran la rı iyi gö zük -
mek te ve vü cu dun baş ka bir böl ge sin de ye ni bir
he mo di ya liz eri şim yo lu aç ma ge rek si ni mi or ta dan
kal dı rıl mak ta dır.
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EPİDEMİYOLOJİ VE ETİYOLOJİ

arotis arter diseksiyonları 50 yaşın altındaki hastalarda iskemik stro-
kun en önemli sebebi olarak kabul edilmektedir.1-3 Karotis arter di-
seksiyonları spontan veya travmatik olabilirler. Spontan diseksiyon-

lar olguların %60 kadarını oluştururken, geri kalan kısmı travmatik sebep-
lidir.4,5 Travmatik diseksiyon motorlu araç kazalarını (whiplash injury-ka-
zalarda başın ileri ve geri sarsılması sonucu ortaya çıkan hasar) veya fiziki
saldırıyı takiben ortaya çıkabildiği gibi başın hızlı rotasyonu veya ekstansi-
yonunun söz konusu olduğu durumlarda da oluşabilir(kusma, öksürme,
saldırı veya savunma sporları veya tıp dışı tedavilerde boynun yanlış ma-
nuplasyonu).

Spontan diseksiyonlar idiopatik olabildiği gibi altta yatan bir arteriyel
sistem hastalığına bağlı olabilir. Fibromusküler displazi, Ehler- Danlos sen-
dromu ve Marfan Sendromu gibi hastalıkların karotis diseksiyonları ile bir-
likte görüldüğü bildirilmiştir.6-12 Diğer muhtemel önemli risk faktörleri ise
yüksek tansiyon, ailede diseksiyon öyküsü bulunması, tütün alışkanlığı ve
oral kontraseptif kullanımı olarak sayılabilir.11 Diseksiyonlu hastaların

Karotis Arter Diseksiyonları

ÖÖZZEETT  Eks trak ra ni al inter nal ka ro tis ar ter (İKA) di sek si yo nu spon tan ve ya trav ma ya bağ lı ola rak or-
ta ya çık mak ta dır. Spon tan IKA di sek si yo nu ve trom boz genç ve or ta  yaş ta gö rü len is ke mik se reb -
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AABBSS  TTRRAACCTT  Extracranial internal carotid artery (ICA) dissections, may occur due to trauma or spon-
taneously. Spontaneus ICA dissection and thrombosis is an important cause forming 5-20% of cere-
brovascular disease in young and middle age. We aimed to evaluate carotid artery dissections in
this review article 
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%30-40 kadarı migren hikayesi olduğu da bildiril-
miştir.13

PATOFİZYOLOJİ

Diseksiyondaki patofizyolojik mekanizma do-
laşımdaki kanın damar duvarı içerisine girmesidir
(çoğunlukla da media tabakası içerisine). Eğer biri-
ken kan, intima ile media tabakası arasına girerse
(subintimal diseksiyon) luminal daralma ortaya
çıkarken,  daha nadir olarak biriken kan adventisya
ile intima arasına girerse(subadventisyal diseksi-
yon) anevrizmal bir dilatasyon ortaya çıkar (Şekil-
1). Serebral iskemi semptomları lümen daralması
veya tıkanmasına bağlı ortaya çıkabileceği gibi
ikincil olarak lokal tromboz ve emboliye bağlı ola-
rak da meydana gelebilir.   

KLİNİK BULGULAR

Değişken bir semptomatolojiye sahip olan karotis
arter diseksiyonlarında asemptomatik bir klinik se-
yirden inatçı bir başağrısına, geçici bir iskemik
ataktan  ölümcül bir stroke gelişimine kadar görü-

lebilir. Klasik klinik seyir, retinal veya serebral is-
kemik bir süreci (birkaç saatten birkaç güne kadar
değişebilir) takiben başağrısı ve Horner Sendromu
olarak kabul edilse de bu ancak hastaların %20 ka-
darında görülür.14 Semptomatolojiyi  lokal bulgu-
lar ve iskemik bulgular olarak iki grupta incelemek
mümkündür. Lokal bulgular da başağrısı en major
semptom olup hastaların %80-90 kadarında mev-
cuttur. Hastaların büyük bir çoğunluğunda tek ta-
raflı olup diseksiyonun olduğu tarafta ortaya çıkar.
Ağrı retroorbital yerleşimli de olabilir. Ağrı şiddetli
karakterdedir. İkinci önemli semptom Horner sen-
dromudur. Hastaların üçte birinde mevcut olup ge-
nelde ağrı da eşlik eder. İnternal karotis arter
diseksiyonu mevcut ise Horner sendromu inkom-
plet olarak karşımıza çıkar (miyozis, pitozis varlığı
ancak klasik sendromdan farklı olarak anhidrozis
yoktur-okülosempatik parezi). Bunun sebebi de ter
bezlerini innerve eden sinirlerin eksternal karotis
arter üzerinden ayrılmasıdır. Pulsatil tinnitus
(kulak çınlaması) da %10-15 arasında görülebilir.
Kranial sinir tutulumu da görülebilen lokal bulgu-
lardandır. Her kafa sinir çifti tutulabilir. Kafa çift-
lerinin etkilenmesinin mekanizması bası veya
iskemi ile açıklanabilir. 

İskemik bulgular içerisinde en sık rastlanılan
oküler ve serebral iskemidir. En sık orta serebral
arter, daha az sıklıkla da anterior serebral arter tu-
tulumuna rastlanır. Hemiparezi, afazi ve Amarozis
Fugax sık olarak ortaya çıkan iskemiye bağlı semp-
tomlardır. Baş ağrısının ve/veya geçici tek taraflı
körlüğün eşlik ettiği Horner sendromlu hastalarda
karotis arter diseksiyonu akla gelmelidir.

TANI

Tanı için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bilgi-
sayarlı tomografi serebral hemoraji, infarkt veya se-
rebral ödem varlığını araştırmada ve tedavide
sistemik antikoagülan kullanımına kontrendikas-
yon olup olmadığını belirlemede yararlıdır. Dopp-
ler ultrasound ekstrakraniyal carotis arter
diseksiyonlarını teşhis etmek için faydalıdır.15 MR
anjiografi de minimal invaziv olma özelliği ve yük-
sek sensitivite ve spesifitesi ile değerli bir tanı yön-
temidir. Tüm bu tanı yöntemleri ne kadar yardımcı
olursa olsun karotis arter diseksiyonlarınınŞEKİL 1: Diseksiyonun mekanizması.
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tanısında altın standart arteriografidir.16,17 Klasik
bulgu çift lümen görüntüsüdür ancak bu görüntü
çok sık olarak tespit edilmez. Daha sık rastlanılan
bulgu daralma bulgusu olup vakaların %60’ında gö-
rülür. Genelde düzensiz ve koni şeklinde luminal
daralma mevcuttur (Resim 1, 2).  

TEDAVİ

Akut dönemde eğer kontrendikasyon yoksa anti-
koagülan tedavi tromboz riski açısından öneril-
mektedir. Yapılan çalışmalarda akut dönemde
heparin tedavisini takiben oral warfarin kul-
lanımının komplikasyon ve strok riskini azalttığı
bildirilmiştir.15,17

Antikoagülan tedaviye rağmen sebat eden is-
kemik olay varlığında veya antikoagülan ajan kul-
lanımının kontrendike olduğu durumlarda  cerrahi
tedavi veya stent uygulaması endikedir. Cerrahi op-
siyonlar ise endarterektomi, diseke segmentin re-
zeksiyonu ve greft interpozisyonu (prostetik
materyal veya otolog safen ven ile), trombektomi,
ekstrakranial-intrakranial bypas ve karotisin ba-
ğlanması olarak sayılabilir. Kafatası kaidesinde olu-
şan karotis diseksiyonlarında embolizasyon tedavisi
olarak karotis arter ligasyonu uygulanabilir. Eğer ka-
rotis güdük basıncı uygun ise( <70) internal karotis
arter ligasyonu düşük serebrovasküler olay riski ile
uygulanabilir.Bununla beraber karotis arter disek-
siyonlarında cerrahi tedavinin yeri sınırlıdır. Anjio-
plasti ve stent uygulamaları da uygun hastalarda
yapılabilecek diğer tedavi seçeneklerindendir. Balon
veya self expandable endovasküler stent uygulama-
ları ekstrakranial diseksiyonlarda kullanılmış olup
bu uygulamalar küçük sayıdaki hasta serilerinden
oluşsa da strok riski kabul edilebilir düzeylerde olup
sonuçlar cesaret vericidir.18,19 Tüm hastaların ameli-
yat sonrası dönemde aspirin tedavisi altında olmaları
gerekmektedir. Asemptomatik hastalarda tedavi
hastanın yaşı, risk faktörleri ve cerrahi riske göre de-
ğerlendirilmelidir. Progresif stenozu olan asempto-
matik hastalar warfarin tedavisine devam etmeli ve
3 aylık aralıklarla tekrar değerlendirilmeli ve tedavi
seçenekleri tekrar gözden geçirilmelidir.

RESİM 1: Bifurkasyondan 2 cm sonra başlayan  sağ internal karotis arter dis-
eksiyonu (okla gösterilmiş), sol taraftaki resimde tipik ‘“string sign” bulgusu
görülmekte(okla gösterilmiş).

RESİM 2: Sol internal karotis arterin akut diseksiyonu, anevrizma poşu ve
daralan segment okla gösterilmiştir. 
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arotid arter endarterektomi operasyonu vasküler cerrahide sıklık
olarak ilk sırada ve bir çok tarzda uygulanmaktadır. Operasyonda;
anestezinin çesitliliği, yama uygulanıp uygulanmamasının yanında

kullanılacak yama materyalinin seçimi konusunda da bir çok araştırma yü-
rütülmektedir.1-6 Karotid arter cerrahisinde yama uygulanmasının peri ope-
ratif ve geç dönem restenozları ve dolayısı ile de ipsilateral stroke riskini
azalttığı düşünülmektedir. Bir çok prospektif araştırmada cerrahiden orta-
lama 2 yıl sonra ortaya çıkan restenozlara rastlanmıştır. Rutin yama uygu-
lamasının bir takım riskleri olduğu düşünülmektedir. Bunlar; uzun karotis
klemp zamanı, çift sütür hattı, Yama materyaline bağlı komplikasyonlar,
rüptür, kanama, infeksiyon tromboz olarak gösterilmişlerdir. Seçilecek en
uygun yama materyalini bulma konusunda bir çok çalışma yürütülmekte-
dir. Yama materyali olarak sentetik (PTFE, Dacron) ve otolog (Safen ven, ju-
guler ven) materyaller kullanılmaktadır.4,5 Otolog ven kullanımının sentetik
yama materyallerine karşı bir takım avantajları olduğu bildirilmektedir.

Eksternal Juguler Ven “Sleevepatch”i;
Alternatif Bir Otolog Yama Materyali

ÖÖZZEETT  Ka ro tid ar ter cer ra hi sin de patch plas ti uy gu lan ma sı nın pe ri o pe ra tif ve geç dö nem res te noz -
la rı ve do la yı sı ile de ip si la te ral stro ke ris ki ni azalt tı ğı dü şü nül mek te dir. Ya ma ma ter ya li ola rak
sen te tik (PTFE, Dac ron) ve oto log (Sa fen ven, ju gu ler ven) ma ter yal ler kul la nıl mak ta dır. Bu der le -
me ma ka le de ru tin de oto log ma ter yal ola rak kul la nı lan Sa fen ve ni ne iyi bir al ter na tif ola ca ğı nı dü-
şün dü ğü müz çift kat ever te edil mis eks ter nal ju gu ler ven (sle e ve patch) in kul la nı la bi lir li ği ni
ir de le dik.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Endarterektomi, karotid; karotid darlığı  

AABBSS  TTRRAACCTT  In ca ro tid ar tery sur gery it is ac cep ted that patch plasty pre vents pe ri o pe ra ti ve and pos t-
o pe ra ti ve res te no sis and as a re sult of this it re du ces the in ci den ce of ip si la te ral stro ke. In the pre s-
ent ti me synthe tic patch ma te ri als (PTFE, Dac ron) and au to lo go us patch ma te ri als (Sap he no us and
ju gu ler ve ins) are used. In this study we tri ed to in ves ti ga te the fe a si bi lity of do ub le la ye red ever -
ted ex ter nal ju gu lar ve in as an al ter na ti ve au to lo go us patch ma te ri al in ca ro tid en dar te rec tomy and
patch plasty ope ra ti ons.

KKeeyy  WWoorrddss::  Endarterectomy, carotid; carotid stenosis 
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Bun lar ko lay çı ka rı la bil me le ri, ko lay ma nipü las -
yon, en do te li ze yü ze ye bağ lı ola rak dü şük to rom -
bo je ni te ve in ti mal hi perp la zi ris ki, en fek si yon
re zis tan sı ve ucuz ol ma la rı ola rak sa yıl mak ta dır.
Sen te tik ler de ise rüp tür ris ki nin dü şük lü ğü bir
avan taj ola rak gös te ril mek te dir. Son yıl lar da ya pı -
lan ça lış ma lar da ya ma plas ti nin pri mer ka pa ma ya
oran la da ha dü şük post ope ra tif res te noz do la yı sı
ile de da ha dü şük  ip si la te ral is ke mik in me ora nı na
sa hip ol du ğu gös te ril miş tir.7-12 Ya ma plas ti’ nin ge-
ti ri si ola rak ar ter lü me nin de bir ge niş le me, ka ro tid
bi fur kas yon da da ha ön ce den in ti mal hi perp la zi ve
at e rom pla ğı na yol açan akım da ki de ği şik lik ler ola-
rak gös te ril mek te dir.10,11 Ya ma kul la nı mı na bağ lı
avan taj lar ve de za van taj lar ne de ni ile 6 mm’nin
üze rin de bir ça pa sa hip olan in ter nal ka ro tid ar ter -
ler de pri mer ka pa ma, 6 mm’nin al tın da bir ça pa sa -
hip olan lar da ise ya ma uy gu lan ma sı nın doğ ru bir
se çim ol du ğu dü şü nül mek te dir.

Bu gü ne ka dar bu ko nu da ya pıl mış ça lış ma lar
de ğer len di ril di ğin de kul la nı lan ya ma ma ter yal le ri
ara sın da kı sa dö nem de mor bi di te ve mor ta li te açı-
sın dan be lir gin fark lı lık lar gö zük me mek le bir lik te
oto log ma ter yal kul la nı lan has ta lar da he ma tom,
en fek si yon ve ka na ma açı sın dan bir avan taj ol du ğu
gö rül mek te dir. Uzun dö nem so nuç la rı ola rak stro -
ke ris ki ve res te noz oran la rı ana be lir teç ola rak kul-
la nıl mak ta dır.13,14

Sa fen ven ya ma sı ka ro tis cer ra hi sin de en sık
kul la nı lan oto log ya ma ma ter ya li ola rak bi lin mek -
te dir an cak sa fen ven ay nı za man da ko ro ner bypas
cer ra hi sin de ve alt eks tre mi te re vas kü le ri zas yon la -
rın da da kul la nıl mak ta dır. Sa fen ve nin bü tün lü ğü -
nü ko ru ma amaç lı ola rak di ğer ven kay nak la rı
(eks ter nal ju gu ler ven, in ter nal ju gu ler ven ve di ğer
ser vi kal ven ler) ka ro tis cer ra hi sin de ya ma ola rak
kul la nıl mış tır.2,9,11

Eks ter nal ju gu ler ve nin kul la nıl dı ğı non ran -
do mi ze ve ran do mi ze ça lış ma lar da kı sa ve uzun dö-
nem de di ğer ya ma ma ter yal le rin den be lir gin
fark lı lık la rın ol ma dı ğı gös te ril miş tir. Pos to pe ra tif
res te noz ve ip si la te ral stro ke ora nı nı azal ta ca ğı nı
dü şü ne rek patch plas ti plan la nan yük sek risk gu ru -
bu has ta lar da rej yo nel anes te zi eş li ğin de kul la nı lan
“Sle e ve patc h” en az sa fen ven ka dar gü ven le kul la -

nı la bil mek te dir. Ju gu ler ven du va rı nın in ce li ğin -
den do la yı ya ma ever te edi lip çift kat ola rak kul la -
nıl mak ta dır.9,14

ME TOD

Ju gu ler ven çı ka rıl dık tan son ra se rum fiz yo lo jik ile
di la te edi lip en do te li ze do ku nun lü men içe ri sin de
kal ma sı nı sağ la ya bil mek ama cı ile ever te edil miş ve
patch plas ti uy gu lan mış tır (Re sim 1-4).

Eks ter nal ju gu ler ve nin ya ma ola rak kul la nıl -
dı ğın da kar şı mı za çı kan en önem li avan taj lar ola rak
ya ma ma li ye ti bu lun ma ma sı, in tra o pe ra tif kan kay -
bı ve ope ras yon sü re sin de azal ma, oto log ma ter yal
kul la nıl dı ğın dan sen te tik ya ma lar da kar şı la şı lan

RESİM 1: Patch olarak kullanılmaya uygun olarak görülen eksternal juguler
ven yüzeyel diseksiyonda görülmektedir.

RESİM 2: Juguler ven çıkarılıp dilate edilmiş durumda.
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en fek si yon, he ma tom, ka na ma gi bi lo kal komp li -
kas yon lar ile ol duk ça na di ren kar şı la şıl ma sı, en do -
te li ze yü zey ne de ni ile dü şük trom bo je ni te ve
in ti mal hi perp la zi ris ki dir. Sa fen ven  ya ma sın da

ge re ken eks tra ikin ci bir in siz yo na ih ti yac bu lun -
ma mak ta, has ta la rın bü yük bir ço ğun lu ğun da eş lik
eden ko ro ner kalp has ta lı ğı ve pe ri fe rik ar ter has-
ta lı ğı ne de ni ile iler le yen za man lar da bypas ope ras-
yon la rı için kul la nıl ma sı muh te mel sa fen ve nin
bü tün lü ğü bo zul ma mak ta dır. Za man za man sa fen
ya ma kul la nı mın da kar şı la şı lan di la te anev riz ma -
tik gö rü nüm ile de kar şı la şıl ma mak ta dır (Re sim 4).
So nuç ta eks ter nal ju gu ler ve nin ever te edi le rek
kul la nıl dı ğı Sle e ve patch komp li kas yon ora nı dü -
şük, ucuz ve gü ven li bir ya ma ma ter ya li ola rak kar-
şı mı za çık mak ta dır.13-16 Kli ni ği mizde de Ni san 2004
ile Ağus tos 2012 ara s ın da ka ro tis en dar te rek to mi
uy gu la nan 157 has ta nın 24’ün de eks ter nal ju gu ler
ven sle e ve patch ola rak kul la nıl mış tır.

SO NUÇ

So nuç ola rak eks ter nal ju gu ler ve nin sle e ve patch
ola rak kul la nıl ma sı en az sa fen ven ven kul lan mak
ka dar gü ven li bir yön tem dir. Ya ma ma li ye ti bu-
lun ma mak ta, sen te tik ya ma lar da kar şı la şı la bi len
en fek si yon, he ma tom gi bi komp li kas yon la ra rast-
la nıl ma ola sı lı ğı da ha dü şük ol mak ta dır. En do te li -
ze yü zey özel li ği se be bi ile trom bo jeni te si dü şük
olan bu al ter na tif ya ma nın bir baş ka fay da sı da sa -
fen ven çı ka rıl ma sı için ikin ci bir in siz yo na ih ti ya -
cı or ta dan kal dır ma sı dır. Bu du rum ay nı za man da,
Ka ro tis ar ter dar lı ğı olan has ta la rı nın önem li bir
kıs mın da gö rü le bi len ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ -
lı ile ri de ge re ke bi le cek ko ro ner bypas ope ras yo -
nun da kul la nı la bi le cek muh te mel bir sa fen ve nin
bü tün lü ğü nü ko ru mak için de fay da lı ola bi lir. Bü -
tün bu özel lik ler göz önün de bu lun du rul du ğu za -
man ever te edi le rek kul la nı lan eks ter nal ju gu ler
ven ya ma sı, kul la nı mı ko lay, ucuz ve gü ven li bir
ya ma ma ter ya li ola rak de ğer len dir le bi lir.

RESİM 3: Dilate edilen venin everte edilip endotelize yüz lümene doğru gele-
cek şekilde patch olarak kullanılmaya hazır hali.

RESİM 4: Eksternal juguler venin kullanıldığı Patchplastinin tamamlanmış
hali.
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arotis arterlerde kronik okluzif hastalıklar sık görülürken, anevriz-
matik oluşumlara nadir rastlanmaktadır. İnternal karotis arterin 1,5,
ana karotis arterin 2 katına ulaşması halinde anevrizmal dilatasyon-

dan bahsedilmektedir. Vücuttaki anevrizmalar içinde sıklığı %0,4-4 arasın-
da değişmektedir.1,2 Bununla birlikte karotis arter anevrizması %14 ile %50
arasında vücudun diğer yerlerindeki anevrizmalarla birlikte gözlenir.1-3 Ka-
rotis arter anevrizmasının oluşumunda halen ateroskleroz en önemli etiyo-
lojik faktör olarak kabul edilir. Geçirilmiş karotis arter endartektomi
ameliyatı, travma ve infeksiyon diğer etiyolojik faktörlerdir. Hipertansiyon
bütün hastalarda önemli bir risk faktörüdür.

Dev Ekstrakraniyal Karotis Arter Anevrizması:
Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Eks trak ra ni yal ka ro tis ar ter anev riz ma sı, anev riz ma lar için de gö rül me sık lı ğı %0,4-4 ora-
nın da na dir gö rü len bir kli nik du rum dur. Elli sekiz ya şın da er kek has ta sağ bo yun da ele ge len şiş-
lik ve ağ rı şika ye ti ile kli ni ği mi ze baş vur du. Mu a ye ne sin de sağ üst ju gu ler bo yun böl ge sin de pul sa til
kit le sap tan dı. Ya pı lan ul tra so nog ra fik ve an ji yog ra fik ça lış ma lar son ra sı in ter nal ka ro tis ar te rin bi-
für kas yo na ya kın yer de 4x5 cm ça pın da anev riz ma ol du ğu sap tan dı. Cer ra hi ola rak anev riz ma re-
zek si yo nu ya pı la rak 3 cm uzun lu ğun da 8 mm dac ron greft in ter po zis yon ame li ya tı uy gu lan dı. Bu
ma ka le de ka fa trav ma sı son ra sı ge li şen ve cer ra hi ola rak te da vi edi len dev eks trak ra ni yal ka ro tis
anev riz ma sı ol gu su li te ra tür eş li ğin de su nul du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anev riz ma; ka ro tis ar ter; cer ra hi

AABBSS  TTRRAACCTT  Ex trac ra ni al ca ro tid ar tery ane urysms are ra re cli ni cal prob lems that ha ve 0.4-4% pre-
ve lan ce. Fifty eight ye ars old ma le pa ti ent ad mit ted to our cli nic with comp la int of bul ging mass at
the right si de of the neck and the pa in. At the physi cal exa mi na ti on the re was a pul sa ti le mass at
right up per ju gu lar are a. On the dopp ler ul tra so nog raphy and an gi og rap hic stu di es, the re was an
ane urysm at the in ter nal ca ro tid ar tery very clo se to the bi fur ca ti on with the si ze of 4x5 cm. Ane -
urysm was sur gi cally re mo ved and  8mm dac ron graft with 3 cm long was in ter po si ti o ned. Du e to
the hu ge na tu re of the ane urysm and a his tory of tra u ma, we in ten ded to pre sent a ca se of a hu ge
ex trac ra ni al ca ro tid ar tery ane urysm which oc cur red af ter a he ad tra u ma and tre a ted with sur gi cal
in ter ven ti on with the re vi ew of the li te ra tu re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ane urysm; ca ro tid ar tery; sur gery
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OL GU SU NU MU

58 ya şın da sağ bo yun da üst ju gu ler böl ge de şiş lik
ya kın ma sı ile kli ni ği mi ze baş vu ran has ta nın anam-
ne zin de ço cuk luk çağ la rın da araç dı şı tra fik ka za sı
son ra sı ka fa trav ma sı ge çir di ği öğ re nil di. Fi zik mu -
a ye ne sin de sağ man di bu la nın al tın da pul sa til, 4x5
cm ça pın da kit le sap tan dı. Has ta nın ağ rı ve yut-
kun ma güç lü ğü var dı. Ul tra so nog ra fik ve an ji yog -
ra fik tet kik ler de sağ ana ka ro tis ar ter den
kay nak la nan uzun lu ğu 3 cm, ge niş li ği 5 cm ça pın -
da olan anev riz ma ke se si gö rül dü (Re sim 1). Has ta
elek tif şart lar da ha zır la na rak ame li ya ta alın dı. Ge -
nel anes te zi al tın da ster nok le i do mas to id ka sın
önün den yak la şık 8 cm’lik in siz yon ile anev riz ma
ke se si ne ula şıl dı (Re sim 2). 20 mg lo kal li do ka in
bul bus böl ge si ne va gal re ak si yon la rı blo ke et mek
için en jek te edil di. Anev riz ma ke se si nin ar ka yü ze-
yin de yay gın kal si fi kas yon lar sap tan dı. Ke se nin
üst te in ter nal ka ro tid ar te re ba sa rak akı mı en gel -
le di ği ve hypog los sal si ni re ya pı şık ol du ğu sap tan -
dı. Ana to mik di sek si yon lar dik kat li ce ya pı la rak
ana ka ro tis ar ter, eks ter nal ve in ter nal ka ro tis ar ter
ve hypog los sal si nir as kı ya alın dı. 5000 üni te he-
pa rin ya pı la rak da mar la ra klemp ler kon du. Anev-
riz ma ke se si li ne er in siz yon la açı la rak içe ri sin de ki

trom büs ler te miz len di ke se ye te rin ce re ze ke edil -
di. 3 cm uzun lu ğun da ar ter de fek ti oluş ma sı üze ri -
ne ana ka ro tis ar ter ile in ter nal ka ro tis ar ter ara sı na
eks ter nal ka ro tis ar te ri ko ru ya cak şekil de 8 mm
Dac ron tüp greft anas to moz edil di (Re sim 3). İş lem
sü re sin ce se reb ral ok si met re kul la nıl dı. Se reb ral
ok si met re de ğer le rin de klemp ler son ra sı de ği şik lik
ol ma ma sı ne de ni ile va ka da şant kul la nıl ma dı. Ka-
na ma kon tro lü son ra sı alt ju gu ler ven böl ge si ne
dren ko nu la rak has ta yo ğun ba kım üni te si ne alın -
dı. Do ku nun his to pa to lo jik in ce le me sin de anev riz-
mal ge niş le me gös te ren ate rosk le ro tik da mar
ke sit le ri ya nın da özel lik le anev riz ma nın ön kıs-

RESİM 1: Karotid arter anevrizmasının preoperatif konvansiyonel anjiyografik
görüntüsü.

RESİM 2: Karotis arter anevrizmanının intraoperatif görünümü. Sağ ok
anevrizmayı, orta ok ana karotis arteri ve sol ok eksternal karotis arteri göster-
mektedir.

RESİM 3: Cerrahinin bitmiş haline ait görünüm. Greftin üzerinde görünen ve
cerrahi sırasında korunmuş olan hypoglossal sinir görülmektedir.
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mın da ar ter ta ba ka la rı nın ol ma dı ğı en do te li ze seg-
ment var lı ğı bil di ril di. Bu ne den le kli nik bul gu lar
ya nı sı ra va ka nın ya lan cı anev riz ma ol du ğu ve
trav ma ya se kon der oluş tu ğu de ğer len di ril di. Ame-
li yat son ra sın da has ta da hi pog lo sal si nir ze de len -
me si ne bağ lı yut ma güç lü ğü ge liş ti. Ste re o id ve B
vi ta min des te ği ile yut ma güç lü ğü ame li yat son ra -
sı 5. gün den iti ba ren azal dı.

TAR TIŞ MA

Eks trak rani yal ka ro tis ar ter anev riz ma la rı na dir ol-
ma la rı na rağ men komp li kas yon la rı açı sın dan çok
önem li kli nik du rum la ra yol aça bi lir. Te da vi edil-
me yen ol gu lar da rüp tür ris ki %10, em bo li at ma
ora nı %50 iken, ölüm %71 ora nın da bil di ril miş tir.
Bun dan do la yı ula şı la bi len eks trak ra ni yal ka ro tis
ar ter anev riz ma la rın da ta nı ko nur kon maz cer ra hi
te da vi öne ril mek te dir.2 Has ta lar da en sık rast la nan
be lir ti ve bul gu lar bo yun da kit le, he mi pa re zi, üfü-
rüm, si nir ba sı sı, baş ağ rı sı ve tin ni tus tur. Eks trak -
ran yal ka ro tis ar ter anev riz ma la rın, ka ro tis
tü mör le ri, lenf bez le ri, kis tik ve en fek tif olu şum -
lar dan ayı rı cı ta nı sı ya pıl ma lı dır. Vas kü ler ul tra -
so nog ra fi, man ye tik re zo nans ve bil gi sa yar
to mog ra fik an ji yog ra fi ve ya di rek stan dart an ji -
yog ra fi ta nı amaç lı kul la nı la bi lir. Bi zim ol gu muz -
da ul tra so nog ra fi son ra sı kla sik an ji yog ra fi
ya pı la rak ta nı ko nu la rak cer ra hi iş le me ka rar ve ril-
miş tir. Son za man lar da sı nır lı da ol sa en do vas kü ler
ta mir ler de uy gu lan ma sı na rağ men, cer ra hi te da vi
ile yır tıl ma, em bo li ve se reb ro vas kü ler olay ris ki -
nin da ha az ola ca ğı ka nı sın da yız.4 Va ka mız da en-
do vas kü ler iş lem den dis tal de in ter nal ka ro tis
ar te rin ye te rin ce an ji yog ra fik ola rak dol ma ma sı,
ul tra so nog ra fik ola rak anev riz ma ke se si içe ri sin de
trom büs var lı ğı, cer ra hi te da vi ile yır tıl ma, em bo -
li ve se reb ro vas kü ler olay ris ki nin da ha az ola ca ğı -
nı dü şü ne rek vaz ge çil di.4

Cer ra hi te da vi de vas kü ler cer ra hi de stan dart
se çe nek ler olan anev riz ma re zek si yo nu ve uç uca

anas to moz ilk ter cih ne de ni dir.2-5 Bu nun ya nı sı ra
anev riz ma nın sa de ce li gas yo nu ve ya li gas yon son-
ra sı oto jen ven ve ya sen te tik ma ter yal ile bay pas
ya pı la bi lir. Has ta mız da ke se nin alın ma sı son ra sı
uç uca anas to moz müm kün ol ma dı. Bu boş luk
sen te tik ma ter yal ile gi de ri le rek ar te ri yel akım
sağ lan dı. Ya pı lan li te ra tür ta ra ma sın da uç uca
anas to mo zun uy gun ol ma dı ğı ol gu lar da sen te tik
greft kul la nı la bi le ce ği, ve sen te tik greft ile oto jen
ven greft ler ara sın da be lir gin bir fark göz len me -
di ği bil di ril mek te dir.5

Ka ro tis ar ter anev riz ma cer ra hi si lo ka li zas yon
ola rak ken di ne öz gü komp li kas yon la rı var dır.
Ölüm ora nı %5’in al tın da iken, pe ri o pe ra tif %8.2
ora nın da ge çi ci is ke mik atak gö rül mek te dir.5 An -
cak bu böl ge de ki cer ra hi de çev re kra ni al si nir le re
bağ lı nö ro lo jik komp li kas yon lar da ha ön plan da -
dır. Kra ni yal si nir ze de len me le ri %28 ora nın da gö-
rü lür.5 Ka ro tis ar ter anev riz ma cer ra hi sin de
kra ni yal si nir le rin be lir len me si ve aza mi dik kat le
ça lı şıl ma sı önem li dir. Anev riz ma ya bağ lı ola rak
ge li şen inf la ma tu ar re ak si yon ço ğu za man kra ni -
yal si nir le re ya yı la bil mek te ve ya anev riz ma ke se -
si nin ba sı sı al tın da kal mak ta dır. Bu du rum ka ro tis
ar ter en dar te rek to mi ame li ya tı na gö re nö ro lo jik
komp li kas yon la rı art tır mak ta dır. Bi zim ol gu muz -
da hipog los sal si nir et ki len me si ne bağ lı yut ma güç-
lü ğü gö rül dü ve şikâyet le ri pos to pe ra tif 5. gün den
iti ba ren ge ri le yen has ta ya ste re o id ve B-vi ta min
te da vi si ve ril di.

So nuç ola rak; eks trak ra ni yal ka ro tis ar ter
anev riz ma la rı nın cer ra hi yak la şı mın da özel lik le
ana to mik di sek si yo nun zor lu ğu na, kra ni yal si nir -
le rin anev riz ma ke se si ne ya kın ve ya pı şık ol ma sı na
rağ men ta nı ko nur kon maz cer ra hi tek nik kul la nı -
la rak te da vi edil me si ge rek li dir. An cak son yıl lar da
ar tan da mar gi ri şi mi tec rü be le rin den do la yı uy gun
va ka lar da en do vas kü ler stent uy gu la ma sı nın ön ce -
lik le ya pıl ma sı kra ni yal si nir le re ait komp li kas yon -
lar dan ka çın mak için ter cih edi le bi lir.
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Alt Ekstremite Periferik Tıkayıcı Arter
Hastalıklarında Renkli Doppler Ultrasonografi ve
Üç Boyutlu MR Anjiografi ile Dĳital Subtraksiyon

Anjiografi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Alt eks tre mi te pe ri fe rik tı ka yı cı ar ter has ta lık la rın da renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi
(RDUS), üç bo yut lu MR an ji og ra fi (MRA) ve di ji tal sub trak si yon an ji og ra fi (DSA) in ce le me le ri nin ta-
nı sal et kin lik le ri nin kar şı laş tı rıl ma sı. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  İnter mit tan klo di kas yon ile DSA üni te -
si ne baş vu ran or ta la ma yaş la rı 61,5±10,7 olan 21 (18 er kek, 3 ba yan) ar dı şık ol gu ya sı ra sı ile DSA,
RDUS ve kon trast lı MRA in ce le me le ri ya pıl mış tır ve kar şı laş tı rıl mış tır. Top lam 21 has ta, 40 ba cak
ve 270 ar ter seg men ti in ce len miş tir. İki ol gu dı şın da tüm in ce le me ler bi la te ral dir. Ar ter ler her bir eks-
tre mi te, in fra ve sup ra pop li te al böl ge le rin ya nı sı ra ana ili ak, eks ter nal ili ak, ana fe mo ral, fe mo ral,
pop li te al, ti bi al an te ri or- pos te ri or prok si mal ve dis tal ke sim le ri ola rak seg ment le re bö lü ne rek in ce -
len miş tir. Ste noz de re ce le ri ne gö re ol gu lar 3’e ay rıl mış tır. Bi rin ci grup %0-49 ste noz, ikin ci grup
%50-99 ara sı ste noz, üçün cü grup ise tam tı ka nık lık gru bu dur. DSA al tın stan dart test ola rak ka bul
edil di ve kap pa ve Mc Ne mar is ta tis tik test le ri kul la nıl dı. BBuull  gguu  llaarr::  Alt eks te mi te için RDUS’ nin an-
lam lı ste noz sap ta ma du yar lı lı ğı %87, öz gül lü ğü %97, DSA ile kap pa uyu mu 0,82’dir. Tek ba şı na tı-
ka nık lı sap ta ma du yar lı lı ğı ve öz gül lü ğü ise sı ra sı ile %81 ile %99’dur. Üç bo yut lu MRA’ da ise ste noz
açı sın dan du yar lı lık ve öz gül lük sı ra sı ile %98 ve %98, kap pa uyum kat sa yı sı ise 0,93 idi. Tek ba şı na
tı ka nık lık sap ta ma du yar lı lı ğı ise %93 ile %98 ola rak be lir len di. SSoo  nnuuçç::  Ge nel ola rak tüm alt eks tre -
mi te ar te ri yel sis tem de kon trast lı MRA in ce le me DSA ye ri ne kul la nı la bi lir. RDUS in ce le me ise sa-
de ce sup ra pop li te al dü zey de DSA ye ri ne kul la nı la bi lir se de, in fra pop li te al dü zey de an cak DSA’ dan
fark lı lık gös ter mek te dir. RDUS yük sek öz gül lü ğü ne de ni ile ta ra ma tes ti ola rak uy gun dur. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Alt eks tre mi te tı ka yı cı ar ter has ta lığı; renk li dopp ler ul tra son; 
üç bo yut lu man ye tik re zo nans an ji og ra fi; di ji tal sub trak si yon an ji og ra fi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Com pa ri son of di ag nos tic ef fi ci ency of co lor Dopp ler ul tra so und ima ging
(CDUS), 3-D MR an gi og raphy with di gi tal sub trac ti on an gi og raphy in lo wer ex tre mity pe rip he ral
ar te ri al occ lu si ve di se a se. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  The study en com pas sed 21 (18 ma les and 3 fe ma -
les) con se cu ti ve pa ti ents who we re ad mit ted to the DSA unit with the comp la int of in ter mit tent cla -
u di ca ti on and to whom DSA, CDUS and 3-D MRA stu di es we re con duc ted and com pa red. A to tal
of 21 pa ti ents, inc lu ding 40 ex tre mi ti es and 270 ar te ri al seg ments we re as ses sed. All the stu di es we -
re bi la te ral ex cept 2 ca ses. Every ex tre mity, inc lu ding the ma in ili ac, ex ter nal ili ac, fe mo ral, pop li -
te al, an te ri or ti bi al and pos te ri or ti bi al pro xi mal and dis tal seg ments we re exa mi ned. Sub jects we re
di vi ded in to thre e gro ups ac cor ding to the ste no sis le vels which we re 0-49%, 50-99% and to tal oc-
c lu si on. DSA was con si de red as the gold stan dard and kap pa and Mc Ne mar sta tis ti cal tests we re em-
p lo yed. RRee  ssuullttss:: For the lo wer ex tre mity the sen si ti vity and spe ci fi city of CDUS to di ag no se
sig ni fi cant ste no sis we re 87% and 97% res pec ti vely. Kap pa cor re la ti on with DSA was 0.82. For oc-
c lu si on the sen si ti vity and spe ci fi city we re 81% and 99% res pec ti vely. Re gar ding ste no sis the sen-
si ti vity and spe ci fi city of 3-D MRA we re 98% and 98% and kap pa co ef fi ci ent was 0.93. For occ lu si on
the sen si ti vity and spe ci fi city we re %93 and 98%. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: For ge ne ral exa mi na ti on of the lo -
wer ex tre mity, 3-D con trast MRA ima ging can be used as an al ter na ti ve to DSA. CDUS can be used
ins te ad of DSA in the sup ra pop li te al re gi on but dif fers from DSA in the in fra pop li te al re gi on. Du e
to its high spe ci fi city CDUS is su i tab le as scre e ning test. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Lo wer ex tre mity pe rip he ral ar te ri al occ lu si ve di se a se; co lor dopp ler ul tra so und; 
thre e-di men si o nal mag ne tic re so nan ce an gi og raphy; di gi tal sub trac ti on an gi og raphy
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ı ka yı cı ar ter has ta lık la rı bes len me bi çi mi ve
ya şam ko şul la rı nın de ğiş me si ile gi de rek da ha
sık göz len mek te ve ya şam ka li te si ni cid di bi-

çim de dü şür mek te dir. Si ga ra içen ler, di a be tik ve hi-
per tan sif has ta lar özel lik le risk al tın da dır. Kalp ve
be yin gi bi or gan la rı et ki le yen ar ter has ta lık la rı nın
ge li şim ris ki de art mış tır. Sık lı ğı ırk lar ara sın da de ğiş-
mek te dir. Ör ne ğin pre va lans Ame ri ka da 40 yaş al-
tın da %4,3, 70 yaş üs tün de ise %14,5 ola rak ra por
edil miş tir.1 Ge nel po pu las yon da ora nın 60 yaş al tın -
da %2, 70 yaş üze rin de %5 ol du ğu öne sü rül mek te -
dir.2 Er kek ler de ka dın la ra gö re da ha er ken yaş ta ve
yük sek oran da dır. En sık ne de ni ate rosk le roz dur.
Ste noz, ok lüz yon ve akut trom bo em bo li gi bi pa to lo -
ji le ri kap sa mak ta dır. Has ta lık ço ğu kez asemp to ma -
tik ol mak la bir lik te sü reç kla di kas yo in ter mit tan dan
eks tre mi te am pu tas yo nu na ka dar gi de bil mek te ve bu
du rum has ta nın sos yal ve fi zik sel ya şa mın da ağır
komp li kas yon lar ya rat mak ta dır. Bu ne den ler den do-
la yı ar ter has ta lı ğı nın var lı ğı nı or ta ya ko yul ma sı ve
yay gın lı ğı nın gös te ril me si önem li dir.1

Ar te ri yel test le rin ama cı ba ca ğın ma jör ar ter -
le rin de te da vi ge rek ti ren tı ka nık lık ve ya an lam lı
dar lık olup ol ma dı ğı nın be lir len me si dir. Has ta lı ğın
yer le şi mi nin, var lı ğı nın ve yay gın lı ğı nın gös te ril -
me si ile uy gun te da vi pla nı oluş tu rul mak ta dır. An-
ji og ra fi geç miş te tı ka yı cı ar ter has ta lık la rı nın ta nı
ve te da vi sü reç le rin de kul la nı lan tek in ce le me yön-
te mi iken, renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi (RDUS) ile
mag ne tik re zo nans an ji og ra fi (MRA) gi bi ta nı yön-
tem le ri nin kli nik kul la nı ma gir me si ile bir lik te an-
ji og ra fi nin te da vi ye yö ne lik kı la vuz luk fonk si yo nu
da ha ön pla na çık mış tır. Pa ha lı ve in va zif ol ma sı ve
be lir li risk ler ta şı ma sı an ji og ra fi nin kul la nım alan-
la rı nı da ralt mış, di ğer ta nı yön tem le ri nin kul la nıl -
ma sı ile ta nı ve ta ra ma da ha eko no mik ve dü şük
risk li ha le gel miş tir.3

MRA ve RDUS in ce le me le ri nin ta nı sal test
ola rak ba şa rı la rı dik kat çe ki ci dir. Alt eks tre mi te
ste noz ve tı ka nık la rı nın ta nı sın da bu iki test sık
ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu ça lış ma nın ama cı alt
eks tre mi te tı ka yı cı ar ter has ta lık la rın da (aor to i li -
ak, fe mo ro pop li te al ve in fra pop li te al dü zey ler de)
RDUS ve üç bo yut lu MRA (3D-MRA) in ce le me le -
ri nin ta nı sal et kin li ği nin di ji tal subs trak si yon an ji -
og ra fi (DSA) in ce le me si ile kar şı laş tı rıl ma sı dır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Klo di kas yo intermittan ta nım la yan ve tı ka yı cı ar ter
has ta lı ğı şüp he si ile DSA üni te si ne baş vu ran 21
fark lı ar dı şık ol gu nun DSA, RDUS ve 3D-MRA in-
ce le me le ri pros pek tif ola rak in ce len di. Bu has ta lar
baş vu ru gü nü fark lı rad yo log lar ta ra fın dan in tra ar -
te ri yel DSA, 1 gün son ra ise RDUS ve kon t-
rast lı 3D-MRA in ce le me le ri ya pıl dı. İnce le me ön-
ce sin de tüm ol gu lar ay rın tı lı ola rak bil gi len di ril di
ve onam la rı alın dı. Tüm in ce le me ler ve uy gu la ma -
la rın Hel sin ki 2008 dek la ras yo nu na uy gun lu ğu gö-
ze til di. 

Ol gu la ra ilk ola rak in tra ar te ri yel di ji tal DSA
in ce le me le ri uy gu lan dı (Mul tis tar T.O.P. Si e mens
Me di cal Systems, Er lan gen, Ger many). Ol gu la rın
14’ün de DSA in ce le me le ri için in tra ar te ri yel gi riş
trans fe mo ral yol la, 7 has ta da ak sil ler yol la ger çek -
leş ti ril di. Ka te te ri zas yon 5F ve 4F ka te ter ler kul la -
nı la rak ger çek leş ti ril di. Ka te ter ucu dis tal aor ta ya
yer leş ti ril di. Tüm has ta lar da alt eks tre mi te ar ter le -
ri nin gö rün tü le ri AP po zis yon da alın dı. Has ta lar da
yak la şık 70-120 cc no ni yo nik kon trast mad de (io-
he xol 350 mg/ml) kul la nıl dı. En jek si yon ba şı na or-
ta la ma 15 ml kon trast mad de 5-8 ml/sn hı zın da
ve ril di. İnce le me ler or ta la ma 4-6 en jek si yon ile bi-
ti ril di. An ji og ram lar stan dart rad yog ra fi tek ni ği ile
kay dır ma yön te mi kul la nı la rak alın dı. 

İnce le me ya pı la cak olan ol gu la rın tü mün de re -
nal fonk si yon la rın iş lem ler ön ce sin de nor mal olup
ol ma dı ğı kan da üre ve kre a tin dü zey le ri ile kon trol
edil di. Nor mal re nal fonk si yo nu olan ol gu lar in ce -
le me ye da hil edil di. İş lem son ra sın da ol gu la rın tü-
mü ne oral hid ras yon öne ril di. 

RDUS in ce le me le ri Tos hi ba SSA 270-A ve
Tos hi ba SSA 380 A, Po wer vi si on (Tos hi ba Co o -
pe ra ti on, Tok yo, Ja pon ya) ci haz la rı kul la nı la rak
ger çek leş ti ril di. Aor ta i li ak seg ment le rin in ce len -
me si su pin ko num da 3,5 MHz kon veks renk li
Dopp ler pro bu kul la nı la rak ger çek leş ti ril di. Fe-
mo ro pop li te al ar ter ler ve in fra pop li te al ar ter ler
ise 7,5 MHz fre kans lar da li ne er renk li Dopp ler
prob la rı kul la nı la rak in ce len di. Ci haz fil tre ve ka-
zanç ayar la rı ar te fakt oluş tur ma ya cak ve en ay rın-
tı lı bil gi yi ve re cek şekil de ayar lan dı. Hız
öl çüm le ri sı ra sın da Dopp ler açı la rı nın 30-60 de-
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re ce ara sın da tu tul ma sı na özen gös te ril di. Her öl -
çüm ön ce sin de ci ha zın açı dü zen le yi ci fonk si yo -
nun dan ya rar la nıl dı.

İnce le me ler an ji og ra fi so nuç la rın dan ha ber siz
tek bir rad yo log ta ra fın dan ar te ri yel ha ri ta la ma
yön te mi kul la nı la rak ger çek leş ti ril di. Pop li te al ar -
ter in ce le me si has ta pron po zis yon da iken di ğer ar-
ter le rin in ce le me si ise has ta su pin po zis yon da iken
ya pıl dı. İnfra pop li te al ar ter ler in ce le nir ken ar ter -
le rin en net şekil de gö rün tü len me si ne izin ve re cek
şekil de di ze flek si yon, ad dük si yon ve ab dük si yon
ha re ket le ri yap tı rıl dı. İnce le me ar ter prok si ma lin -
den dis ta li ne doğ ru gi di le rek ger çek leş ti ril di. İnce -
le me sü re si her iki ba cak için or ta la ma 30-40
da ki ka ola rak be lir len di. 

RDUS in ce le me sin de ha ri ta la ma yön te mi kul-
la nıl dı. İş leme ön ce ar te rin gri ska la da in ce len me -
si ile baş lan dı, ar dın dan renk mo dun da in ce le me ye
de vam edil di. Renk mo dun da ho mo je ni si te kay bı
ve renk te “ali a sin g” ge liş me si ar te ri yel ste noz var-
lı ğı nı dü şün dür dü. Nor mal tri fa zik akım de se ni nin
er ken di as to lik kom po nen ti nin kay bol ma sı ve mo-
no fa zik akım de se ni ne dö nüş me si, ste noz dü ze yin -
den ya pı lan pik sis to lik akım hız öl çü mü nün
pres te no tik alan dan ya pı lan öl çüm ile kar şı laş tı rıl -
dı ğın da iki ka tı ve ya da ha faz la dü ze ye çık ma sı %50
ve ya da ha üze rin de he mo di na mik açı dan an lam lı
ste noz ola rak de ğer len di ril di. RDUS in ce le me de
renk mo dun da ve spek tral in ce le me de akım gös te -
ri le mez ise da mar tı ka lı ola rak de ğer len di ril di.

MR an ji og ra fik in ce le me 1,5 Tes la Ho ri zon gö-
rün tü le me sis te min de (GE Me di cal Systems, Mil-
wa u ke e, Wis con sin, USA) 3D-FSPGR (thre e
di men si o nal fast spo i led gra di ent re cal led) se kans
kul la nı la rak, di ğer in ce le me le rin so nuç la rın dan ha-
ber siz tek rad yo log ta ra fın dan ger çek leş ti ril di. Ma -
sa kay dır ma ve bo lus iz le me yön te mi kul la nıl dı.
Her has ta ya sağ an te kü bi tal venden 0,2 mmol/kg
yak la şık 40 cc in tra ve nöz pa ra man ye tik kon trast
ajan ga do pen tat di meg lu mi ne (Mag ne vist, Sche-
ring) uy gu lan dı. Tüm imaj lar stan dart vü cut sar gı -
sın da alın dı. Kon trast mad de oto ma tik po wer
en jek tör le (Med rad, Spec tris) ve ril di. An te kü bi tal
ven den ab do mi nal aor ta ya kon trast aja nın ge çiş sü-
re si her has ta için ay rı ay rı 5 ml test doz la rı ile he-

sap la na rak kon tras tın pe ri fe rik ve nöz sis tem den ar-
te ri yel sis te me ge çiş sü re si öl çül me ye ça lı şıl dı. Bu
sü re 15 ile 25 sn ara sın da de ğiş mek te idi. MR in ce -
le me pa ra met re le ri Tab lo 1’de gös te ril miş tir. En-
jek si yon sü re si her has ta için 40-45 sn olup,
son ra sın da 10 ml sa lin so lüs yo nu en jek te edil di. Bir
ol gu da ve nöz dö nüş ne de ni ile iki an te ri or ti bi al ve
2 pos te ri or ti bi al ar ter dis tal seg ment le ri in ce le me
dı şı bı ra kıl dı. Sa de ce aor to i li ak seg ment çe kim le ri
sı ra sın da ne fes tut tu rul du.

MRA ve DSA in ce le me ler de ste noz prok si ma -
lin de ki nor mal ar te ri yel çap ile ste no tik seg men tin
en dar ça pı oran lan dı. Oran 2 ve üze rin de ise an-
lam lı ste noz ola rak de ğer len di ril di. Da mar tra se sin -
de do luş ol ma ma sı ve ya akım sin ya li nin
göz len me me si tı ka nık lık ola rak de ğer len di ril di. Tı-
ka nık lık de re ce le ri ne gö re ol gu lar 3 gru ba ay rıl dı
(Tab lo 2). Bi rin ci grup %0-49 ara sın da ki ste no zu,
ikin ci grup %50-99 ara sın da ste no zu ve üçün cü
grup %100 ste noz-tam tı ka nık lı ğı tem sil et mek te
idi. Ana ili ak ar ter, eks ter nal ili ak ar ter, ana fe mo -
ral ar ter, fe mo ral ar ter, pop li te al ar ter, an te ri or ve
pos te ri or ti bi al ar ter ler ça lış ma ya dâhil edil di. An te-
ri or ve pos te ri or ti bi al ar ter ler ken di iç le rin de prok-
si mal ve dis tal ola rak iki ye ay rıl dı lar. An te ri or,
pos te ri or ti bi al ar ter dis tal ve prok si mal seg ment le -
ri, in fra pop li te al ar ter gru bu na, di ğer ar ter seg men -
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Puls sekansı 3D-FSPGR

Görüntüleme düzlemi Koronal

Sargı tipi Vücut sargısı

TR (msn) 5.2-6.2

TE (msn) 2.1

Sapma açısı 30 derece

FOV 44x33

Kesit kalınlığı (mm) 4

Görüntüleme hacmi (slab) Optimize

Matriks 256 x 128

Kesit sayısı 67

NEX 0.50

Süre (sn) 12-16

Kontrast miktarı (ml) 40 

Enjeksiyon hızı (ml/dk) 2.5

TABLO 1: Kontrastlı periferik arter MRA incelemesinde
kullanılan parametreler.

TR: Tekrar süresi; TE: Eko süresi; FOV: İnceleme alanı; NEX: Eksitasyon sayısı.



te ri ise sup ra pop li te al ar ter gru bu na dâhil edil di. En
son ola rak da ar ter ler top lu ola rak de ğer len di ril di.

Ay nı da mar seg men ti üze rin de bir den faz la pa to lo -
ji var lı ğın da en şid det li ola nı esas alın dı (Resim 1,2). 

Evre Stenoz oranı DSA MRA RDUS

0 %0-49 Düzgün damar duvarları, duvar plak yapısının Düzgün damar duvarları, duvar plak yapısının Trifazik veya bifazik akım deseni,

lümenin %50’sini aşmaması (stenotik segment lümenin %50’sini aşmaması (stenotik segment proksimal ve distal segment arasında oranın 

proksimalindeki normal arter çapı /stenotik proksimalindeki normal arter çapı /stenotik 2 ‘den küçük pik sistolik hız oranları

segment çap oranının 2 veya altında olması) segment çap oranının 2 veya altında olması)

1 %50-99 Stenotik segment proksimalindeki Stenotik segment proksimalindeki Monofazik akım deseni, proksimal ve

normal arter çapı/stenotik segment çap oranının normal arter çapı/stenotik segment çap oranının distal stenotik segment pik sistolik

2 veya üzerinde olması 2 ve üstünde olması hız oranlarının 2 veya üzerinde olması

2 %100 İlgili damar segmentinin Akım sinyalinin alınamaması Renk ve spektral analizde akım yokluğu

opak madde ile dolmaması

TABLO 2: Arteriyel lezyonların DSA, MRA ve RDUS tetkiklerde sınıflandırma kriterleri.

RESİM 1: A) 3D-kontrastlı MRA incelemede sağ femoral arterde tıkanıklık ve popliteal arteri distalde besleyen kollaterallerin geliştiği gözlenmiştir. Her iki ante-
rior tibial arter proksimalinde tıkanıklık mevcuttur. B1) RDUS incelemede femoral arter lümeninde akım yoktur ve arter tıkalı görünümdedir. B2) DSA incelemede
femoral arterde tıkanıklık ve kollateral gelişimi izlenmektedir. 

A

B1

B2
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İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Ça lış ma mız da DSA in ce le me si al tın stan dart ola rak
ka bul edil di. RDUS ve 3D-MRA so nuç la rı ile DSA
in ce le me si so nuç la rı kar şı laş tı rıl dı. Ve ri le rin de ğer-
len di ril me sin de ka pa ve Mc Ne mar is ta tis tik sel
ana liz le ri kul la nıl dı. Kap pa ana li zi ile iki ta nı sal test
ara sın da ki uyum de re ce si nin be lir len me si amaç lan -
dı. Kap pa is ta tis tik sel ana li zin de 0,81-1,00 ara sın -
da ki kat sa yı de ğer le ri mü kem mel uyu ma, 0,61-0,80
yük sek uyu ma, 0,41-0,60 or ta de re ce de uyu ma ve
0,21-0,40 az uyu ma işa ret et mek te idi. %50 ve üze-
rin de ste noz lar ve tı ka nık lık lar te da vi ge rek ti ren
an lam lı lez yon lar ola rak ka bul edil di ğin den, %50
da ral ma ke sim nok ta sı ka bul edi le rek MRA ve

RDUS in ce le me le rin ön ce an lam lı ste noz son ra ok-
lüz yon oran la rı nı sap ta ma da ki du yar lı lık ve öz gül -
lük de ğer le ri 2’li tab lo lar da DSA al tın stan dart
alı na rak kar şı laş tı rıl dı (Tab lo 2). 

BUL GU LAR
Top lam 21 has ta, 40 ba cak, 270 ar ter seg men ti in-
ce len di. İki ol gu dı şın da in ce le me ler bi la te ral ola-
rak ya pıl dı. Ol gu la rın 18’i er kek ve 3’ü ba yan dı. Yaş
or ta la ma la rı 61,5±10,7 idi. Bir has ta da MRA in ce -
le me de aşı rı ve nöz dö nüş ne de ni ile her iki ba ca -
ğın an te ri or ve pos te ri or ti bi al ar ter dis tal seg ment-
le ri ol mak üze re top lam 4 seg ment in ce le me dı şı
bı ra kıl dı. 

RE SİM 2: A) 3D-kon trast lı MRA in ce le me de aor ta nın dis ta lin de ana ili ak ar ter bi für kas yo nu nun he men ön ce sin de ste noz iz len mek te dir. Dis tal de ar te ri yel ağaç
açık tır. B1) Ste noz dis ta lin de ki fe mo ral ar ter de RDUS in ce le me de post ste no tik mo no fa zik akım lar kay de dil miş tir. B2) DSA in ce le me de ana ili ak ar ter bi für kas -
yo nu ön ce si ste noz göz len mek te dir. B3) DSA in ce le me de dis tal fe mo ro pop li te al seg ment açık iz len mek te dir. 

A

B1

B2 B3



DSA, MRA ve RDUS in ce le me le rin so nuç la rı
Tab lo 3’te ve ril miş tir. DSA ile 237 seg men tin açık
ve ya %50 al tın da ste noz ol du ğu, 39 seg ment te
%50-99 ste noz ol du ğu, 84 seg ment te ise tam tı ka -
nık lık ol du ğu göz len di. 

RDUS in ce le me de ise 247 seg ment te %0-49
ste noz, 41 seg ment te %50-99 ste noz, 72 seg ment te
ise tam tı ka nık lık iz len di. DSA’ da açık ve ya
%50’nin al tın da ste noz ola rak de ğer len di ri len 3
seg ment RDUS in ce le me de %50-99 ste noz, di ğer
bir 3 seg ment ise tam tı ka lı ola rak de ğer len di ril di.
DSA’ da %50-99 ste noz ola rak ra por la nan 9 seg-
ment, RDUS’ de %0-49 ste noz, 1 seg ment ise tam
tı ka lı ola rak de ğer len di ril di. DSA’ da tam tı ka lı olan
7 seg ment RDUS in ce le me de %0-49 ste noz, 9 seg-
ment ise %50-99 ste noz ola rak ta nım lan dı. 

Üç bo yut lu MRA in ce le me de ise bir has ta da
ve nöz dö nüş ol ma sı ne de ni ile iki an te ri or ve 2 pos-
te ri or ti bi al ar ter dis tal seg ment le ri in ce le me dı şı bı-
ra kıl dı. MRA in ce le me de DSA’ da açık olan 5
seg ment ten bi ri %50-99 ste no ze, 4’ü ise tam tı ka lı
ola rak de ğer len di ril di. DSA’ da %50-99 ste noz gös-
te ren 2 ol gu MRA’ da tam tı ka lı ola rak yo rum lan dı.
DSA’ da tam tı ka lı ola rak iz le nen 6 seg men tin 2’si
MRA in ce le me de açık ve ya %50 al tın da ste no ze, 4’ü
ise %50-99 ste no ze ola rak de ğer len di ril di. 

Tüm da mar seg ment le rin de her DSA, MRA ve
RDUS’ ye gö re lez yon da ğı lım la rı Tab lo 3’te gös te -
ril miş tir. Tüm da mar seg ment le rin de RDUS ve
MRA in ce le me le rin %50 ve ya üze rin de ste noz ve -
ya tek ba şı na tı ka nık lık sap ta ma da ki so nuç la rı Tab -
lo 4’te gös te ril miş tir. İnfra pop li te al ve sup ra pop-
li te al dü zey ler de ve ar ter seg ment le rin de MRA ve
RDUS in ce le me le rin an lam lı ste noz ve tı ka nık lık -
la rı be lir le me de du yar lı lık, öz gül lük ve ka pa uyum
de ğer le ri Tab lo 5 ve 6’da ve ril miş tir.

Tüm da mar seg ment le ri göz önü ne alın dı ğın -
da RDUS in ce le me %50 ve üze ri ste no zu sap ta ma -
da %87 du yar lı lık, %97 öz gül lük ve 0.82 kap pa
uyum kat sa yı sı gös ter di. Tek ba şı na tı ka nık lık sap-
ta ma da ki du yar lı lık ve öz gül lük sı ra sı ile %81 ile
%99’du (Tab lo 4). Sup ra pop li te al böl ge de RDUS’ -
nin %50 ve üze rin de ste noz la rı tes pit et me de ki du-
yar lı lı ğı %89, öz gül lü ğü %100, kap pa uyum de ğe ri
0,92’idi. Tı ka nık lık la rı tes pit et me du yar lı lık ve öz-
gül lü ğü ise sı ra sı ile %100 ve %99’du. İnfra po li te al
dü zey de ise RDUS’ nin an lam lı ste noz la rı tes pit et -
me du yar lı lı ğı %86, öz gül lü ğü %93, kap pa de ğe ri
ise 0,71’e in mek te idi. Tı ka nık lık lar için ise bu dü -
zey sı ra sı ile %74 ve %97 ol mak ta idi (Tab lo 5).

Üç bo yut lu MRA in ce le me ise %50 ve üze ri
ste noz sap ta ma da %98 du yar lı lık ve %98 öz gül -

DSA

Stenoz oranları %0-49 stenoz %50-99 stenoz %100 stenoz (tam tıkalı) Toplam

RDUS %0-49 stenoz 231 9 7 247

%50-99 stenoz 3 29 9 41

%100 tıkanıklık 3 1 68 72

Toplam 237 39 84 360

MRA %0-49 stenoz 228 0 2 230

%50-99 stenoz 1 37 4 42

%100 tıkanıklık 4 2 78 84

Toplam 233 39 84 356

TABLO 3: DSA, RDUS ve MRA incelemelerde izlenen stenotik ve tıkayıcı lezyonların dağılımları.

Duyarlılık Duyarlılık Özgüllük Özgüllük

İnceleme Kappa Katsayısı ≥%50 stenoz Tıkanıklık ≥%50 stenoz Tıkanıklık p

RDUS 0,82 %87 %81 %97 %99 <0,001

MRA 0,93 %98 %93 %98 %98 <0,001

TABLO 4: Tüm damar segmentlerinde RDUS ve MRA incelemelerin %50 ve üzeri stenoz ve tıkanıklık saptamadaki sonuçları.

ALT EKSTREMİTE PERİFERİK TIKAYICI ARTER HASTALIKLARINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ... Evren ÜSTÜNER ve ark.

Damar Cer Derg 2012;21(3) 235



Evren ÜSTÜNER ve ark. ALT EKSTREMİTE PERİFERİK TIKAYICI ARTER HASTALIKLARINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ...

Damar Cer Derg 2012;21(3)236

lük gös ter di. Kap pa uyum kat sa yı sı 0,93’dü. Tı ka -
nık lık la rı sap ta ma da du yar lı lı ğı %93, öz gül lü ğü
%98 ola rak be lir len di (Tab lo 4). Sup ra pop li te al
dü zey de an lam lı ste noz la rı tes pit et me de ki 
du yar lı lı ğı %100, öz gül lü ğü ise %99, kap pa de ğe -
ri 0,99’du. Tı ka nık lık la rı tes pit et me de ki du yar lı -
lık ve öz gül lü ğü ise %100 ola rak be lir len di.
İnfra pop li te al dü zey de ise an lam lı ste noz tes pit
et me de du yar lı lı ğı %97, öz gül lü ğü %95, kap pa
uyum kat sa yı sı, 0,86, tı ka nık lık la rı tes pit et me -
de ki ba şa rı sı ise sı ra sı ile %90 ve %94’du (Tab lo 5,
6). 

TAR TIŞ MA
Alt eks tre mi te tı ka yı cı ar ter has ta lık la rı nın ta nı -
sın da an ji og ra fi ha len al tın stan dart in ce le me yön-
te mi ol ma özel li ği ni ko ru mak ta dır.4-6 An ji og ra fi ye
al ter na tif no nin va zif bir yön tem ara yı şı gü nü mü ze
dek sü re gel miş tir. Bu bağ lam da RDUS ve MRA in-
ce le me ler son yıl lar da öne çı kan non-in va zif in ce -
le me yön tem le ri dir.

An ji og ra fi nin ta nı nın doğ ru lan ma sı, pa to lo ji -
nin ger çek se vi ye si nin ve de re ce si nin or ta ya kon-
ma sı, gi ri şim sel rad yo lo jik iş lem le re kı la vuz luk ve

Duyarlılık Duyarlılık Özgüllük Özgüllük

Damar segmentleri Kappa katsayısı ≥%50 stenoz Tıkanıklık ≥%50 stenoz Tıkanıklık p

RDUS Suprapopliteal 0,92 %89 %100 %100 %99 <0,001

RDUS İnfrapopliteal 0,71 %86 %74 %93 %97 <0,001

MRA Suprapopliteal 0,99 %100 %100 %99 %100 <0,001

MRA İnfrapopliteal 0,86 %97 %90 %95 %94 <0,001

TABLO 5: Alt ekstremite arterlerinde suprapopliteal ve infrapopliteal düzeylerde MRA ve RDUS incelemelerin 
anlamlı stenozları ve tıkanıklıkları belirlemedeki duyarlılık ve özgüllük ile kappa uyum katsayısı değerlerinin dağılımı.

Duyarlılık Duyarlılık Özgüllük Özgüllük

Damar segmenti İnceleme yöntemi Kappa katsayısı ≥%50 stenoz Tıkanıklık ≥%50 stenoz Tıkanıklık p

Ana iliak arter RDUS 0,83 %77 %100 %100 %100 <0,001

MRA 1 %100 %100 %100 %100 <0,001

Eksternal iliak arter RDUS 0,94 %91 %100 %100 %100 <0,001

MRA 1 %100 %100 %100 %100 <0,001

Ana femoral  arter RDUS 1 %100 %100 %100 %100 <0,001

MRA 1 %100 %100 %100 %100 <0,001

Femoral arter RDUS 0,91 %88 %100 %100 %100 <0,001

MRA 0,96 %100 %100 %96 %100 <0,001

Popliteal arter RDUS 0,92 %100 %100 %100 %97 <0,001

MRA 1 %100 %100 %100 %100 <0,001

Anterior tibial arter proksimali RDUS 0,78 %88 %75 %83 %88 <0,001

MRA 0,81 %94 %88 %96 %96 <0,001

Anterior tibial arter distali RDUS 0,74 %86 %78 %95 %100 <0,001

MRA 0,82 %100 %94 %88 %85 <0,001

Posterior tibial arter proksimali RDUS 0,80 %93 %77 %96 %100 <0,001

MRA 0,84 %100 %92 %96 %93 <0,001

Posterior tibial arter distali RDUS 0,68 %78 %67 %100 %100 <0,001

MRA 0,91 %94 %87 %100 %100 <0,001

TABLO 6: RDUS ve MRA incelemeleri DSA ile karşılaştırıldığında %50 ve üzerindeki stenoz ve 
tam tıkanıklıkları göstermede duyarlılık ve özgüllük değerlerinin, kappa katsayılarının ve 

p değerlerinin damar segmentleri üzerindeki dağılımı.



cer ra hi te da vi nin plan lan ma sı gi bi önem li en di kas -
yon la rı ol mak la bir lik te, tu zak la rı ve sı nır la ma la rı
da bu lun mak ta dır. İnva zif ol ma sı, kon trast mad de
ve ar te ri yel gi ri şi me bağ lı risk ler içer me si ne de ni
ile yay gın bir ta nı ve iz lem tes ti ola rak kul la nı mı
sı nır lı dır.5 Ta ma men ana to mik bil gi ver mek te dir
bu ne den le lez yon la rın he mo di na mik önem le ri göz
ar dı edi le bil mek te dir.2 Tek plan da (AP) gö rün tü ler
alın dı ğın dan, aor to i li ak ve de rin fe mo ral seg ment
baş lan gıç dü ze yin de ki lez yon lar da ste no zu ol du -
ğun dan az gös te re bi lir. Ka te ter dis tal aor ta ya yer-
leş ti ril di ğin den kon trast mad de di lüs yo nu ve
ke mik ya pı lar la in ter po zis yon ne de ni ile bypass
cer ra hi sin de önem li yer tu tan kru ral ar ter le rin de-
ğer len di ril me si zor ol mak ta dır. Prok si mal seg ment-
ler de da ral ma ve tı kan ma ya nı sı ra kol la te ral
da mar lar da var sa özel lik le ti bi al ar te rin dis ta li ve
de rin yer le şim li pe ro ne al ar te rin de ğer len di ril me -
si kon tras tın gi de rek di lu e ol ma sı ne de ni ile güç-
leş mek te dir.5 Da mar ça pın da ki ufak de ği şik lik ler
akım da bü yük fark lı lık lar oluş tur du ğun dan, sı nır -
da (%50) ve ya ar dı şık lez yon la rın var lı ğın da DSA
gi bi mor fo lo jik yön tem le rin ba şa rı sı dü şe bil mek te -
dir.3

RDUS pe ri fe rik ar ter le rin non-in va zif de ğer -
len di ril me sin de sık kul la nı lan al ter na tif bir yön-
tem dir.7 RDUS’ nin DSA’ ya olan avan taj la rı dü şük
ma li ye ti, in va zif ol ma ma sı, is te ni len sık lık ta tek rar
edi le bil me si, kon trast mad de ye ge rek ol ma ma sı,
ana to mik bil gi ya nı sı ra he mo di na mik bil gi de el de
edi le bil me si, in ce le me nin ger çek leş me si için ge-
rek li ka li fi ye ele man sa yı sı nın az ol ma sı, mo bil ve
has ta ba şın da ger çek leş ti ri le bil me si dir. En önem li
de za van ta jı ise özel lik le ar te ri yel ha ri ta la ma yön-
te mi se çil miş ise, in ce le me sü re si nin uzun ol ma sı
ve in ce le me so nuç la rı nın uy gu la yı cı nın de ne yi mi -
ne bağ lı ol ma sı ne de ni ile nis pe ten sub jek tif ol ma -
sı dır.8 Ha ri ta la ma yön te mi kul la nıl dı ğın da in ce le -
me sü re si nin 2 sa a te dek uza ya bi le ce ği ni bil di ren
ça lış ma lar var dır an cak kul la nı cı nın de ne yi mi nin
art ma sı bu sü re yi kı sal ta bil mek te dir.6,7 Bi zim ça lış -
ma mız da bu sü re 30-40 da ki ka ola rak be lir len di.

Ça lış ma mız da RDUS in ce le me nin pe ri fe rik ar-
te ri yel sis tem in ce le me sin de %50 ve üze rin de ste-
noz la rı be lir le me du yar lı lı ğı %87, öz gül lü ğü ise
%97’dir. Tı ka nık lık söz ko nu su ol du ğun da ise bu

oran sı ra sı ile %81 ve %99 ol muş tur ve is ta tis tik sel
ola rak an lam lı dır (p<0,001). Bu so nuç la ra da ya na -
rak RDUS’ nin an lam lı ste noz sap ta ma da öz gül lü ğü
yük sek bir test ol du ğun dan alt eks tre mi te de tı ka -
yı cı ar ter has ta lı ğı nın dış lan ma sın da, iz le min de ve
ta ra ma sın da kul la nı la bi le ce ği so nu cu na va rıl mış tır. 

RDUS için li te ra tür de an lam lı ste noz la rı
(≥%50 ste noz) sap ta ma da %77-92 ara sın da du yar lı -
lık ve %92-98 ara sın da öz gül lük oran la rı ve ril mek -
te dir.9 Mo ne ta ve ark. se ri sin de du yar lı lık %77,
öz gül lük %98, Whe lan ve ark. se ri sin de ise tı ka -
nık lık açı sın dan %95 du yar lı lık ve %97 öz gül lük,
an lam lı ste noz lar da ise %92 du yar lı lık ve %97 öz-
gül lük oran la rı ra por edil miş tir.10,11 Bul gu la rı mız li-
te ra tür so nuç la rı ile uyum lu luk gös ter mek te dir.
Öz gül lük oran la rı nın yük sek ol ma sı tüm renk li
Dopp ler ste noz ta nı pa ra met re le ri nin kul la nıl ma sı
ve in ce le me nin seg men ter me tod ye ri ne ha ri ta la -
ma me to du ile ger çek leş ti ril me si ne bağ la na bi lir.

RDUS fark lı ana to mik böl ge ler de fark lı ba şa rı
oran la rı gös ter mek te dir. Pro ba ya kın yer le şi mi, ça -
pı ve düz se yir gös ter me si ne de ni ile en çok ba şa rı
fe mo ro pop li te al böl ge de iken bu nu sı ra sı ile aor to -
i li ak ve in fra pop li te al dü zey iz le mek te dir.12,13 Ça-
lış ma mız da sup ra pop li te al böl ge de an lam lı
ste noz la rı tes pit et me du yar lı lı ğı ve öz gül lü ğü %89
ile %100 iken tı ka nık lık var lı ğın da bu oran sı ra sı
ile %100 ve %99 ol mak ta dır. Whe lan ve ark. sup-
ra pop li te al dü zey için %95 du yar lı lık ve %97 öz-
gül lük, tı ka nık lık var lı ğın da ise %100 doğ ru luk
oran la rı ra por et miş tir.11 Ko e le may ve ark. me ta a -
na liz le rin de aor to i li ak seg ment ler için an lam lı ste-
noz var lı ğın da RDUS du yar lı lı ğı nı or ta la ma %80
(%61-93), öz gül lü ğü nü ise %95 (%91-98) ara sın da
be lir le miş tir. Tı ka nık lık du ru mun da ise bu oran sı-
ra sı ile %94 (%64-100) ve %99 (%98-100) ol mak -
ta dır. Aor to i li ak yer le şim li her han gi bir lez yon için
RDUS’ nin du yar lı lı ğı %86 (%80-91), öz gül lü ğü ise
%97 (%95-99) ola rak ve ril mek te dir. Fe mo ro pop li -
te al dü zey de ise du yar lı lık %80 (%80-91), öz gül lük
ise %97 (%95-99) ola rak bil di ril mek te dir.14

Ça lış ma mız da sup ra pop li te al dü zey de en dü -
şük du yar lı lık ora nı ana ili ak ar ter de (%77) En dü -
şük öz gül lük ise pop li te al ar ter de (%97) göz len miş -
tir. Ana ili ak ar te rin de rin yer le şim li ol ma sı ve ba -
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tın içi ga zın ya rat tı ğı akus tik göl ge len me ya nı sı ra
uy gun açı ve ril me sin de ki güç lük bu dü şük du yar -
lı lık oran la rı nı açık la ya bi lir.2 İnce le me ön ce sin de
ça lış ma gru bu na bar sak te miz le yi ci te da vi ve ya in-
ce le me den ön ce aç kal ma la rı öne ril me miş tir. Yü-
ze yel bir se yir iz le yen ve bu ne den le in ce le me si
da ha ko lay olan eks ter nal ili ak, ana ve fe mo ral ar -
ter ile pop li te al ar ter de ise ba şa rı oran la rı da ha yük-
sek tir ve %100 doğ ru luk oran la rı el de edil miş tir.
Fe mo ral ve eks ter nal ili ak ar ter de ise an lam lı ste-
noz sap ta ma da du yar lı lık sı ra sı ile %88 ve %91 olup
ana fe mo ral ve pop li te al ar ter du yar lı lık oran la rın -
dan dü şük tür. Bu nun ne de ni ar te rin ad duk tör ka -
nal dü ze yi ne doğ ru gi de rek de rin leş me si ve ar ter
kal si fi kas yon la rı nın bu dü zey de da mar lü me ni nin
gö rün tü len me si ni en gel le me si ola bi lir. Fe mo ral ar -
ter için bir seg ment ay rı mı ya pı la cak olur sa, prok-
si mal ke si min de ba şa rı ora nı da ha yük sek ola cak tır.

Ça lış ma mız da in fra pop li te al dü zey de an lam lı
ste noz la rı sap ta ma da ki du yar lı lık %86, öz gül lük
%93, tı ka nık lık için ise sı ra sı ile %74 ve %97 bu-
lun muş tur. Ko e le may ve ark ’la rı nın me ta a na liz le -
rin de in fra pop li te al ar ter için RDUS du yar lı lı ğı
%83 (%59-96), öz gül lü ğü ise %84 (%69-93) ola rak
be lir len miş tir.14 Bu so nuç la ra gö re ti bi o pe ro ne al
dü zey de RDUS’ nin lez yo nu ta nım la ma ve sı nıf la -
ma da ki ba şa rı sı üst seg ment le re gö re dü şük tür, du-
yar lı lı ğı azal mak ta an cak öz gül lü ğü nis pe ten
art mak ta dır.4,7 Bu na ar dı şık ve çok sa yı da ste noz
var lı ğın da pik sis to lik oran kul la nı la rak ste no zun
tes pi ti nin zor laş ma sı nın ne den ol du ğu dü şü nül -
müş tür.2,6,15,16 Ay rı ca da mar çap la rın da be lir gin in-
cel me ol ma sı, yo ğun kal si fi kas yo nun lü men
gö rün tü len me si ni en gel le me si, kol la te ral akım var-
lı ğı ya nı sı ra ödem li ba cak ve açık ya ra var lı ğı da
ste noz ve ok lüz yo nun tes pi ti ni zor laş tır mak ta -
dır.2,15 İnfra pop li te al dü zey de RDUS du yar lı lı ğı nın
nis pe ten dü şük tür an cak yük sek öz gül lü ğü ne de ni
ile ta ra ma tes ti ola rak kul la nıl ma sı uy gun dur.

Ça lış ma lar ara sın da ki oran fark la rı nın ste noz
ve ok lüz yon se çim kri ter le rin de ki fark lı lık tan kay-
nak lan dı ğı dü şü nül mek te dir. Bi zim ça lış ma mız da
pik sis to lik hız da 2 kat ar tış ol ma sı nın da kri ter le -
re da hil edil me si nin in ce le me nin ba şa rı sı nı art tır -
dı ğı nı dü şün mek te yiz. An lam lı ste noz tes pi tin de ki
ba şa rı ora nı mız da bu nu des tek le mek te dir. Pik sis-

to lik hız da 2 kat ar tış an ji og ra fi de %50 ve üze ri lü -
men çap da ral ma sı na denk gel mek te dir.2 Nis pe ten
da ha yük sek olan öz gül lük de ğer le ri mi zin ar te ri yel
pa to lo ji yi sap ta ma kri ter le ri mi zin da ha kap sam lı
ol ma sın dan kay nak lan dı ğı nı dü şün mek te yiz. 

RDUS ve DSA’ nın kap pa uyum kat sa yı la rı 0,82
gi bi iyi bir uyu ma işa ret et mek te dir. Sup ra pop li te -
al dü zey de uyum ora nı 0,92 iken, in fra pop li te al dü-
zey de 0,71 ora nı na düş mek te dir. Bun dan şu so nuç
çı ka rı la bi lir: RDUS sup ra pop li te al dü zey de DSA
ye ri ne kul la nı la bi lir an cak in fra pop li te al dü zey de
iki test bir bi rin den fark lı lık gös ter mek te dir, uyum
oran la rı ve RDUS’ nin du yar lı lı ğı düş mek te dir. İn-
fra pop li te al dü zey de RDUS, DSA ye ri ne kul la nıl -
ma ma lı dır. Bi zim ça lış ma mı za ben zer şekil de,
RDUS, kon trast lı MRA ve DSA yön tem le ri ni bir-
bi ri ile kar şı laş tı ran bir ça lış ma olan ve sa de ce aor-
to i li ak böl ge nin ça lı şıl dı ğı Lun din ve ark.nın
se ri le rin de an lam lı ste noz lar da RDUS için %72 du-
yar lı lık ve %97 öz gül lük, ok lüz yon lar da ise %93
du yar lı lık ve %100 öz gül lük oran la rı ve ril miş tir an -
cak RDUS ve DSA uyum kat sa yı sı 0,72 ol du ğun dan
Lun din ve ark. RDUS’ nin DSA ye ri ne kul la nı la ma -
ya ca ğı nı dü şün mek te dir ler. An cak bu ça lış ma da ki
oran lar hem bi zim, hem de li te ra tür de bu lu nan di -
ğer ça lış ma lar dan ol duk ça dü şük tür ve bu nun ça lış-
ma nın ken di si için de ki sı nır la ma lar dan kay nak lan-
dı ğı dü şü nül müş tür. Ça lış ma aor to i li ak böl ge de sı-
nır lı olup, tek bir in ce le me pa ra met re si ile de ğer -
len dir me ya pıl mış ve ay rı ca ça lış ma cı lar RDUS
in ce le me yi ger çek leş ti ren le rin tec rü be siz ol duk la -
rı nı ve ili ak böl ge in ce le me si sı ra sın da zor luk çek-
tik le ri ni be lirt miş ler dir.17

Li te ra tür de DSA in ce le me nin al tın stan dart ol-
ma dı ğı nı, ak si ne RDUS ile DSA in ce le me le rin bir-
bir le ri ni dış la mak tan çok ta mam la dık la rı nı çün kü
RDUS in ce le me nin he mo di na mik du rum hak kın da
bil gi ver di ği ni ve özel lik le in fra pop li te al ar ter ler
için özel lik le RDUS’ nin al tın stan dart ko nu mun da
ol du ğu nu sa vu nan ba zı araş tır ma cı lar da var-
dır.7,12,13,18-22 Ba zı se çil miş ba sit lez yon lar da per kü -
tan an ji op las ti (PTA) gi bi iş lem ler RDUS reh ber-
li ğin de ya pı la bil mek te dir an cak komp leks ol gu lar -
da rad yog ra fik reh ber li ğe ih ti yaç du yul mak ta dır.12

Ei berg ve ark ’nın ça lış ma la rın da RDUS’ nin dis tal
kru ral ar ter ler için ba şa rı sı nı DSA’ ya gö re yük sek



bul muş lar dır. Prok si mal kru ral ar ter ler için ise
DSA’ yı öner mek te dir ler.21 RDUS’ nin DSA ile tes-
pit edi le me yen ti bi al ar ter le ri or ta ya koy mak ta ba-
şa rı lı ol duk la rı nı bu ne den le cer ra hi bypass greft
ve ya en do lu mi nal te ra pi uy gu la na cak has ta lar da
DSA’ ya ek ola rak MRA ve ya RDUS gi bi ek bir 
ça lış ma nın ya pı la rak ti bi al ar ter le rin du ru mu na
da ir bil gi le rin mak si mi ze edil me si öne ril mek te -
dir.7,22

Üç bo yut lu MRA kli nik uy gu la ma lar da DSA’nın
ye ri ni ala bi le cek, öne mi gi de rek ar tan, ba şa rı sı
yük sek al ter na tif bir in ce le me yön te mi dir.23-25 İnce -
le me in tra ve nöz ve ri len kon trast mad de nin ka nın
T1 re lak sas yon sü re si ni kı sal ta rak, üç bo yut lu gra-
di yent eko se kans lar ve kı sa TR sü re le ri kul la nı la -
rak, kan da mar la rın da yük sek sin yal in ten si te si
oluş tu rul ma sı pren si bi ne da yan mak ta dır. İntra ve -
nöz kon trast mad de kul la nı mı in ce le me sü re si ni
kon van si yo nel MRA in ce le me le re gö re be lir gin
oran da kı salt mak ta dır.23 An ji og ra fi ile kar şı laş tı rıl -
dı ğın da en önem li avan taj la rı rad yas yon ol ma ma sı,
kul la nı lan kon trast mad de nin iyot lu kon trast ajan-
la ra gö re aler jik yan et ki le ri nin da ha az ol ma sı dır.
DSA in tra ar te ri yel gi ri şim ge rek tir di ğin den an cak
bu ko nu da de ne yi mi ve bil gi si olan ki şi ler ce bel li
baş lı mer kez ler de ger çek ti ril mek te dir. MRA in ce -
le me ler de kon trast mad de pe ri fe rik in tra ve nöz ve-
ril mek te ve gi ri şim sel risk ler bu sa ye de cid di
oran da azal mak ta dır.26 Ma li yet açı sın dan de ğer len -
di ril di ğin de ise, MRA, DSA’ ya gö re da ha he sap lı ol-
mak la bir lik te, kon trast ajan kul la nı mı ma li ye ti
art tır mak ta dır. Çün kü MR an ji og ra fik in ce le me -
ler de kul la nı lan kon trast ajan mik ta rı nor mal in ce -
le me le re gö re nis pe ten yük sek tir.26 Bu açı dan en
he sap lı in ce le me RDUS ola rak gö rün mek te dir. Ol-
gu lar yak la şık 70-120 ml iyot lu kon trast ajan ve 40
mm ga do li ni yum baz lı MR kon trast aja nı bi rer gün
ara ile al mak la bir lik te in ce le me ön ce sin de nor mal
olan re nal fonk si yon la rın da iş lem ler son ra sın da
her han gi bir bo zul ma göz len me miş tir. İş lem son-
ra sı tüm has ta la ra oral bol hid ras yon öne ril miş tir.
Re nal yük len me nin azal tıl ma sı ama cı ile in ce le -
me ler bi rer gün ara ile ya pıl mış tır. İyot lu kon trast
ajan la rın nef ro tok sik et ki le ri nin ve nef ro pa ti risk-
le ri nin ga do li ni yum baz lı ajan la ra gö re da ha yük-
sek ol du ğu bi lin mek te dir. Her han gi bir komp li kas-

yon ge liş me me si nin in ce le me ye gi re cek olan ol gu -
lar da ke sin nor mal re nal fonk si yon pa ra met re le ri -
nin aran ma sı nın da rol oy na dı ğı nı dü şün mek te yiz. 

Kon trast lı MRA tek ne fes tut ma sü re sin de bü -
yük ha cim le rin hız lı ve kı sa sü re de in ce len me si ne
ola nak ta nı mak ta dır.23,27 TOF in ce le me ile 45 cm
uzun lu ğun da bir seg ment 20 da ki ka da ta ra nır ken,
kon trast lı MRA ile bu in ce le me sü re si 20-50 sa ni -
ye ye dü şü rü le bil mek te dir.26 Ça lış ma mız da in ce le -
me sü re si has ta nın mık na tı sa yer leş ti ril me si ve
in ce le me için ge rek li pa ra met re ayar la ma la rı nın
ya pıl ma sı için ge çen sü re de da hil ol mak üze re 20-
30 da ki ka sür müş tür. So lu num dan kay nak la nan ar-
te fakt la rın ön len me si pel vik ar te ri yel sis tem
in ce le me sin de önem li dir. Fe mo ro pop li te al ve ti bi -
o pe ro ne al dü zey de ne fes tu tul ma sı na ge rek yok-
tur.28,29 Ço ğu ol gu in ce le me nin ta mam lan ma sı için
ge rek li olan ne fes tut ma ve za man la ma sü re si ne
uyum sağ la mış tır an cak has ta po pu las yo nu nun yaş -
lı ol ma sı ne de ni ile ne fes tut ma ve ha re ket ar te fak -
tı oluş ma sı gi bi so run lar la kar şı la şıl mış tır.
Ate rosk le ro tik has ta lık la rın yaş lı po pu las yon da da -
ha sık gö rül dü ğü bi lin mek te dir.30 Ay rı ca klos tro fo -
bi ne de ni ile MRA in ce le me si ta mam la na ma yan
has ta lar da ol mak ta dır.25 Bu du rum DSA ve MRA
gi bi ha re ke te has sas in ce le me ler de prob lem ar zet -
mek te dir. 

Da ha hız lı se kans la rın ve yük sek per for mans -
lı mık na tıs la rın ge liş ti ril me si sa ye sin de da ha az
kon trast mad de ile da ha kı sa sü re de da ha ka li te li
gö rün tü le rin el de edi le ce ği mu hak kak dır. İnce le -
me sü re si nin kı sal tıl ma sı ay rı ca has ta ha re ke ti ve
ve nöz dö nüş ten kay nak la nan ar te fakt la rı da cid di
oran da azal ta cak tır.25,26 Kon trast lı MRA akım et ki -
le ri ne bağ lı bir in ce le me de ğil dir. Gö rün tü ler ko-
ro nal plan da el de edi le bil mek te dir. Üç bo yut lu
ol ma sı ve MIP imaj la rın alı na bil me si ne de ni ile ar -
ter ne ka dar bü kün tü lü olur sa ol sun ar ter ler çok
net şekil de in ce le ne bil mek te dir ve uzay sal re zo lüs -
yon ol duk ça yük sek tir. Stent ar te fakt la rı da kon-
van si yo nel MRA in ce le me le re gö re da ha az so run
oluş tur mak ta dır.26-28 Kon trast lı MRA’ nın de za van -
taj la rı ise ha re ket ar te fakt la rı, alt eks tre mi te ya vaş
ve pul sa til akım ol ma sı, ve nöz opak laş ma nın ar ter -
ler ile in ter po zis yon ya rat ma sı gi bi in ce le me nin
doğ ru yo rum lan ma sı nı en gel le yen so run la rın ol-
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ma sı dır.25,29 Ça lış ma mız da bir has ta da alt eks tre mi -
te in fra pop li te al ar ter dis tal ke sim le ri nin doğ ru de-
ğer len di ril me si ni en gel le ye cek dü zey de ve nöz
opak laş ma ge liş miş tir. 

Rofsky ve ark. aor ta dan ti bi al ar ter le re ka dar
olan seg ment ler de kon trast lı MRA in ce le me ile
DSA’ yı kar şı laş tır mış lar ve MRA in ce le me le rin %50
ve üze rin de ki ste noz la rı sap ta ma da ki du yar lı lı ğı nı
%97, öz gül lü ğü nü ise %96 ola rak ra por et miş ler dir.
Kon trast lı MRA in ce le me nin doğ ru luk oran la rı nı
ise %97 ola rak ver miş ler dir.26 Ho ve ark. tüm da mar
seg ment le rin de MRA in ce le me nin an lam lı ste noz -
lar da du yar lı lı ğı nı %93, öz gül lü ğü nü ise %98 ola-
rak ta nım la mış lar dır.31 Me a ney ve ark. an lam lı
ste noz için tüm da mar seg ment le rin de %85 du yar -
lı lık ve %93 öz gül lük bil dir miş ler dir.32 Ru ehm ve
ark. ise ay nı da mar seg ment le ri üze irn de yap tık la rı
ça lış ma la rın da %50 ve üze rin de ste noz lar da kon t-
rast lı MRA in ce le me ler için %92 du yar lı lık ve %98
öz gül lük de ğer le ri ve miş ler dir.33 Sni dow ve ark ’la rı
ise %100 du yar lı lık ve %95 öz gül lük bil dir miş ler -
dir.34 Ko e le may ve ark. Me ta a na liz le rin de kon trast -
lı MRA için %94 du yar lı lık ve öz gül lük dü ze yi
be lirt miş ler dir.35 Bi zim ça lış ma mız da bu oran ste-
noz var lı ğın da %98 dü ze yin de du yar lı lık ve öz gül -
lük ola rak bu lun muş tur. Ok lüz yon var lı ğın da ise,
du yar lı lık %93, öz gül lük ise %98 dü ze yin de dir.
DSA ile kap pa uyum sa yu su 0,93’tür. Bu yük sek ba-
şa rı ora nı hem MIP, hem re for mat imaj la rın in ce -
len me si hem de kon trast ge çi şi nin uy gun ve op ti mal
dü zey de ya pıl mış ol ma sı na bağ la na bi lir. Sin yal ler
kon tras tın ilk ge çi şin de en yük sek dü zey de ol mak -
ta dır. Op ti mal in ce le me için in tra ve nöz kon trast
mad de bo lu su nun da mar için de en yük sek dü zey de
ol du ğu an da çe kim ya pıl ma sı ve ve nöz dö nü şün en-
gel len me si ge rek li dir. Kon trast mad de ge çiş sü re si
am pi rik ola rak he sap la na bi lir, test bo lus ajan kul la -
nı la rak ge çiş tes pi ti he sap la na bi lir, bu amaç la MR
flo ros ko pik ve ya oto ma tik te tik le yi ci se kans lar kul-
la nı la bil mek te dir.27,28 Ça lış ma mız da kon trast mad-
de nin test bo lus yön te mi ile za man la ma ayar la na rak
ve ril me si ve uy gun ma sa kay dı rıl ma sı ile sen kro ni -
zas yon sağ lan ma sı ba şa rı yı art tı ran fak tör ler dir.

Sup ra pop li te al dü zey de MRA in ce le me nin ba-
şa rı sı %100 oran la rı na yak laş mak ta dır.36,37 Su e yos -
hi ve ark. bu dü zey de %100 du yar lı lık ve %99

öz gül lük, Win te rer ve ark. ise %100 du yar lı lık ve
%98 öz gül lük bil dir miş tir.38,39 Aor to i li ak böl ge için
ise du yar lı lık %83 ile 100 ara sın da, öz gül lük ise
%92-98 ara sın da dır.17,39,40 Sup ra pop li te al dü zey de
so nuç la rı mız Su ey hos hi, Win te rer, Leh nart ve Sni-
dow baş ta ol mak üze re di ğer araş tır ma cı la rın so-
nuç la rı ile ben zer lik gös ter mek te dir.34,38,39,41 Bu
böl ge için MRA yük sek doğ ru lu ğu olan bir test tir.

Ça lış ma mız da fe mo ral ar ter dı şın da tüm da mar
seg ment le rin de MRA in ce le me nin ba şa rı sı %100
dü ze yin de idi. Fe mo ral ar ter de öz gül lük oran la rın -
da ha fif dü şüş (%96) gö rül müş tür. MRA in ce le me -
ler de ste noz lar ol duk la rın dan da ha abar tı lı
gö rül mek te dir ler. Öz gül lük te ki bu kıs mı dü şüş
uzun bir ar ter seg men ti olan fe mo ral ar ter de ba zı
ste noz la rın %50 üze rin de an lam lı ste noz gi bi gö-
rün me sin den kay nak lan mış tır.

İnfra pop li te al dü zey için kon trast lı MRA in-
ce le me le rin ba şa rı la rı ko nu sun da bil gi sı nır lı dır.28

Ho ve ark. bu dü zey için MRA’ nın ste noz la rı or ta -
ya koy ma da ki du yar lı lı ğı nı %92, öz gül lü ğü nü
%100, Rofsky ve ark. ise %94 ile %100, Win te rer
ve ark %93 ile %100, Leh mart ve ark ise %94 ile
%64 ola rak bil dir miş ler dir.26,31,39,41

Ça lış ma mız da in fra pop li te al dü zey de MRA in-
ce le me nin du yar lı lık ve öz gül lü ğü nün sup ra pop li -
te al dü ze ye gö re düş tü ğü göz len miş tir. An lam lı
ste noz du ru mun da du yar lı lık %97, öz gül lük ise
%95 ola rak bu lun muş tur. Tam tı ka nık lık du ru -
mun da ise bu oran %90 ile %94 dü ze yi ne in mek -
te dir. En cid di dü şüş an te ri or ti bi al ar ter prok si mal
ve pos te ri or ti bi al ar ter dis tal ke si min de ger çek leş -
miş tir. Ti bi al ar ter le rin baş lan gıç ke sim le ri ya tay
uzan dık la rın dan MRA in ce le me ler de gö rün tü len -
me le ri güç ol mak ta dır. Di ğer in ce le me le re gö re du-
yar lı lık de ğer le ri miz yük sek, öz gül lük de ğer le ri miz
ise da ha dü şük bu lun muş tur. Tı ka nık lık sap ta ma
açı sın dan ise, du yar lık lık de ğer le ri di ğer ça lış ma lar
ile ben zer lik gös ter mek te, öz gül lük ise da ha dü şük
göz len mek te dir. Du yar lı lık ta ki yük sek lik kon trast
mad de nin ge çiş za man la ma sın da ki doğ ru luk tan
kay nak lan mış ola bi lir. Öz gül lük te ki dü şüş ise vü cut
sar gı sı ve ma sa kay dır ma tek ni ği nin kul la nıl ma sı -
nın sin yal/gü rül tü oran la rın da ar tı şa ne den ol ma sı
ile açık la na bi lir. MRA in ce le me ler de ba şa rı kıs men



kul la nı lan sar gı ti pi ne de bağ lı dır. Vü cut sar gı sı
kul la nı lan ma sa kay dır ma tek nik le rin de aor to i li ak
ve fe mo ral böl ge ler ra hat lık la iz le nir ken, pop li te al
ve in fra pop li te al ar ter le rin gö rün tü len me si için
ma sa nın ha re ket li ol ma sı ve ya mık na tıs içi ne kay-
dı rıl ma sı ge rek mek te dir. Sa de ce pe ri fe rik vas kü ler
sis te me yö ne lik tüm alt eks tre mi te yi içi ne ala bi le -
cek sar gı lar da ha ka li te li gö rün tü le rin el de edil me -
si ve in ce le me nin ba şa rı sı nın art tı rıl ma sı için
kul la nıl mak ta dır.29 Ay rı ca kon trast lı in ce le me ler -
de dis tal in fra pop li te al ar ter le rin in ce len me si de
prob lem li ol mak ta dır.27 Kon trast mad de nin ge liş
za ma nı DSA in ce le me le re ben zer özel lik te prok si -
mal seg ment ler de has ta lık var sa uza mak ta dır ve
kon san tras yon da kol la te ral var lı ğı nın da et ki si ile
dis tal de azal mak ta dır. Ay rı ca kol la te ra li zas yon ne-
de ni ile ve nöz opak laş ma da ger çek le şe bil mek te -
dir.26 Her ne ka dar ça lış ma mız da bu da mar la ra
kon trast mad de nin ge liş sü re si test doz la rı ile ayar-
lan ma ya, op ti mal ha le ge ti ril me ye ça lı şıl mış ise de,
bir kaç has ta da ve nöz dö nüş ol ma sı en gel le ne me -
miş tir. İnfra pop li te al dü zey de kan akı mı na da ha
du yar lı olan TOF (Ti me of Flight) yön te mi ile MRA
ya pıl ma sı nı sa vu nan lar var dır. An cak TOF in ce le -
me le rin sü re si da ha uzun ol mak ta ve kon trast lı
MRA gi bi çok yön lü in ce le me le re izin ver me mek -
te dir.26

MRA in ce le me le rin an ji og ra fi ile kar şı laş tı rıl -
dı ğın da in fra pop li te al dü zey de da ha faz la açık seg-
ment gös ter di ği bir çok ça lış ma da özel lik le 2D-TOF
MRA in ce le me ler de da ha sık göz len di ği bil di ril -
miş tir.35,42 By-pass cer ra hi si ge re ken ol gu lar da dis-
tal anas to moz hat tın da açık ar ter var lı ğı nın gös te-
ril me si cer ra hi nin prog no zu ve ba şa rı sı açı sın dan
önem ar zet mek te dir. Hat ta bu du rum da DSA ye ri -
ne in tra o pe ra tif an ji og ra fi yi ter cih eden cer rah lar
var dır. De ği şik mer kez ler den ya pı lan ça lış ma lar da
açık ar ter oran la rı ara sın da fark lı lık lar göz len mek -
te dir. Ar te ri og ra fi ve MRA’ yı in fra o pe ra tif an ji og -

ra fi ve PTA son ra sı an ji og ra fi ile kar şı laş tı ran çok
mer kez li bir ça lış ma da MRA ve ar te ri og ra fi doğ ru -
luk oran la rı nın ben zer ol du ğu be lir til miş tir. Bir 
kı sım ça lış ma ise ar te ri og ra fi nin MRA’ ya üs tün lü -
ğü nü sa vun mak ta dır. MRA ve ar te ri og ra fi reh ber -
lik le rin de ya pı lan dis tal by-pass cer ra hi so nuç la rı nı
kar şı laş tı ran ran do mi ze ça lış ma lar yay gın de ğil dir.
Bu ko nu ha la tar tış ma lı dır.35

Kap pa uyum kat sa yı la rı açı sın dan de ğer len di -
ril di ğin de MRA’ nın DSA ile olan uyu mu nun
RDUS’ ye gö re da ha yük sek ol du ğu göz len miş tir.
MRA, DSA ile 0,93 dü ze yin de uyum gös te rir ken bu
uyum RDUS-DSA ara sın da 0,82’dir. Sup ra pop li te -
al dü zey de bu kat sa yı MRA için 0,99, RDUS için
0,92, in fra pop li te al dü zey de ise, MRA için 0,86,
RDUS için 0,71’dir. Bu bul gu la rın ışı ğın da MRA ile
DSA in ce le me ler bir bir le ri nin ye ri ne kul la nı la bi lir
gö rü nüm de dir an cak in fra pop li te al dü zey de ise
RDUS’ nin, DSA ye ri ne kul la nı la bi lir bir test ol ma -
dı ğı ka nı sı uyan mak ta dır.

SO NUÇ

RDUS alt eks tre mi te ar ter has ta lı ğı nın po pu las yon
ta ra ma sın da ba şa rı ile kul la nı la bi le cek in va zif ol-
ma yan, is te ni len sık lık la tek rar edi le bi len, dü şük
ma li yet li ve yük sek öz gül lü ğe sa hip bir ta nı yön te-
mi dir. MRA, yük sek du yar lı lık ve öz gül lük oran la -
rı ne de ni ile DSA ye ri ne al ter na tif bir ta nı yön te mi
ola rak kul la nı la bi lir. İnfra pop li te al dü zey de hem
RDUS, hem MRA için ta nı ba şa rı sı sup ra pop li te al
dü ze ye gö re düş mek te dir an cak sup ra pop li te al dü-
zey de hem MRA hem RDUS, DSA ye rin de al ter -
na tif ola rak kul la nı la bi lir. MRA in ce le me le rin
ta nı sal ba şa rı sı ve DSA ile uyu mu RDUS in ce le -
me le re gö re da ha yük sek ol mak ta dır. Kon trast
aler ji si olan ve her han gi bir ne den le DSA ve ya
MRA in ce le me le re alı na ma yan ol gu lar da RDUS
ba şa rı lı al ter na tif bir in ce le me yön te mi ola rak kul-
la nı la bi lir.
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on dönemlerde damar biyolojisi alanında önemli gözlemlerden biri de
endotel hasarının kardiyovasküler cerrahide öneminin anlaşılmış ol-
masıdır. Endotel, fiziksel uyaranlara karşı çok hassas olup birçok uya-

ran endotelde çeşitli değişikliklere yol açar.1 Uyaran olarak kabul
edebileceğimiz kardiyovasküler risk faktörleri de endotel fonksiyonunu
bozmaktadır.2

Endotel Disfonksiyonu Araştırmasında
Noninvaziv İndikatör Olarak Kullanılan

Periferik Arteriyel Endotel Fonksiyon Testi ve
Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Non in va ziv yön tem le bra ki yal ar ter de ok lüz yon oluş tu rup en do tel ba ğım lı akı ma
bağ lı di la tas yo nun öl çül me si yo luy la en do tel fonk si yon ce vap la rı de ğer len di ri le rek en do tel ce va -
bı nın üze rin de et ki gös te ren fak tör ler araş tı rıl dı. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Top lam 65 has ta (50 er kek,
15 ka dın) ça lış ma ya alın dı. Has ta lar se çi le rek hiç bir risk fak tö rü ol ma yan lar (kon trol gru bu, 15 has -
ta), sa de ce di ya be ti olan lar (Grup 2, 14 has ta), sa de ce kro nik hi per tan si yon öy kü sü olan lar (Grup 3,
16 has ta) ve sa de ce si ga ra öy kü sü olan lar (Grup 4, 20 has ta) ol mak üze re 4 gru ba ay rıl dı lar. Tüm has-
ta la rın do mi nant ol ma yan kol la rın dan ra di yal ar ter çap öl çüm le ri ya pıl dı. Bra ki yal ar ter ok lüz yo -
nu son ra sı tek rar öl çüm ler ya pı lıp en do tel fonk si yon ce vap la rı kar şı laş tı rıl dı. BBuull  gguu  llaarr::  No nin va ziv
ya pı lan öl çüm ler le kon trol gru bu ile di ya be tik has ta gru bu kar şı laş tı rıl dı ğın da an lam lı ola rak di ya -
be tik gru bun so nuç la rı nın kö tü çık tı ğı bu lun du (p=0.04). Di ğer grup lar da is ta tis tik sel ola rak fark bu-
lun ma dı. SSoo  nnuuçç::  En do tel dis fonk si yo nu no nin va ziv bir yön tem le de ğer len di ri le bil mek te dir ve yi ne
di ya be tik has ta lar da en do tel fonk si yo nu be lir gin ola rak olum suz et ki len mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Endotel disfonksiyonu; vazodilatasyon; koroner arter hastalığı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee:: Fol lo wing non-in va si ve occ lu si on of the brac hi al ar tery, en dot he li al func-
ti on res pon ses and the fac tors ef fec ting the en dot he li al func ti on we re eva lu a ted by me a su ring the
di la ta ti on de pen ding on the en dot he li al flow. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: 65 pa ti ents (50 ma le, 15 fe ma -
le) we re in vol ved in the study. The pa ti ents we re di vi ded in to 4 sub gro ups; pa ti ents with no risk
fac tors (gro up 1 as a con trol gro up, 15 pa ti ents), pa ti ents with di a be tes mel li tus only (gro up 2, 14
pa ti ents), pa ti ents with chro nic hyper ten si on only (gro up 3, 16 pa ti ents), and fi nally pa ti ents who
we re only smo kers (gro up 4, 20 pa ti ents). Ra di al ar tery di a me ters of all the pa ti ents we re me a su -
red on the non-do mi nant arm. Me su re ments we re re pe a ted af ter brac hi al ar tery occ lu si on and en-
dot he li al func ti on res pon ses we re com pa red. RRee  ssuullttss:: Non-in va si ve me a su re ments of the con trol and
the di a be tic gro ups re ve a led re mar kably ne ga ti ve re sults in the di a be tic gro up (p=0.04). No sta tis -
ti cal dif fe ren ces amongst ot her gro ups we re de tec ted. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: En dot he li al dysfunc ti on can be
eva lu a ted non-in va si vely. En dot he li al dysfunc ti on of the di a be tic pa ti ents de mons tra tes re mar -
kably ne ga ti ve ef fects.

KKeeyy  WWoorrddss::  Endothelial dysfunction; vasodilatation; coronary artery disease
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Mi yo kar di yal re vas kü la ri zas yo nun ba şa rı sı by -
pas greft le ri nin uzun sü re li açık kal ma la rı na bağ lı -
dır. Bypas greft ler de va zo kons trik si yon ve
va zos paz ma yol açan pre dis po zan fak tör ler CABG
ope ras yo nun dan son ra ki er ken dö nem komp li kas -
yon lar dan so rum lu dur.3 He pi mi zin bil di ği gi bi
myo kar di yal re vas kü la ri zas yon da bypas gref ti ola-
rak ön ce lik le ar te ri yel greft ler; sol in ter nal mam-
ma ri an ar ter (LI MA), sağ in ter nal mam ma ri an ar ter
(RI MA), ra di yal ar ter (RA) ve da ha na dir ola rak
gas tro e pip lo ik, in fe ri or epi gas trik, me zen te rik in-
fe ri or ar ter ler ve çok sık ola rak da sa fen ven gref ti
(SVG) kul la nıl mak ta dır. Özel lik le ar te ri yel greft ler
üze rin de vas kü ler özel lik le rin den do la yı en do tel
dis fonk si yo nu na yol aça bi le cek bir çok et ken bu-
lun mak ta dır. Ör ne ğin izo le risk fak tör le ri olan
has ta la rın İnter nal Mam ma ri an Ar ter (IMA) greft-
le ri nin en do tel fonk si yon la rı in vit ro in ce len miş ve
sı ra sıy la hi per tan si yon, di ya bet ve hi per ko les te ro -
le mi nin gref tin en do tel fonk si yon la rı nı boz du ğu
bu lun muş tur.4

En do tel dis fonk si yo nu, bir çok kli nik ola yın ön
bul gu su ve be lir le yi ci si ko nu mun da ol du ğun dan
na sıl ta nı na ca ğı da önem li dir. Bu amaç la kul la nı -
lan bir çok yön tem den bi ri de non in va ziv yol la
bra ki yal ar ter de ok lüz yon la en do tel ba ğım lı akı ma
bağ lı di la tas yo nun öl çül me si dir. Biz de bu ba sit
yön tem le has ta la rı mız da öl çüm ler ya pıp en do tel
fonk si yon ce vap la rı nı de ğer len di re rek en do tel ce-
va bı nın üze rin de et ki gös te ren fak tör le ri araş tır dık.
Bu ça lış ma nın no nin va ziv yön tem le araş tır ma so-
nuç la rıy la da di ya be tik, si ga ra içen ve hi per tan sif
has ta la rın bir ara da de ğer len di ril di ği ilk ça lış ma
ola rak özel lik li ol du ğu nu dü şün mek te yiz.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ne de niy le ope ras yon plan-
la nan top lam 65 has ta (50 er kek, 15 ka dın) ça lış -
ma ya alın dı. Has ta lar se çi le rek hiç bir risk fak tö rü
ol ma yan lar (kon trol gru bu, 15 has ta), sa de ce di ya -
be ti olan lar (Grup 2, 14 has ta),sa de ce kro nik hi per-
tan si yon öy kü sü olan lar (Grup 3, 16 has ta) ve
sa de ce si ga ra öy kü sü olan lar (Grup 4, 20 has ta) ol -
mak üze re 4 gru ba ay rıl dı lar. Tüm has ta la ra ça lış -
ma ön ce si ay rın tı lı bil gi ler ve ri le rek ça lış ma için
izin le ri alın dı.

Has ta la rın kul lan dık la rı tüm va zo ak tif ajan lar
so nu cun et ki len me me si için 24 sa at ön ce den ke sil -
di, an cak has ta lar kli nik te ta kip edi le rek her han gi
bir is ke mik semp tom or ta ya çık ma sı yö nün den bil-
gi len di ri le rek iz len di. Ay rı ca al kol ve ka fe in tü rü
içe cek le rin de alın ma ma sı sağ lan dı. Kro nik si ga ra
içen has ta la rın en geç 48 sa at ön ce sin den si ga ra yı
bı rak ma sı is te ne rek ça lış ma ya alın dı. Kro nik hi per-
tan si yo nu olan has ta la rın da an ti hi per tan sif ilaç la -
rı 24 sa at ön ce sin den ke sil di, an cak bu sü reç te
tan si yo nu yük se len 2 has ta ça lış ma dı şı bı ra kı la rak
te da vi le ri ve ril di. Di ya be tik has ta la rın an ti di ya be -
tik ilaç te da vi le ri ne de vam edil di.

Cid di ko roner ar ter lez yo nu, ans ta bil an ji na sı,
cid di kalp yet mez li ği, ek kar di yak lez yo nu (kon-
je ni tal, ka pak has ta lı ğı gi bi), pe ri fe rik da mar has-
ta lı ğı, re nal, he pa tik dis fonk si yo nu, kon trol süz
hi per tan si yo nu olan non di ya be tik ve di ya be tik
has ta lar ile va zo ak tif ilaç ke sil me si ni to le re ede me -
ye ce ği dü şü nü len, an ti ok si dan, ös tro jen, al lo pu ri -
nol ilaç te da vi si kul la nan has ta lar ça lış ma dı şı
bı ra kıl dı lar.

Ra di yal ar te rin çap öl çüm le ri has ta la rın hiç bir
özel li ği ni bil me yen bir Rad yo log ta ra fın dan 7,0-
MHz li ne ar-ar ray trans du cer li (mo del SSA-770A
ul tra so und system; Tos hi ba, Tok yo, Ja pan) dopp-
ler-ul tra son ci ha zıy la ger çek leş ti ril di (Re sim 1).
Tüm has ta la rın do mi nant ol ma yan kol la rın dan öl-
çüm ler ya pıl dı. Öl çüm ön ce si has ta lar 5-10 da ki ka
ka dar is ti ra ha ta alın dı lar ve tan si yon la rı nın sta bil

RESİM 1: Radyal arter çapının doppler ölçüm görüntüsü.
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ol du ğu öl çüm ler le te yit edil dik ten son ra öl çüm ler
ya pıl ma ya baş lan dı. Her has ta nın ra di yal ar ter öl-
çü mü sti lo i din 2 ile 5 cm üze rin den ya pıl dı ve bu
lo ka li zas yon işa ret le ne rek ar dı şık ölüm de ay nı böl-
ge den ya pıl dı. Ra di yal ar ter çap öl çüm le ri EKG
kay dı da ya pı la rak end-di as tol anın da kay da alın dı. 

Tüm has ta lar da ilk ra di yal ar ter çap öl çüm le ri
alı nıp kay de dil dik ten son ra ko lun bra ki yal se vi ye -
sin de tan si yon ale ti nin man şo nu 200 mmHg se vi -
ye si ne ka dar şişi ri le rek 5 da ki ka lık ok lüz yon
sağ lan dı. Man şon in di ril dik ten 2 da ki ka son ra öl-
çüm ler tek rar la na rak va zo di la ta tör ce vap araş tı rıl dı.
Bü tün grup la rın yüz de ar tış de ğer le ri ““110000xx  [[OOkk  lluuzz--
yyoonn  ssoonn  rraa  ssıı  ççaapp  ((mmmm))--İİllkk  ççaapp  ((mmmm))]]//İİllkk  ççaapp  ((mmmm))””
for mü lüy le he sap lan dı (Şekil 1). Grup la rın yüz de
ar tış de ğer le ri bir bi riy le is ta tis tik sel ola rak kar şı laş -
tı rıl dı ve me an de ğer le ri Tab lo 1’de gös te ril di.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

SPSS 13.0 ya zı lım prog ra mı kul la nı la rak ya pıl dı ve
p de ğe ri nin 0,05’den kü çük ol ma sı an lam lı ka bul
edil di. So nuç lar or ta la ma±stan dart sap ma ola rak
ve ril di. Grup la rın da ğı lım la rı Le ve ne var yans tes ti
ile de ğer len di ril di. p de ğe ri nin 0,05’den bü yük ol-

ma sı ho mo jen da ğı lım ola rak ka bul edil di. Ba ğım -
sız de ğiş ken ler stu dent t tes ti ile de ğer len di ril di.

BUL GU LAR

Ça lış ma ya alı nan tüm grup lar da has ta sa yı la rı açı-
sın dan in ce len di ğin de grup lar ho mo jen ola rak da-
ğı lım gös ter di (p>0,05). Grup 1 ile Grup 2
kar şı laş tı rıl dı ğın da an lam lı ola rak Grup 2’nin yüz -
de ar tış de ğer le ri nin Grup 1’e gö re is ta tis tik sel ola-
rak da ha az ol du ğu bu lun du (p=0,04). Grup 1 ile
Grup 3 kar şı laş tı rıl dı ğın da is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı bir fark bu lu na ma sa da Grup 3’ün me an de ğe -
ri Grup 1’e gö re da ha az çık tı (p>0,05). Grup 1 ile
Grup 4 kar şı laş tı rıl dı ğın da ise yi ne is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı bir fark bu lu na ma dı (p=0,806) (Tab lo
1). Grup 2 ile Grup 4 ken di ara la rın da kar şı laş tı rıl -
dı ğın da Grup 2’nin yüz de ar tış de ğer le ri nin Grup
4’e gö re is ta tis tik sel ola rak da ha az ol du ğu bu lun du
(p=0,037) (Tab lo 2). Grup 2 ile Grup 3 ken di ara la -
rın da kar şı laş tı rıl dı ğın da is ta tis tik sel ola rak an lam -
lı bir fark bu lu na ma dı  (p=0,64) (Tab lo 2). Grup 3
ile Grup 4 ken di ara la rın da kar şı laş tı rıl dı ğın da is ta-
tis tik sel ola rak an lam lı bir fark bu lu na ma dı
(p=0,466) (Tab lo 2).

ŞEKİL 1: Gruplardaki radyal arter çap artışlarının yüzde olarak gösterildiği grafik.



TAR TIŞ MA

En do tel ya pı sal ola rak ba sit fa kat fonk si yo nel yön-
den ol duk ça kar ma şık özel lik le re sa hip bir ya pı
olup he mos taz, fib ri no liz, inf la mas yon, kan ba sın -
cı, li pop ro te in me ta bo liz ma sı ve an ji yo ge nez gi bi
bi yo lo jik sü reç le ri dü zen ler. Bu ne den le en do tel
fonk si yon la rı nı öğ ren mek, kar di yo vas kü ler cer ra hi
uy gu la nan has ta la rın er ken ve geç dö nem de gö rü -
len komp li kas yon la rı nı an la ma mı zı sağ lar. CABG
ope ras yo nu uy gu la nan has ta la rın ço ğun lu ğun da hi-
per tan si yon, di ya bet, dis li pi de mi, ni ko tin kul la nı -
mı, iler le miş yaş, ate rosk le roz gi bi en do tel hüc re
ak ti vas yo nu na yol açan pa to lo ji ler mev cut tur. Ay-
rı ca bu has ta lar da kar di yo pul mo ner bypasın oluş-
tur du ğu me ka nik ha sa ra bağ lı en do tel
dis fonk si yo nu ol mak ta dır.5 Va zo kons trik tif et ki
oluş tu ran en do tel hüc re ak ti vas yo nu; ko ro ner ar-
ter ler de, bypas greft le rin de spazm ya nın da mik ro -
sir kü las yon da “no ref lo w” a yol aça rak akut
myo kard is ke mi si ne ne den ola bi lir. Tüm bun lar -
dan yo la çı ka rak en do te lin ne de re ce de önem li ol-
du ğu ve has sa si yet le üze rin de du rul ma sı ge rek ti ği
bi lin me li dir. Biz de ça lış ma mız da hüc re sel dü zey -
de ol du ğu için ço ğu za man öne mi göz ar dı edi len

en do tel ce va bı nı, no nin va ziv bir yön tem ara cı lı -
ğıy la test et tik ve has ta lar da en do tel dis fonk si yo -
nu na yol aça ca ğı nı dü şün dü ğü müz bir kaç et ke ni
kar şı laş tır dık.

En do tel dis fonk si yo nu bir çok pa to lo jik ola yın
ön bul gu su ko nu mun da ol du ğun dan ön ce den tes pit
edil me si ama cıy la bir çok ta nı yön te mi ta nım lan -
mış tır. Bun lar dan baş lı ca la rı; in tra ko ro ner ago nist
in füz yo nu ile kan ti ta tif an ji yog ra fi, po zit ron emis-
yon to mog ra fi, ve nöz ok luz yon ple tis mog ra fi, vas-
kü ler to no met ri, plaz ma ve id rar da nit rik ok sid ile
me ta bo lit le ri nin di rekt tes pi ti ve bi zim uy gu la mış
ol du ğu muz bra ki yal ar ter de en do tel ba ğım lı akı ma
bağ lı di la tas yon tes ti dir. Ay rı ca en do tel fonk si yo -
nu nu de ğer len dir mek için do la şım da çe şit li be lir -
teç le re ba kıl mak ta dır ki bun lar; asi met rik di me til
ar ji nin, en do te lin-1, von Wil leb rand fak tör, do ku
ti pi plaz mi no jen ak ti va tö rü ve plaz mi no jen ak ti va -
tör in hi bi tör-1’dir.6 Bu tet kik ler bir çok kli nik te
kul la nı la bil mek te dir ve yol gös te ri ci ol mak ta dır -
lar. Ça lış ma gru bu muz da bu yön tem ler den hem
ay dın la tı cı ola ca ğı na inan dı ğı mız hem de no nin -
va ziv ol ma sın dan do la yı bra ki al ar te re ok luz yon
uy gu la ya rak ra di yal ar ter üze rin den öl çüm yap tı -
ğı mız has ta la rı de ğer len dir dik. Bu nun ne ti ce sin de
de bu yön te min pra tik te bi ze yol gös te ri ci ola bi le -
ce ği ni dü şün mek te yiz.

Kli nik ça lış ma lar CABG ope ras yon la rın da kı -
sa ve uzun dö nem de sa fen ven greft le ri ne gö re açık
kal ma oran la rı nın da ha iyi ol ma sı ne de ni ile ilk ter-
cih edi le cek greft le rin ar teri yel greft ler ol ma sı ge-
rek ti ği ni gös ter miş tir.7 Greft le rin pos to pe ra tif
açık lık oran la rı araş tı rıl dı ğın da LAD’ ye ya pı lan
IMA bypas greft le ri nin 10. yıl da %80-90,8 radi yal
ar ter greft le ri nin 5 yıl lık açık lık ora nı nın ise
%4,4-91,9 ara sın da ol du ğu bil di ril miş tir.9,10 Bu
oran sa fen ven greft için 10 yıl da %35-40 ola rak
ve ril mek te dir.7 Or ta ya çı kan bu fark lı lı ğın da ma -
rın en do tel özel li ği ne bağ lı ol du ğu vur gu lan mış tır.
Bun lar dan yo la çı ka rak biz de ça lış ma mız da de ğer -
len dir mek üze re lo ka li zas yo nu nun ko lay lı ğı nı da
göz önü ne ala rak ra di yal ar te ri in ce le dik.

Di a be tes mel li tus sık lık la ak se le re at e rosk le roz
ile bir lik te olup, has ta lar da mak ro vas kü ler ve mik-
ro vas kü ler (baş lı ca kar di yak, se reb ral ve pe ri fe rik

Grup Yaş ortalaması Hasta sayısı (E+K) Mean değerleri

1 52,40±15,15 15(13+2) 13,8667±7,17

2 59,57±13,060 14(8+6) 9,00±4,62*

3 60,87±9,17 16(14+2) 12,6875±5,70

4 49,35±12,72 20(15+5) 14,550±8,70

TABLO 1: Grupların yaş ortalaması ve 
mean değerlerinin karşılaştırması 

Grup 1: Kontrol grubu; Grup 2: Diyabetik hasta grubu; Grup 3: Hipertansif hasta grubu;
Grup 4: Sigara içen hasta grubu). *; istatistiksel olarak anlamlı.

Gruplararası istatistik p değerleri

1-2 0,04*

1-3 0,615

1-4 0,806

2-3 0,64

2-4 0,037*

3-4 0,466

TABLO 2: Gruplararası istatistik karşılaştırılması.

*; istatistiksel olarak anlamlı.
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ar ter ler tu tu lur) has ta lık la rın pre va lan sı art mış tır.
Hem tip 1 hem de tip 2 di ya bet te ge li şen vas kü lo -
pa ti nin oluş me ka niz ma sı ko nu sun da ki bilgi le ri miz
çok net ol ma mak la bir lik te, son yıl lar da ya pı lan
ça lış ma lar en do tel fonk si yon bo zuk lu ğu nun pa to -
ge nez de ma jor bir rol oy na dı ğı nı dü şün dür mek -
te dir.11 Di ya bet te oluş tu ğu nu bil di ği miz ser best
ra di kal le rin var lı ğın da bir yan dan nit rik ok sit sa-
lı nı mı in hi be ol mak ta di ğer yan dan da en do tel ba-
ğım lı re lak sas yon fonk si yo nu bo zul mak ta dır.12

Ça lış ma mız da di ya be ti olan has ta lar Grup 2 ola rak
ele alın dı ve kon trol gru buy la ya pı lan kar şı laş tır -
ma da an lam lı ola rak ra di yal ar ter vas kü ler ce va bı -
nın bo zul du ğu, ya ni di ğer ça lış ma lar da ki ne pa ra lel
şekil de en do tel dis fonk si yo nu gös ter di ği be lir len di
(p=0,04).

Hi per tan si yon da da mar du va rın da ki ar tan
ok si da tif stres en do tel iyal dis fonk si yo nun ge li şi -
min de ki te mel me ka niz ma lar dan bi ri dir. Her ne
ka dar hi per tan si yon da en do tel hüc re si nin bü tün -
lü ğü bo zul ma mış sa da, hüc re nin per me a bi li te sin -
de ve şek lin de de ği şik lik ler ile rep li kas yo nu ve
dan si te sin de ar tış oluş mak ta dır ve so nuç ola rak
hi per tan sif has ta lar da en do tel fonk si yon la rı bo-
zul mak ta dır. Kli nik te en do tel dis fonk si yo nu nun
de ğer len di ril me si da mar lar da ki kan akım hı zı ve
di renç te ki de ği şim le rin öl çü mü ile ya pıl mak ta dır.
Bu ne den le ön kol per füz yon tek nik le ri yay gın
ola rak kul la nıl mak ta dır.13 Biz de ça lış ma mız da ön
kol öl çüm le ri ya pa rak de ğer len dir me de bu lun duk.

An cak kan ba sıncı kon trol al tı na alı nan has ta lar da
bo zul muş en do tel fonk si yon la rı önem li öl çü de
dü zel mek te dir. Ya pı lan bir ça lış ma da kal si yum
an ta go nist le ri nin bra ki yal ar ter akı mın da dü zel me
sağ la dı ğı gös te ril miş tir.14-16 Yi ne hem de ney sel hem
de kli nik ça lış ma lar da ki fark lı da mar lar üze rin de
ACE in hi bi tör te da vi si nin en do tel dis fonk si yo nu nu
dü zel ti ci et ki si gös te ril miş tir.17-19 Bi zim ça lış ma -
mız da so nuç lar li te ra tür le pa ra lel lik gös ter miş olup
en do tel dis fonk si yo nu bu grup ta gö rül me miş tir.
Bu nun se be bi de yu ka rı da bah se dil di ği üze re bu
has ta gru bu nun an ti hi per tan sif te da vi al tın da ol-
ma la rı ve te da vi ye bağ lı ola rak en do tel fonk si yon -
la rı nın dü zel miş ol ma sı dır.

Si ga ra da mar da di rekt ha sa ra yol aça bil mek te
ve en do tel dis fonk si yo nu na se bep ol mak ta dır. Ya-
pı lan ça lış ma lar da si ga ra yı ke sen ler de en do tel dis-
fonk si yo nu nun dü zel di ği gös te ril miş tir.20 Bi zim
ça lış ma mız da kro nik si ga ra iç me öy kü sü olan has ta-
lar 48 sa at ön ce sin den si ga ra yı kes miş ler dir. Ya pı lan
öl çüm ler de en do tel dis fonk si yo nu çık ma mış tır. Bu
ne ti ce nin çık ma sın da si ga ra nın ke sil me si nin üze-
rin den 48 sa at geç miş ol ma sı nı ile ri sü re bi li riz. Si-
ga ra içil me ye de vam edil miş ol say dı, so nuç lar fark lı
çı ka bi lir di ki bu da baş ka bir ça lış ma gru bun da de-
ğer len di ri le bi lir.

So nuç ola rak en do tel dis fonk si yo nu no nin va -
ziv bir yön tem le de ğer len di ri le bil mek te dir ve yi ne
di ya be tik has ta lar da en do tel fonk si yo nu be lir gin
ola rak olum suz et ki len mek te dir di ye bi li riz.
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Radial ve Ulnar Arterlerin
El Dolaşımındaki Etkinliklerinin

Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Biz bu ça lış ma mız da ra di al arter (RA) ve ul nar ar te r (UA)’in elin ar te ri yel do la şı mı na kat-
kı la rı nı de ğer len dir me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Ça lış ma da ple tis mog ra fi, pul se ok si met ri ve
ka lem Dopp ler pro bu ile mo di fi ye al len test le ri ya pıl mış ve her iki ar ter için be lir le nen nok ta la ra akı mın
gel me za man la rı öl çül müş tür. Ay rı ca Dopp ler ul tra so nog ra fi ile RA ve UA’da akım, hız ve çap öl çüm le -
ri ya pıl mış, bu öl çüm ler kul la nı la rak ul nar/to tal akım. ra di al/to tal akım. ul nar/to tal hız, ra di al/to tal hız
oran la rı he sap lan mış tır. BBuull  gguu  llaarr:: Do mi nant elin 2. par mak dis ta lin den bağ la dı ğı mız prob lar yar dı mıy -
la ple tis mog ra fi ve pul se ok si met ri ile RA kom pre se iken UA’da na bı zın dö nü şü da ha hız lı ol muş tur.
RA’nın sı ra sıy la Dopp ler ul tra so nog ra fik el bi lek dü ze yin de çap, akım ve hız öl çüm le ri 0,24±0,04 cm,
25±184 ml/dk ve 49±13 cm/sn, UA’nın ise 0,25±0,04 cm, 32±24 ml/dk ve 57±17 cm/sn şek lin de dir. RA
ve UA’nın akım ve hız yö nün den to ta le oran lan ma sın da ise so nuç lar UA için sı ra sıy la 0,54±0,1 ve
0,53±0,1, RA için ise 0,45±0,2 ve 0,46±0,01 şek lin dey di. RA’ya uy gu la nan kom pres yon la UA’da ki akım
ve hız öl çüm le rin de ar tış sap tan dı. Akım 32±24 ml/dk'dan 49±33 ml/dk'ya, hız ise 57±17 cm/sn'den 80±22
cm/sn'ye yük sel miş tir. Ay nı şekil de UA’ya uy gu la nan kom pres yon la RA’da akım ve hız oran la rın da ar -
tış sap tan dı. Akım 25±18 ml/dk'dan 41±26 ml/dk'ya, hız ise 49±13 cm/sn'den 70+17 cm/sn'ye yük sel -
miş tir. SSoo  nnuuçç:: RA ve UA’lar dup leks Dopp ler ul tra so nog ra fi ile in ce len di ğin de RA’nın, UA’ya gö re bi raz
da ha in ce ve da ha dü şük hız ve akım de ğer le ri içer di ği an cak her iki ar te rin de elin do la şı mı nı sağ la ma -
da tek ba şı na kal dık la rın da akım ve hız la rı nı %40-50 ora nın da art tır dık la rı gös te ril miş tir. Elin ar ter iyel
do la şı mı na et kin lik le ri açı sın dan Pul se ok si met re, ple tis mog ra fi ve ka lem Dopp ler yar dı mıy la uy gu la nan
mo di fi ye al len test le ri nin ay nı et kin lik te ol du ğu gö rül mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Radial arter; ulnar arter; allen testi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee:: The pur po se of this study is to as sess the con tri bu ti on of ra di al and ul nar ar te ri -
es to hand cir cu la ti on. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss:: Mo di fi ed Al len’s Test was per for med in all pa ti ents with
ple tis mog raphy, pul se oxi me ter and mi ni Dopp ler pro be to eva lu a te the flow co ming back for both ar-
te ri es. The di a me ter, flow ra te and ve lo city we re me a su red for both ul nar and ra di al ar te ri es by Dopp -
ler ul tra so nog raphy then ul nar flow/to tal flow, ra di al flow/to tal flow, ul nar ve lo city/to tal ve lo city and
ra di al ve lo city/to tal ve lo city ra ti os we re cal cu la ted. RRee  ssuullttss:: The di a me ter, flow ra te and ve lo city me a -
su red by Dopp ler ul tra so nog raphy are 0.24±0.04 cm, 25±184 ml/min and 49±13 cm/sec for ra di al ar tery
and 0.25±0.04 cm, 32±24 ml/min and 57±17 cm/sec for ul nar ar tery at the wrist le vel res pec ti vely. The
ra ti o of flow ra te of ul nar ar tery to to tal flow ra te is 0.54±0.1 and ve lo city ra ti o is 0.53±0.1. The ra ti o of
flow ra te of ra di al ar tery to to tal flow ra te is 0.45±0.2 and ve lo city ra ti o is 0.46±0.01. The flow and ve lo -
city in the ul nar ar tery are in cre a sed with com pres si on of the ra di al ar tery. The flow and ve lo city in cre -
a sed from 32±24 ml/min to 49±33 ml/min and 57±17 cm/sec to 80±22 cm/sec res pec ti vely. In the sa me
way, the flow and ve lo city in the ra di al ar tery are in cre a sed with com pres si on of the ul nar ar tery. The
flow and ve lo city in cre a sed from 25±18 ml/min to 41±26 ml/min and 49±13 cm/sec to 70±17 cm/sec re-
s pec ti vely. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: As a re sult ra di al ar tery is thin ner and has lo wer flow and ve lo city com pa red to
the ul nar ar tery. But both of the se ar te ri es in cre a se the ir flow and ve lo city ap pro xi ma tely 40-50% pro-
vi ding the hand cir cu la ti on when they stay alo ne. The re are no sig ni fi cant dif fe ren ce bet we en ple tis -
mog raphy, pul se oxi me ter and mi ni Dopp ler per for ming mo di fi ed Al len’s Test to show hand cir cu la ti on. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Radial artery; ulnar artery; allen’s test
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a dial ar te rin (RA) ko ro ner ar ter cer ra hi sin -
de ki kul la nı mı 1970’li yıl lar da ki su bop ti mal
so nuç lar ve ren de ne yim ler den son ra yok

de ne cek ka dar az dı.1 1987 yı lın da 70’li yıl lar da kul-
la nıl mış bir RA’ nın ha len açık ol du ğu nun sap tan -
ma sıy la bir an da ye ni den po pü la ri te si art ma ya
baş la mış tır. Gü nü müz de kar di yo vas kü ler cer rah la -
rın RA’ ya olan il gi si nin ne de ni ise ko ro ner bay pas
cer ra hi sin de al ter na tif bir ar teri yel greft ola rak kul-
la nıl dı ğın da er ken ve or ta dö nem açık lık ora nı nın
iyi ol ma sı dır.2 RA’ nın greft ola rak kul la nıl ma sı dü-
şü nü lü yor sa elin ul nar kol la te ral do la şı mı nın ye-
ter li li ği be lir len me li dir. Bu amaç la yay gın bir
kli nik kul la nı ma sa hip olan Al len tes ti ilk de fa dok-
tor Ed gar V. Al len ta ra fın dan 1929 yı lın da ta rif -
len miş tir.3

Biz bu ça lış ma mız da ka lem Dopp ler, ple tis -
mog ra fi, pul se ok si met re kul la nı la rak ya pı lan mo-
di fiye al len test le ri ile RA ve ul nar ar te r (UA)’in
elin ar ter iyel do la şı mı na kat kı la rı nı de ğer len dir -
me yi amaç la dık. Ay rı ca renk li dup leks Dopp ler ul t-
ra so nog ra fi ile RA ve UA’ların çap, akım ve hız
öl çüm le ri ni ya pa rak bun la rın he mo di na mik özel-
lik le ri ni be lir le me ye ça lış tık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER 

Ko ro ner ar ter cer ra hi si plan la nan 40 ile 60 yaş ara-
sın da 17’si ka dın, 33’ü er kek top lam 50 ol gu ça lış -
ma ya alın dı. Ko ro ner ar ter cer ra hi si plan la nan 50
ol gu nun UA ve RA’ları do mi nant kol dan is ti ra hat
ha lin dey ken de ğer len di ril miş tir. Ça lış ma da ple tis -
mog ra fi, pul se ok si met ri ve ka lem Dopp ler pro bu
ile mo di fi ye ai len test le ri ya pıl mış ve her iki ar ter
için be lir le nen nok ta la ra akı mın gel me za man la rı
öl çül müş tür. Ay rı ca Dopp ler ul tra so nog ra fi ile RA
ve UA’da akım, hız ve çap öl çüm le ri ya pıl mış, bu
öl çüm ler kul la nı la rak ul nar/to tal akım, ra di al/to tal
akım, ul nar/to tal hız, ra di al/to tal hız oran la rı he-
sap lan mış tır. 

Ol gu la rın se çi min de ça lış ma dı şı bı ra kıl ma kri-
ter le ri;

Kol da trav ma, ya nık ve ope ras yon ge çir miş
ol ma sı

Kol da nö ro lo jik se ke lin ol ma sı

Kol da ar teri yel ka nü las yon öy kü sü ol ma sı

Kol da vas kü lit le gi den da mar pa to lo ji le ri nin
var lı ğı

Sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nun %50’den
az ol ma sı

Hi per tan si yon öy kü sü

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Sa yı sal pa ra met re ler de or ta la ma de ğer ve stan dart
sap ma gi bi he sap la ma lar kul la nıl mış olup is ta tis -
tik sel ana liz de Stu dent “t” tes ti ve Ki ka re tes ti kul-
la nıl mış tır. İsta tis tik sel ola rak tes pit edi len (p)
de ğe ri nin 0,05 ve al tın da ol ma sı an lam lı ka bul edil-
miş tir.

BUL GU LAR

Do mi nant elin 2. par mak dis ta lin den bağ la dı ğı mız
prob lar yar dı mıy la ple tis mog ra fi ve pul se ok si -
met ri ile mo di fi ye al len test le ri ya pı la rak ar ter -
ler de ki akı mın 2. par ma ğa ge liş hı zı öl çül dü. RA
kom pre se iken UA’da na bı zın dö nü şü da ha hız lı
ol muş tur (Tab lo 1). Ple tis mog ra fik öl çüm ler de her
iki ar te rin na bız ge liş sü re le ri ara sın da fark yok
iken, pul se ok si met ri ile ya pı lan in ce le me de is ta -
tis tik sel an lam lı fark bu lun muş tur (p=0,017). Ka -
lem Dopp ler le ya pı lan de ğer len dir me le rin
so nuç la rın da UA üze rin de ki kom pres yon kal dı rı -
lın ca RA’daki kom presyo nun dis ta li ne akı mın ge -
ri gel me si da ha hız lı ol ma sı na rağ men is ta tis tik sel
ola rak an lam lı bu lun ma mış tır (p=0,142).

Hem UA hem RA’nın Dopp ler ul tra so nog ra fik
çap (cm), akım (ml/dk) ve hız (cm/sn) öl çüm le ri
Tab lo 2’de ve ril miş tir. RA’nın sı ra sıy la el bi lek dü-
ze yin de çap, akım ve hız öl çüm le ri 0,24±0,04 cm,
25±184 ml/dk ve 49±13 cm/sn, UA’nın ise
0,25±0,04 cm, 32±24 ml/dk ve 57±17 cm/sn şek lin -
de dir.

Radial arterden elin Ulnar arterden elin 

dolum zamanı dolum zamanı p değeri

Pletismografi (sn) 9,78±3,01 8,06±2,59 0,135

Pulse oksimetri (sn) 4,54±1,38 3,88±1,33 0,017

Kalem Doppler(sn) 9,82±3,62 8,37±2,78 0,142

TABLO 1: Pletismografi, pulse oksimetri ve kalem
Doppler ile yapılan modifiye allen testlerinin sonuçları.
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RA ve UA’nın akım ve hız yö nün den to ta le
oran lan ma sın da ise so nuç lar UA için sı ra sıy la
0,54±0,1 ve 0,53±0,1, RA için ise 0,45±0,2 ve
0,46±0,01 şek lin dey di (Tab lo 3).

RA’ya uy gu la nan kom pres yon la UA’daki akım
ve hız öl çüm le ri ya pıl dı. Akım ve hız öl çüm le rin -
de ar tış sap tan dı. Akım 32±24 ml/dk’dan 49±33
ml/dk’ya, hız ise 57±17 cm/sn’den 80±22 cm/sn’ye
yük sel miş tir.

Ay nı şekil de UA’ya uy gu la nan kom pres yon la
RA’da akım ve hız oran la rın da ar tış sap tan dı. Akım
25±18 ml/dk’dan 41±26 ml/dk’ya, hız ise 49±13
cm/sn’den 70+17 cm/sn’ye yük sel miş tir.

TAR TIŞ MA

RA’nın al ter na tif bir ar ter iyel greft ola rak kul la nıl -
ma sı nın ye ni den gün de me gel me siy le tüm dün ya -
da kar di yo vas kü ler cer rah la rın elin ar ter iyel
do la şı mı na gös ter di ği il gi art mış ve çe şit li şekil ler -
de in ce le me ye alın mış tır. Al len tes ti elin kol la te ral
do la şım ye ter li li ği nin gös te ril me sin de ko lay uy gu -
la nan her han gi bir ci ha za ba ğım lı ol ma yan ve uz-
man lık ge rek tir me yen pra tik bir test tir.3

Ori ji nal Al len tes tin de, so nu cun süb jek tif ol-
ma sı, yük sek oran da ya lan cı po zi tif lik gös ter me si
de kul la nı mı nı sı nır la mak ta dır. Bu yüz den de ğer -
len dir me le rin da ha ob jek tif dü zey de ol ma sı için
mo di fi ye al len test le ri ge liş ti ril miş tir. Bed ford ta-
ra fın dan ge liş ti ri len ilk mo di fi ye Al len tes tin de

pul se ok si met re kul la nıl mış tır.3 UA üze rin den bas -
kı kal dı rı la rak pul se ok si met ri nin tek rar sa tü ras yo -
nu ölç me za ma nı 12 sa ni ye nin al tın da ise UA’nın
eli bes le me si için ye ter li ol du ğu ka bul edi lir. Bi zim
ça lış ma mız da tek rar sa tü ras yo nu ölç me za ma nı 8
ol gu da 12 sa ni ye nin üze rin dey di. Di etl ve Be no it,
Al len tes ti nin kol la te ral do la şı mın ye ter li li ği ni de-
ğer len dir me de kul la nı la bi le ce ği ni an cak ka nın par-
ma ğa ulaş ma sı için 6 sn’den uzun sü re ge re ken
du rum lar da Dopp ler öl çü mü ile kon trol ya pıl ma sı
ge rek ti ği ni be lirt miş ler dir.4 Be nit ve ark. ise tes ti
da ha ob jek tif kı la bil mek için yap tık la rı bir ça lış -
ma da ka nın par mak la ra ulaş ma za ma nı nı 5 sn’den
az ol ma sı nı tam ne ga tif lik, 5 ile 9 sn ara sın da ol ma-
sı nı ılım lı po zi tif lik ve 10 sn’nin üs tün de ki du rum -
lan da po zi tif lik ola rak yo rum la mış lar dır.5

Ça lış ma mız da ple tis mog ra fi, pul se ok si met ri ve
ka lem Dopp ler ile ya pı lan her test te ken di ve ri le ri -
ne ba kı lır sa UA’nın elin do ku per füz yo nu nu
RA’dan da ha kı sa sü rede ger çek leş tir di ği ni gör mek-
te yiz. Ka lem Dopp ler ve ple tis mog ra fik so nuç lar
he men he men ay nı iken pul se ok si met rik öl çüm -
ler de da ha kı sa sü re de akım de ğe ri tes pit edil miş tir.
Bu nun ne de ni, Dopp ler de ses yo ğun lu ğu ple tis -
mog ra fi de de elek trik sel amp li tüd yo ğun lu ğu için
ka yıt ya pı lan da mar dan ge çen erit ro sit le rin bel li
mik ta rın üze rin de ol ma sı ge rek me si dir. Bu nun için
de be lir li bir za man geç mek te dir. An cak pul se ok-
si met re de çok az sa yı da bi le erit ro sit ka pil ler dü-
zey de bu lun sa için de ki ok si jen mik ta rı nı kı sa
sü re de tes pit müm kün dür.

Brod man ve ark. RA çı ka rı lan üst eks tre mi te
de UA’nın pre o pe ra tif hız de ğe ri nin 8. haf ta da
39,96 cm/sn’den 48,46 cm/sn’ye yük sel di ği ni gös-
ter miş ler dir.6 Lohr ve ark. ise pre o pe ra tif 50±0,50
cm/sn olan pe ak sis to lik hı zın 67±0,40 cm/sn’ye
yük sel di ği ni di le ge tir miş ler dir.7 Bi zim ça lış ma -
mız da bu ar tış 57±17’den 80±22’ye şek lin de ol muş -
tur. Nor mal şart lar da RA’nın sağ la dı ğı akım 25±18
ml/dk, UA’nın ise 32±24 ml/dk’dır. RA kom pres -
yo nu ile UA akı mı nı, elin do la şı mı nı nor mal şart-
lar da ki du ru mu na ta şı ya bil mek için 49±33’e
(%53,1) yük selt mek te dir. Ya pı lan tüm test ler de UA
ve RA’ların de ğer le ri bir bir le ri ne ya kın ol ma sı na
rağ men RA kom pres yo nu ile UA’nın flow (%53,1)
ve ve lo si te sin de (%40,6) ar tış göz len miş tir. Rod ri -

Radial arter Ulnar arter p değeri

Çap (cm) 0.24±0.04 0.25±0.04 NS

Akım (ml/dk) 25±18 32±24 NS

Hız (cm/sn) 49±13 57±17 NS

TABLO 2: Radial ve ulnar arterin Doppler ultrasonografi
sonuçları.

Radial/Total Ulnar/Total p değeri

Akım 0,45±0,2 0,54±0,1 NS

Hız 0,46±0,01 0,53±0,1 NS

TABLO 3: Ulnar ve radial arterin akım ve hız oranları.



qu ez ve ark. ça lış ma la rın da %1,7 ol gu da RA’nın
kom pres yo nu ile UA’da ve lo si te nin ye ter siz ar tı şı -
nı tes pit at miş ler dir. Bu nu da RA ’in bir greft ola rak
kul la nı ma sı na en gel teş kil eden bir fak tör ol du ğu -
nu be lirt miş ler dir.8

RA kul la nı mı için kol la te ral do la şım ye ter li li -
ği nin gös te ril me si ge rek mek te dir. Bu amaç la gü nü-
müz de fark lı kli nik le rin fark lı uy gu la ma la rı
mev cut tur. Ar ter iyel ye ter li li ğin gös te ril me sin de
“gold stan dar t” an ji yog ra fi dir.9 An cak ge rek in va -
zif bir yön tem ol ma sı ge rek se pa ha lı ve anaf lak si
gi bi risk ler içer me si yü zün den sa de ce özel du rum -
lar da ter cih edil mek te dir.

Bu nun la bir lik te ya pı lan Al len test le rin de
RA’nın elin do la şı mı nı sağ la ma da ye ter siz ol du ğu
(non-pa tent) gös te ri len ol gu la rın ya pı lan an ji yog -
ra fik tet kik le rin de RA pa tent bu lun muş tur.10 Ba zı
ça lış ma lar da da Dopp ler ul tra so nog ra fi ile RA ap la-
zi si gös te ril miş tir.11

Star nes ve ark. de ğer len dir me le rin de yan lış so-
nuç la rı en aza in dir mek ama cıy la bi rin ci ve ikin ci
par mak lar dan kan ba sın cı ölç müş ler ve RA kom-
pres yo nu ile 40 mmHg ve üze rin de ba sınç düş me -
si ni po zi tif so nuç ola rak ka bul et miş ler dir.12 Hu sum
ve ark. da RA’ya uy gu la dık la rı kom pres yon son ra -
sı baş par mak tan öl çü len kan ba sın cı nın (stra in-ga -
u ge ple tis mog ra fi ile) 40 mmHg’nın al tı na
düş me si ni UA kol la te ral do la şı mı nın ye ter siz li ği ni
gös ter di ği ni sa vun muş lar dır.13,14

RA ’nın da lı olan suff-box ar te ri bi rin ci me ta -
kar pal ve ikin ci kar pal ke mik ler ara sın da dor sal
yüz den pal mar yü ze doğ ru yol alır. RA kom pres -
yo nu ile snuff-box ar te rin den akım ve ve lo si te öl-

çü mü elin kol la te ral do la şı mı hak kın da de ğer li ip
uç la rı ve re cek tir. Çün kü bu bö lüm UA’nın en uç
nok ta sı ola rak ka bul edi lir. Bu de ğer len dir me de
nor mal ola rak akı mın ters dön me si bek le nir, eğer
akım kay bo lur sa el RA çı ka rıl ma sı son ra sı is ke mi
ris ki al tı na gi re cek tir.15

Pre o pe ra tif ve in tra o pe ra ti ve ya pı lan de ğer -
len dir me ler de (Al len tes ti, Dopp ler ul tra so nog ra fi,
in tra o pe ra ti ve RA’ dan back flow vb.) kol la te ral do-
la şım ye ter li ol ma sı na rağ men el de is ke mi ge li şen
ve re ver se se fa lik ven ile bypas ya pı lan ol gu lar da
bil di ril miş tir.16 Bu nun ya nı sı ra ak se su ar RA söz ko-
nu su ola bi lir.17 RA %9,6 ora nın da ana to mik var yas-
yon gös te re bi lir ve bu en sık tor ti yo si te (%5,2)
şek lin de ken di ni gös te rir.18

So nuç ola rak pul se ok si met ri, ple tis mog ra fi ka -
lem Dopp le ri ve dup leks Dopp ler ul tra so nog ra fi gi -
bi non-in va zif yön tem ler le RA ve UA’nın elin
do la şı mın da ki kat kı la rı ve et kin lik le ri de ğer len di -
ril di ğin de her iki ar ter den bi ri nin ye ter siz li ği du ru-
mun da (tı ka nık lık, ya ra lan ma, ko ro ner bay pas
cer ra hi sin de greft ola rak kul la nı mı vb. du rum lar da)
di ğer ar ter ta ra fın dan do la şı mın tam ve ye ter li ola-
rak sağ lan dı ğı gös te ril miş tir. RA ve UA’lar dup leks
Dopp ler ul tra so nog ra fi ile in ce len di ğin de RA’nın,
UA’ya gö re bi raz da ha in ce ve da ha dü şük hız ve
akım de ğer le ri içer di ği an cak her iki ar te rin de elin
do la şı mı nı sağ la ma da tek ba şı na kal dık la rın da akım
ve hız la rı nı %40-50 ora nın da art tır dık la rı gös te ril -
miş tir. Elin ar teri yel do la şı mı na et kin lik le ri açı sın -
dan Pul se ok si met re, ple tis mog ra fi ve ka lem
Dopp ler yar dı mıy la uy gu la nan mo di fi ye al len test-
le ri nin ay nı et kin lik te ol du ğu gö rül mek te dir.
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ombined oral contraceptive (COC) pills, hormone replacement the-
rapies (HRT) and pregnancy are known to induce a hypercoagulab-
le state, especially in patients with thrombophilias, and may cause

arterial and venous thrombosis. It is shown that COC use increases the risk
of venous thromboembolism (VTE) by nearly two times and arterial throm-
boembolism risk (myocardial infarction, ischemic stroke and peripheric em-
boli) by almost three times.1 There are some other risk factors known to
increase the risk of VTE, the most frequent of these are obesity, increased
age and thrombophilias. Risk factors for arterial thromboembolism are age,
obesity, diabetes, smoking, hypertension and hyperlipidemia.

The combined oral contraceptive is not only highly effective, but it al-
so has a remarkably good safety profile. Concerns over safety persist parti-
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Acute Aortic Occlusion Due to
Oral Contraceptive Use: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Oral con tra cep ti ve drugs are known to ca u se hyper co a gu la bi lity and in du ce ar te ri al and
ve no us throm bo sis es pe ci ally in pa ti ents with throm bop hi li as. Com bi ned oral con tra cep ti ve pills in-
cre a ses the risk of ve no us throm bo em bo lism by two ti mes and ar te ri al throm bo em bo li (myo car di -
al in farc ti on, isc he mic stro ke and pe rip he ric em bo li) risk by thre e ti mes. Ot her risk fac tors for
ve no us throm bo em bo lism are in cre a sed age, obe sity and throm bop hi li as. Throm bo sis oc curs as a re-
sult of in te rac ti on bet we en he re di tary and ac qu i red risk fac tors. In this ca se, we re port a 45 ye ar-
old fe ma le pa ti ent ad mit ted to our cli nic with sud den left leg pa in in whom im me di a te mul ti sli ce
com pu ted to mog raphy (MDCT) re ve a led acu te aor tic occ lu si on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Thromboembolism; contraceptive agents, female; aorta, abdominal

ÖÖZZEETT  Oral Kon tra sep tif ilaç kul la nı mı, özel lik le trom bo fi li si olan ba yan lar da sis te mik hi per ko a -
gü la bi li te yi ar tır dı ğın dan do la yı ar te ri yel ve ve nöz trom boz ris ki ni ar tı rır. Kom bi ne Oral Kon tra -
sep tif kul la nı mı Ve nöz Trom bo em bo li (VTE) ris ki ni yak la şık 2 kat, ar te ri yel trom bo em bo li (MI,
is ke mik strok, pe ri fe rik has ta lık) ris ki ni yak la şık 3 kat ar tı rır. VTE ris ki; yaş, obe zi te ve trom bo fi li
ile ar tar. Trom boz, edin sel ve ka lıt sal risk fak tör le ri nin in te rak ti vas yo nu so nu cu olu şur. Bu ya zı da
ani baş la yan sol ba cak ağ rı sı ne de niy le çe ki len çok lu ke sit li Bil gi sa yar lı To mog ra fi de Aort ok lüz -
yo nu tes pit edi len 45 ya şın da ba yan has ta su nul muş tur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Tromboembolizm; kontraseptif ajanlar, kadın; aort, abdominal
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cu larly with re gard to ve no us throm bo em bo lism
(VTE), stro ke and myo car di al in farc ti on (MI). Alt -
ho ugh epi de mi o lo gi cal stu di es con sis tently show
an in cre a se in risk of VTE, the re sults are mo re
con tro ver si al with re gard to ar te ri al di se a ses.2

CA SE RE PORT

A 45 ye ar-old fe ma le pa ti ent ad mit ted to our cli nic
with comp la ints of sud den se ve re left leg pa in.
Physi cal exa mi na ti on was re mar kab le for ab sent
left pos te ri or ti bi al and dor sa lis pe dis ar te ri al pul ses,
whe re as all ot her ar te ri al pul ses we re pal pab le. Risk
fac tors for throm bo sis in the pa ti ent we re oral con-
tra cep ti ve use (Ges to den; eti nil es tra di ol) and smo -
king. Car di ac aus cul ta ti on and elec tro car di og raphy
we re nor mal.

The re was no flow in the left su per fi ci al fe mo -
ral ar tery on ar te ri al co lo red Dopp ler ul tra so nog -
raphy. Mul ti sli ce com pu ted to mog raphy (MDCT)
ta ken af ter in tra ve no us ra di o con trast drug in jec ti -
on re ve a led ne ar comp le te occ lu si on fo ur cen ti me -
ters long at the in fra re nal por ti on of the ab do mi nal
aor ta and fil ling de fect com pa tib le with throm bus
(Fi gu res 1 and 2). The pa ti ent un der went im me di -
a te sur gery. Throm bec tomy was per for med using
six French (6F) Fo garty cat he ter for aor ta and fi ve
French (5F) Fo garty cat he ter for left su per fi ci al fe -

mo ral ar tery (SFA) and fresh throm bus was disc -
har ged. Two ho urs af ter the ope ra ti on, the pa ti -
ent comp la i ned of right leg pa in. Right lo wer
ex tre mity pul ses we ren’t pal pab le and aga in,
emer gent throm bec tomy was per for med and fresh
throm bus was disc har ged from right SFA.

Pos to pe ra ti ve pe ri od was une vent ful, bi la te ral
lo wer ex tre mity pul ses we re pal pab le on physi cal
exa mi na ti on and leg pa in re sol ved comp le tely. As-
pi rin and war fa rin the rapy star ted. War fa rin do sa -
ge was ad jus ted to ac hi e ve a tar get in ter na ti o nal
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FIGURE 1: Aortic occlusion (white arrow).

FIGURE 2: Transverse view (white arrow).

FIGURE 3: Patent aorta after embolectomy (black arrow).



nor ma li zed ra ti o (INR) bet we en 2.0 and 3.0. The
pa ti ent was disc har ged on pos to pe ra ti ve fifth day
with comp le te re co very. On fol low up, the pa ti ent
was eva lu a ted for he re di tary throm bop hi li a but no
ano maly was fo und. Con trol CT an gi og raphy was
per for med at se cond month (Fi gu re 3).

DIS CUS SI ON

The re is pub lis hed evi den ce sho wing in te rac ti ons
bet we en oral con tra cep ti ves and car di o vas cu lar
and ha e mos ta tic system. Oral con tra cep ti ves in du -
ce both prot hrom bo tic and fib ri noly tic chan ges in
ha e mos ta tic fac tors and an im ba lan ce in ha e mos -
ta sis is li kely to be im por tant in oral con tra cep ti -
ve-in du ced VTE. The comp le xity of the chan ges
in vol ved and the dif fi culty of as cri bing cli ni cal sig-
ni fi can ce has me ant that un cer ta inty per sists. A se-
ri o usly un der-re se arc hed are a con cerns vas cu lar
chan ges in oral con tra cep ti ve users.2 En dot he li al
and myo car di al es tro gen re cep tors in car di o vas cu -
lar system are res pon sib le for ra pid va so di la tor re-
s pon se by the way of nit ric oxi de. In ad di ti on,,  they
ha ve in hi bi tory ef fects thro ugh ge no mic ways on
the pro li fe ra ti on of smo oth musc le cells and al so
in cre a sed en dot he li al cell growth in long-term.3

His to lo gi cally, en dot he li al and in ti mal pro li -
fe ra ti on ha ve be en iden ti fi ed in wo men ex po sed to
high plas ma es tro gen con cen tra ti ons and the se le-
si ons are as so ci a ted with throm bo tic occ lu si on. Ot -
her struc tu ral chan ges may re sult in in cre a sed
vas cu lar per me a bi lity, loss of vas cu lar to ne and ve-
no us sta sis. With re gard to ar te ri al di se a se risk, epi-
de mi o lo gi cal in for ma ti on re la ting to do se ef fects
and jo int ef fects with ot her risk fac tors, and stu di -
es of pat ho logy and chan ges in risk fac tors, sug gests
that oral con tra cep ti ve use per se do es not ca u se ar-
te ri al di se a se.2 It can, ne vert he less, syner gi se very
po wer fully with subc li ni cal en dot he li al da ma ge to
pro mo te ar te ri al occ lu si on. Ac cor dingly, the prot -
hrom bo tic ef fects of the oral con tra cep ti ve es tro -
gen in ter ve ne in a cycle of en dot he li al da ma ge
and re pa ir which wo uld ot her wi se re ma in cli ni -
cally si lent or wo uld ul ti ma tely prog ress - in, for
examp le, the pre sen ce of ci ga ret te smo king or hy-
per ten si on- to at he rosc le ro sis.

Nu me ro us stu di es ha ve fo und, with re mar -
kab le con sis tency, an ele va ted risk of ve no us
throm bo em bo lism among cur rent users of low es-
tro gen do se com bi ned oral con tra cep ti ve (COC)
drugs. The risk is subs tan ti ally ele va ted among wo -
men with va ri o us in he ri ted clot ting fac tor de fects.
The ef fects in COC users with ot her risk fac tors for
ve no us throm bo sis tend to be less pro no un ced and
mo re in con sis tent. A num ber of stu di es ha ve fo und
hig her re la ti ve risks among cur rent users of low es-
tro gen do se COCs con ta i ning de so ges trel or ges to -
de ne, than among users of si mi lar pro ducts
con ta i ning le vo nor ges trel. The risk of car di o vas cu -
lar di se a se of any des crip ti on is low in COC users.
Wo men can mi ni mi se, and pos sibly eli mi na te en-
ti rely, the ir ar te ri al risks by not smo king and by
ha ving the ir blo od pres su re chec ked be fo re using a
COC (in or der to avo id its use if ra i sed blo od pres-
su re is dis co ve red). Users may dec re a se the ir ve no -
us throm bo em bo lic risk by the ir cho i ce of COC
pre pa ra ti on alt ho ugh the ef fects will be mo dest.4

The most fre qu ent he re di tary ab nor ma li ti es in
ca ses of throm bo em bo lism are fac tor V Le i den
(FVL, Arg506Gln) and prot hrom bin 20210G>A (FII
20210G>A) ge ne mu ta ti ons.5 Even if a sing le he te -
rozy go te mu tant ge ne is not prot rom bo ge nic per
se, it can trig ger throm bo sis along with ot her he re -
di tary de fects or en vi ron men tal pre dis po si ti on. In
ot her words, throm bo sis oc curs as a re sult of in te -
rac ti on bet we en he re di tary and ac qu i red fac tors.

The fre qu ency of fac tor V Le i den (FVL) mu-
ta ti on in throm bop hi lic pa ti ents is 40-60%. This
he re di tary ab nor ma lity is se en at a ra te of 7% in
Eu ro pe an po pu la ti on and 4,6-7,1% in Tur key.6,7

So me re se arc hers in ves ti ga ted the ro le of the -
se two va ri ant ge nes (Fac tor V Le di en and prot -
hrom bin 20210G>A) in ar te ri al throm bo sis such as
tho se in myo car di al in farc ti on.

Ho we ver, des pi te the well known prot hrom -
bo tic ef fects, as so ci a ti on bet we en fac tor V Le i den
mu ta ti on and ar te ri al throm bo em bo lic events is
still not cle arly es tab lis hed.8

Our ca se was scre e ned for he re di tary throm-
bop hi li as but no ano maly was fo und, the only risk
fac tor was oral con tra cep ti ve use. War fa rin was
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pres cri bed and the pa ti ent was sche du led for out pa-
ti ent fol low up.

We tho ught that pal pab le pul sa ti on of the
right lo wer ex tre mity was du e to ade qu a te ar te ri al
col la te ral cir cu la ti on in spi te of ne ar comp le te oc-
c lu si on of the ab do mi nal aor ta and that pul se less -
ness of the left lo wer ex tre mity was ca u sed by
throm bo em bo li za ti on from the ab do mi nal aor ta.
On the ot her hand, we al so tho ught that the right

fe mo ral ar te ri al em bo li za ti on oc cu red at the se cond
ho ur of the pos to pe ra ti ve pe ri od was re sul ted from
throm bec tomy.

As a re sult, it sho uld be con si de red that oral
con tra cep ti ve drugs may le ad to both ar te ri al and
ve no us se ri o us throm bo em bo lism in yo ung fe ma le
in di vi du als and the re fo re the cli ni ci ans must be ca -
re ful abo ut the se comp li ca ti ons du ring the the ra-
phy. 
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elişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ateşli silah yaralanmalarına
günlük hayatta oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu tip yaralanmalar
özellikle boyun bölgesinde meydana gelirse önemli derecede mor-

bidite ve mortaliteye sebep olabilirler. Bunun sebebi; bu bölgenin trakea,
özefagus, karotis ve vertebral arterler, juguler ven, spinal kord ve kranial
sinirler gibi hayati önem taşıyan yapıları barındırmasıdır. En önemli ölüm
sebebi vasküler yaralanmalar1 olmasına rağmen merminin izlediği yol ne-
deniyle farklı karakterlerde klinik tablolar oluşabilir. Biz de merminin ati-
pik bir seyir izlediği; fakat herhangi bir yaşamsal yaralanmaya sebebiyet
vermeyen ateşli silah yaralanmalı hastamızı sunduk.

OLGU SUNUMU

29 yaşındaki erkek hasta yakın mesafeden tek sefer ateş edilmesi sonucunda
112 ile acil servise getirildi. Boyun sol lateral bölgesinde sternoklaidomas-
toid kasın önünden mermi yaralanması vardı. Hastanın sol omuz başında
mermi seyrine bağlı abrazyon mevcuttu. Merminin çıkış deliği yoktu. Ya-
pılan fizik muayenede herhangi bir nörolojik defisit saptanmadı, bilinç ta-
mamen açıktı, kanama yoktu. Hastanın vital bulguları normal seviyedeydi.
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Boyunda Atipik Mermi Seyirli
Ateşli Silah Yaralanması

ÖÖZZEETT  Ateş li si lah ya ra lan ma la rı na, ge liş miş ve ge liş mek te olan ül ke ler de ol duk ça sık rast la nı lır.
Baş ve bo yun ya ra lan ma la rı kö tü so nuç lar do ğu ra bi lir. En der de ol sa hiç bir vi tal ya pı nın ya ra lan -
ma dı ğı du rum lar ola bi lir. Bu ya zı da bu şekil de ya ra la nan has ta mı zı sun duk.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ateşli silah yaralanması; boyun yaralanması

AABBSS  TTRRAACCTT  Gunshot injuries are on a rise in both developed and developing countries. Head and
neck injuries can cause bad consequences. Rarely, there are some cases that no vital sutructıres are
injured. We present one such case of gunshot injury to the neck.

KKeeyy  WWoorrddss::  Gunshot injury; neck injury
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Boyun bölgesinde hematom veya pulsatil kitle sap-
tanmadı, yapılan kan tetkiklerinde hematokrit de-
ğerleri normal sınırlar içerisindeydi. Hava yolu
temiz ve açıktı, trakea orta hattaydı, karotis arter
pulsasyonları her iki tarafta eşit alındı. Hastaya
hemen düz radyogram (Resim 1) ve kontrastsız bil-
gisayarlı tomografi (BT) (Resim 2) çekildi. Mermi-
nin boyunun sağ tarafında C6 seviyesinde olduğu
gözlendi ve C6 verterbrada küçük bir kırık vardı.
Hastada sadece boyun ağrısı şikayeti olduğu için
gözlem amaçlı servise alındı. Olası özefagus yara-
lanması tespiti için hastaya baryumlu özefagografi
yapıldı, herhangi bir anormallik tespit edilmedi.
Yapılan karotis arter ve juguler ven renkli doppler
ultrasonografide vasküler yaralanma yoktu, psö-

doanevrizma veya arteriyovenöz fistül oluşumu
gözlenmedi.

Gözlem sırasında hiçbir sıkıntısı olmayan
hasta olaydan 1 hafta sonra merminin çıkartılması
amaçlı operasyona alındı. Hastaya genel anestezi
altında sağ lateral boyun insizyonu yapıldı. Karotis
arterler ve juguler ven teyplerle dönüldü, mermi-
nin her iki vasküler yapının arasında ve altında ol-
duğu görüldü (Resim 3). Ateşli silah yaralanması
sonucunda sol lateral boyun bölgesinden giren
mermi çekirdeği hiçbir hayati yapıya zarar verme-
den boynun diğer tarafına geçmiş ve yaralanması
sonucu ölümcül seyreden vasküler yapıların altında
sessiz bir şekilde kalmış olarak bulundu. Mermi
dikkatlice çıkartıldı, herhangi bir yaralanma olma-
dığı gözlendi (Resim 4). Postoperatif dönemde
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RESİM 1: Mermi çekirdeğinin lateral boyun radyogramda görünümü.

RESİM 2: Mermi çekirdeğinin aksiyal kesim BT göröntüsü.

RESİM 3: Mermi çekirdeğinin çıkartılmadan önceki durumu.

RESİM 4: Mermi çekirdeğinin çıkartılması.



problemi olmayan hasta taburcu edildi, 3 ay son-
raki takipte hastanın hiçbir sıkıntısı yoktu.

TARTIŞMA

Boyu bölgesi travmaları pek çok değişik klinik
tablo ile sonuçlanabilir. Bunun sebebi; bu bölgenin
sahip olduğu çeşitli vital yapılardır. Travma sonucu
meydana gelen morbidite veya mortalite hasar
gören yaşamsal yapılar nedeniyledir. Bu nedenle
bu tip yaralanmaları dikkatli bir şekilde değerlen-
dirmek çok önemlidir. Ayrıca bizim hastamızda ol-
duğu gibi travmayı gerçekleştiren aletin, özellikle
ateşli silahın tipi de oluşacak klinik durumun cid-
diyetini belirleyebilir. 

Ateşli silahlar yüksek veya düşük kinetik ener-
jili olarak ikiye ayrılabilir. Askeri silahlar genellikle
yüksek kinetik enerjili olup, şehirlerde bireylerin
kullandığı silahlar genellikle düşük kinetik enerji-
lidir. Bu tip düşük kinetik enerjili silahların mer-
mileri çarpma ve dokuyu başka bir tarafa itme
eğilimindedir, bununla beraber mermilerin rotas-
yonel karakterlerinden dolayı doku içerisinde sey-
rettikleri yol değişken olabilir.2 Ayrıca travmanın
gerçekleştiği dokunun karakteri de önemlidir; yük-
sek elastisite ve düşük dansite dokunun travmadan
daha az zarar görmesini sağlar.3 Beyin dokusunun
elastisitesi olmadığı için boyundaki yapılara göre
çok daha fazla hasar görür veya akciğer dokusu ka-
raciğere göre düşük dansiteli olduğundan hasar-
lanma derecesi daha düşüktür.

Boyun bölgesi; oluşan travmaları daha iyi de-
ğerlendirmek ve tedavi yönetimini belirlemek
amaçlı üç bölgeye ayrılabilir:4

Bölge 1; klavikuladan krikoid kıkırdağın alt
ucuna kadar gelen yerdir, bu bölgede subklavyan
arter ve ven, ana karotis arter, juguler ven, trakea,
özefagus, tiriod bezi bulunur.

Bölge 2; krikoid kıkırdağın alt ucundan angu-
lus mandibulaya kadar uzanan yerdir, bu bölgede
ana karotis arter, eksternal ve internal karotis ar-
terler, juguler ven, larinks, hipofarinks ve bazı kra-
nial sinirler bulunur (X, XI, XII).

Bölge 3; angulus mandibuladan kafa tabanına
kadar olan bölgedir, bu bölgede eksternal ve inter-

nal karotis arterler, juguler ven, larinks ve bazı kra-
nial sinirler bulunur (VII, IX, X, XI, XII).

Bizim hastamız bölge 2’ den yaralanmıştı ve li-
teratürde bu bölgeden yaralanama oranının daha
çok olduğunu belirten yazılar vardır.1,5,6 Hasta-
mızda herhangi bir vasküler yaralanma yoktu; bu-
nunla beraber boyun travmalarında en çok
etkilenen vasküler yapılar karotis arterler ve jugu-
ler vendir.3,7

Burada önemli bir nokta, tek bölge veya çoklu
bölge yaralanmalarında acil cerrahi yapıp yapma-
maktır. Tüm delici boyun yaralanmalarındaki mor-
talite oranı %11 kadar olmasına rağmen hayati
yapıların yaralanmasında bu oran %66 civarına
yükselir.8 Bundan dolayı travma sonrası eksploras-
yon zamanlaması önemlidir. Aktif kanama, pulsa-
til veya genişleyen hematom varlığı, hava yolu
bütünlüğünün sağlanamaması ve şok durumlarında
acil cerrahi eksplorasyon yapılmalıdır.1,9 Bu hasta-
ların mutlaka, öncelikli olarak hava yolu güvenliği
sağlanmalı, respirasyondan emin olunmalı ve has-
talara volum replasmanına başlanmalıdır.10 Hemo-
dinamik olarak stabil ve hava yolu güvenliği tam
olan hastaları acil cerrahi yerine ileri tetkikler kul-
lanılarak değerlendirmek uygun olabilir.

Hastamızda hemodinamik olarak hiçbir prob-
lem yoktu, solunum yolları tamamen açıktı. Ayrıca
fizik muayenede de herhangi bir vasküler veya
başka bir patolojik durum bulamadık. Bir çalışmada
sadece fizik muayene ile vasküler patoloji tahmin
etmenin sensitivitesi %93, negatif prediktif değeri
de %97 olarak bulunmuştur.11 Biz de bu stabil ortam
altında önce hastamıza düz radyografi ve BT yaptır-
dık. Renkli doppler ultrason yapılması travma has-
talarında kullanıldığı için,12 hastamıza bu tetkiki
uyguladık ve daha sonra cerrahi eksplorasyon yap-
tık. Her ne kadar bölge 1 ve bölge 3 için teknik ola-
rak kullanılması zor ve servikal spinal yaralanma-
larda kullanılan rijit boyunluk nedeniyle pratik ola-
masa da7 hastamızda bu durumlar olmadığı için ko-
laylıkla ve hızlı bir şekilde bu yöntemi kullandık. 

Vasküler yaralanmaları tespit etmek için kon-
vansiyonel anjiyografi de kullanılabilir. Bu yöntem
her ne kadar vasküler yaralanmaları değerlendir-
mede iyi bir yöntem ve gereken durumlarda em-
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bolizasyon ile tedavi edici bir rolü de olsa negatif
çalışma oranının yüksek olması, maliyeti, emboli-
zasyon ihtiyacının düşük olması ve komplikasyon-
larından (hematom, aterom plağı embolisi, vasküler
spazm, tromboz, arter diseksiyonu) dolayı yerine
BT anjiyografi kullanılabilir.6 Bu yöntem pek çok
merkezde bulunur, ayrıca hızlı ve hassas bir değer-
lendirme sağlar ve minimal invazivdir.13 Üstelik
boyunda yaralanma trasesi dışındaki beklenmedik,
indirekt arter yaralanmalarını belirleyebilir.14 Fakat
özellikle ateşli silah yaralanmalarında metalik frag-
manların yaratacağı artefakt yüzünden konvansi-
yonel anjiyografi tercih edilebilir.7 Bununla
beraber BT anjiyografi ile vasküler yapılarla birlikte
solunum ve sindirim yolları, nörolojik yaralanma-
lar ve kemik kırıkları tespit edilebilir. Bir prospek-
tif çok merkezli çalışmada BT anjiyografinin olası

boyun arteriyel yaralanmalarını tespit sensitivitesi
%100 ve spesifitesi de %97,5 ölçülmüştür.15 BT an-
jiyografi daha önce boyun eksplorasyonu veya vas-
küler tamir işlemi yapılan hastalarda da gizli kalmış
vasküler patolojileri ve tamir edilen vasküler yapıyı
değerlendirmek için kullanılabilir.7 Biz, 3 ay sonra
kontrole gelen hastamıza renkli doppler ultrason
yaptırdık. Hem hastanın fizik muayenesi hem de
doppler ultrason sonucu normaldi.

Sonuç olarak; hastamızda da olduğu gibi ateşli
silah yaralanması sonucu boyun yaralanması olan
ve merminin giriş deliği, izlediği yol ve sonlandığı
yer göz önüne alındığında, bu tip yaralanması olan
tüm hastaları acil olarak opere etmek yerine; eğer
hasta stabilse, dikkatli bir fizik muayene ve ileri tet-
kikler yapıldıktan sonra hastayı operasyona alma
yolu izlenebilir.
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Endovenöz Ablasyon Uyguladığımız
120 Hastamızın Derin Ven Trombozu ve

Klinik İyileşme Açısından
Erken-Orta Dönem Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bü yük sa fen ven (BSV) yet mez li ği nin te da vi sin de son de kat ta or ta ya çı kan en do ve nöz ab-
las yon tek nik le ri, gi de rek kon van si yo nel cer ra hi nin ye ri ni al mak ta dır lar. Kli ni ği miz de uy gu la dı ğı mız ilk
120 has ta mı zın er ken ve or ta dö nem so nuç la rı nı sun ma yı amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ocak 2009-
Ka sım 2011 ta rih le ri ara sın da kli ni ği miz de 120 has ta ya en do ve nöz ab las yon te da vi si uy gu lan dı. Ab las yon
tek ni ği ola rak 92 has ta da la zer (EV LA) kul la nı lır ken, 28 has ta da rad yof re kans (RFA) kul la nıl dı. Ol gu la -
rın 88’i ka dın, 32’si er kek idi. Yaş or ta la ma sı 31,3 (18-54) idi. Gi ri şim ya pı lan nok ta da ki or ta la ma BSV ça -
pı 4,8mm (3,3 mm-8,7 mm) idi. Tüm has ta lar da gi ri şim ön ce sin de, 1. haf ta ve 1. ay kon trol le rin de se rum da
fib ri no jen ve D-Di mer pa ra met re le ri ba kıl dı. Tüm has ta lar 1. haf ta, 1. ay, 6. ay ve 1. yıl da renk li dopp ler
ul tra so nog ra fi (RDUSG) ile kon trol edi lir ken; 11 has ta 2. yıl RDUSG so nuç la rıy la po lik li nik te kon trol
edil di. BBuull  gguu  llaarr::  Bir ol gu ha riç ol gu la rın tü mü nün 1. haf ta, 1. ay ve 6. ay kon trol RDUSG ’le rin de BSV ob-
li te re ola rak iz len di. Bü yük sa fen ven yet mez li ği de vam eden 1 EV LA ol gu su na da ha son ra açık cer ra hi ile
li gas yon uy gu lan dı. Fib ri no jen ve D-Di mer de ğer le ri tüm ol gu lar da nor mal sı nır lar da idi. Bi rin ci yıl kon t-
rol le rin de EV LA uy gu la nan 3 has ta da, BSV’de re ka na li zas yon iz len di. İkin ci yı lı nı dol du ran 11 has ta dan
bi rin de ne o vas kü la ri zas yo na bağ lı va ri köz ya pı lar iz len di.  Va ka la rı mı zın hiç bi rin de de rin ven trom bo -
zu na rast la ma dık. SSoo  nnuuçç::  En do ve nöz ab las yon tek nik le ri son de kat ta or ta ya çı kıp hız la ge li şim gös te ren
ve uy gun va ka lar da kon van si yo nel cer ra hi nin ye ri ni alan, has ta lar için de ol duk ça kon for lu olan iş lem -
ler dir. Bi zim uy gu la ma la rı mı zın so nu cun da da bu tek nik ler, er ken-or ta dö nem so nuç la rı kür, DVT ge li -
şi mi ve te da vi kon fo ru açı sın dan yüz gül dü rü cü ol mak la be ra ber; uzun dö nem so nuç la rı mız la bu ve ri le ri
des tek le me miz ge rek mek te dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Variköz venler; lazer tedavisi; kateter ablasyon

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Endovenous ablation techniques which are developed in last decade have been
used frequently for great saphenous vein (GSV) insufficiency treatment. We aimed to present early and
mid term results of our first 120 patients. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  We performed endovenous ablation to
120 patients in our clinic between January 2009-November 2011. Laser (EVLA) and radiofrequency (RFA)
were used as energy source in 92 and 28 patients, respectively. Mean GSV diameter on the insertion site
was 4.8 mm (3.3 mm-8.7 mm). Fibrinogen and D-dimer parameters were analyzed in all patients preop-
eratively and on their 1st week and 1st month controls. All patients were examined by colored Doppler ul-
trasonography on their 1st week, 1st-6th month, and 1st year controls. RReessuullttss::  All GSVs were obliterated in
1st week, 1st-6th month controls except one patient. This patient, who had undergone EVLA, was treated
with conventional surgery. Fibrinogen and D-dimer levels were in normal ranges in all cases. Any deep
venous thrombosis was not seen. Recanalization was determined in 3 EVLA patients in their 1st year con-
trol. Varicose veins were observed due to neovascularization in 1 of 11 patients who were being followed
up for 2 years. CCoonncclluussiioonn::  Endovenous ablation techniques which markedly developed in last decade are
the comfortable interventions for the patients. These techniques should be considered instead of con-
ventional surgery in proper cases. Regarding early and mid term result of our study with this technique;
in terms of DVT occurrence and therapy comfort, results are promising. However these data should be sup-
ported with our long term results.

KKeeyy  WWoorrddss::  Varicose veins; laser therapy; catheter ablation
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ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Ven Hastalıkları



ıklıkla büyük safen ven (BSV) yetmezliğine
bağlı olarak gelişen variköz venlerin tedavisi,
semptomlarda ve venöz yetmezliğe bağlı

komplikasyonların görülme sıklığında azalmaya
neden olarak hastaların hayat kalitelerinde belir-
gin bir iyileşme sağlamaktadır. BSV yetmezliğinde
uygulanan klasik cerrahi tedavi yöntemi safenofe-
moral bileşke düzeyinde uygulanan stripping ve
yüksek ligasyon olmakla birlikte; cerrahi sonrası 5
yıllık süre içerisinde vakaların yaklaşık üçte birinde
rekürrens izlendiği bildirilmektedir.1,2 Son 10 yıl
içerisinde konvansiyonel cerrahiye bağlı kompli-
kasyonların önlenmesi ve hasta konforunun arttı-
rılması planlanarak geliştirilen endovenöz lazer
tedavisi (EVLA) ve radyofrekans ablasyon (RFA)
yöntemi gibi minimal invaziv teknikler, gün geç-
tikçe daha sık kullanılmakta ve uygun vakalarda
konvansiyonel cerrahinin yerine uygulanmaktadır.
Yayınlanan sonuçlar, erken dönem tıkanıklık oran-
larının EVLA’da (%98-100) RFA’ya (%83-100) göre
daha yüksek olduğunu bildirmekle birlikte her iki
teknik için de yüksek oranda olduğu belirtilmek-
tedir.3-6 Özellikle son dekatta ortaya çıkan ve
popülaritesi gittikçe artan bu minimal invaziv
yöntemlerle ablasyon tedavisi uyguladığımız 120
hastamızın DVT ve klinik iyileşme açısından erken
ve orta dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2009-Kasım 2011 tarihleri arasında kliniği-
mizde 120 hastaya endovenöz ablasyon tedavisi uy-
guladık ve hastalarımızın verilerini retrospektif
olarak topladık. Bu çalışma 2008 Helsinki Dekle-
rasyonu prensiplerine uygun olarak yapılmıştır.

Radyolojik ve klinik olarak varisi olan hasta-
lar çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan öncesinde
DVT hikayesi olanlar, gebe olanlar, emzirenler ve
BSV dışındaki damarlarda reflüsü olanlar ile peri-
ferik arter hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı.
Tüm hastaların BSV’deki yetmezlikleri renkli
doppler ultrasonografi (RDUSG) ile saptandı ve
CEAP sınıflandırmasına göre sınıflandırıldı. Ope-
ratör tarafından yapılan preoperatif RDUSG ile
BSV’deki yetmezlik ve girişim yapılması planlanan
düzeydeki BSV çapı not edildi. Tüm hastalarda gi-
rişim öncesinde, 1. hafta ve 1. ay kontrollerinde se-

rumda fibrinojen ve D-dimer parametreleri bakıldı.
Fibrinojen ve D-dimer değerleri yüksek olan 6 has-
taya ablasyon işlemi uygulanmazken; bu hastalara
yeniden yapılan RDUSG’lerde 3 hastanın popliteal
veninde, 1 hastanın ise yüzeyel femoral veninde
parsiyel trombüs olduğu izlendi. Bu hastaların
RDUS’leri en az 2 ay önce yapılmıştı ve bu tetkik-
leri normalken işlem günü yapılan D-dimer değer-
lerinin yüksek olması üzerine yeniden yapılan
ayrıntılı RDUS’de trombüse rastlandı. Tüm hastalar
1. hafta, 1. ay, 6. ay ve 1. yılda RDUSG ile kontrol
edilirken; 11 (%9,1) hasta 2. yıl RDUSG sonuçla-
rıyla poliklinikte kontrol edildi.

TEKNİK

Tüm hastalar operasyon odasına alındıktan hemen
sonra operatör tarafından yeniden RDUSG ile
ayakta durur pozisyonda muayene edilerek preo-
peratif veriler doğrulandı ve eğer müdahale edile-
cekse variköz pakeler işaretlendi. Hasta ameliyat
masasına alınarak damar yolu açıldı. İntravenöz
olarak tek doz sefuroksim aksetil 10 mg/kg dozun-
dan yapıldı. Sonrasında hasta 300 baş yukarı pozis-
yon sağlanacak şekilde ters trendelenburga alındı.
Steril örtümün ardından BSV’nin girişim yapılacak
noktası RDUSG ile belirlenerek lokal anestezi eşli-
ğinde 18 gauge iğne ile BSV’ye girildi. İğne içeri-
sinden BSV boyunca kılavuz tel gönderildi.

EVLA: BSV, RDUSG eşliğinde 8F sheat ile ka-
nüle edildikten sonra, sheat içerisinden lazer fiberi
süperfisiyal epigastrik venin yaklaşık 1 cm gerisine
gelecek şekilde ilerletildi. Ardından 500 cc soğuk
ringer laktat içerisine 100 mg Bupivacaine HCl, 0,5
mg Adrenalin, 6 ampul %8,4’lük sodyum bikarbo-
nat eklenerek hazırlanan tümesan anestezi, BSV
trasesi boyunca uygulandı. Tüm hastalara tümesan
anestezi ile birlikte ablasyon işlemine başlamadan
hemen önce sedoaneljezi uygulandı. 980-nm diyot
lazer fiber probu sheatin içerisinden yaklaşık 1 cm
dışarı çıkacak şekilde ilerletildi ve yeri RDUSG ile
kontrol edildi. Birer saniye aralıklarla 12-14 watt
gücünde 1’er saniyelik vuruşlar uygulanarak orta-
lama 72 (59-87) J/cm enerji verildi.

RFA: BSV, RDUSG eşliğinde kanüle edildik-
ten sonra radyofrekans fiberi, süperfisiyal epigas-
trik venin yaklaşık 1 cm gerisine gelecek şekilde
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ilerletildi. Ardından yukarıda anlatıldığı şekilde ha-
zırlanan tümesan anestezi BSV trasesi boyunca uy-
gulandı. Tüm hastalara tümesan anestezi ile birlikte
ablasyon işlemine başlamadan hemen önce sedoa-
neljezi uygulandı. Her 7 cm’lik segment 20 saniye
boyunca 120 oC ısıya maruz bırakıldı. 

Hem EVLA hem de RFA işlemleri esnasında
BSV üzerine kompresyon uygulandı ve işlemin
hemen sonrasında bacak, kasığa kadar elastik ban-
daj ile sarıldı. Hastalar ortalama 3 saatlik gözlem
süresinin ardından mobilize edilerek naproxen sod-
yum 550 mg tb 2x1 tedavisi ile taburcu edildiler.
Hastalar yara iyileşmesi ve komplikasyonlar açı-
sından 2 gün sonra ilk kontrollerinin yapılması
amacıyla çağrıldı. Daha sonra 1. hafta, 1. ay, 6. ay
ve 1. yılda RDUSG ile kontrol edildiler. İşlem son-
rası 3 hafta süresince tüm hastalar, düşük basınçlı
anti-embolik varis çorabı ile takip edildiler.

BULGULAR

Olguların demografik verileri Tablo 1’de verilmiş-
tir. Ablasyon tekniği olarak 92 (%76,6) hastada
lazer kullanılırken, 28 (%23,4) hastada radyofre-
kans kullanıldı. Olguların 88’i (%73,3) kadın, 32’si
(%26,7) erkek idi. Yaş ortalaması 31,3 (18-54) idi.
CEAP klasifikasyonuna göre 55 (%46) hasta C2, 41
(%34) hasta C3, 20 (%17) hasta C4, 4 (%3) hasta ise
C5 idi. Variköz pakeleri olan 12 hastaya aynı se-
ansta; 6 hastaya 1. ayda köpük skleroterapi uygu-
landı. Girişim yapılan noktadaki ortalama BSV çapı
4,8 mm (3,3 mm-8,7 mm) idi. 

Tüm hastalarımız işlem sonrası 1. hafta, 1. ay
ve 3. ayda venöz doppler sonuçlarıyla poliklinikte
kontrol edildi. Bilateral EVLA uyguladığımız ve
BSV çapları 8,4-8,7 cm olan 1 hastamızın (ilk vaka)
RDUSG’sinde her iki BSV’in de açık olduğu gözle-
nirken; hastanın semptomlarının da devam ediyor
olması üzerine hasta isteği üzerine BSV’ye yüksek
ligasyon uygulandı. Diğer tüm olguların kontrol
RDUSG’lerinde BSV’ler tıkalı olarak izlendi. 1.
hafta, 1. ay, 6. ay, 1. ve 2. yılda BSV tıkanıklık oran-
larımız %99,17 idi. Tromboze BSV’nin proksimal
ucu ile safenofemoral bileşke arasında kalan güdük
mesafesi ortalama 14,6 mm (±3,7 mm) olarak öl-
çüldü. C2 grubunda 5 hastaya, C3 grubunda 5 has-
taya, C4 grubunda 2 hastaya aynı seansta; C2
grubundaki 4 hastaya ve C3-C4 gruplarındaki 1’er
hastaya, 1. ay kontrollerinde diz altı variköz pakeleri
için köpük sklerozan madde enjeksiyonu uygulandı.
EVLA uygulanan 1 olguda (ilk vakamız), işlem son-
rası 24. saatte muhtemelen tümesan anestezinin ye-
tersiz yapılmasına bağlı BSV diz üstü trasesi boyunca
cilt abrazyonu izlendi ve düzenli yara bakımı uygu-
lanarak tedavi edildi. EVLA uygulanan 7 hastada ve
RFA uygulanan 1 hastada 1. hafta kontrolünde VSM
trasesi boyunca ekimoz görüldü. Bu hastaların 1. ay
kontrollerinde ekimozları tamamen kaybolmuştu.
Ablasyon işlemi uygulanan tüm olgularda girişim
öncesi ve 1. hafta kontrolünde bakılan fibrinojen ve
D-dimer değerleri normal sınırlarda idi (Tablo 2).
Vakalarımızın hiçbirinin erken dönem takiplerinde
ana femoral, derin femoral, yüzeyel femoral ve pop-
liteal venlerde trombusa rastlamadık. Altıncı ay
kontrol RDUSG’de BSV oblitere idi. Birinci yıl kont-
rollerinde EVLA uygulanan 3 (%2,5) hastada,
BSV’de rekanalizasyon izlendi. RFA uygulanan has-
talarda 1 yıl sonunda rekanalizasyon izlenmedi.
İkinci yılını dolduran 11 hastadan birinde (EVLA
hastası) Doppler US ile tespit edilen neovaskülari-
zasyona bağlı variköz yapılar izlendi.
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EVLA (n:92) RFA (n:28)

Yaş (31,3 [18 – 54]) 34,2 31,7

Kadın: Erkek 66:26 16:12

Toplam Bacak (n:143) 109 34

BSV Çapı (mm) 4,86 4,53

Klinik C2 46 4

C3 26 9

C4 17 5

C5 3 -

Skleroterapi Eş seans 11 1

1. ayda 5 1

TABLO 1: Hastaların demografik verileri.

İşlem Öncesi 1. Hafta 1. Ay

D-Dimer (ng/ml) 0,22 0,27 0,19

Fibrinojen (mg/dl) 224 218 231

TABLO 2: Hastaların ablasyon işlemi öncesi ve
sonrasındaki D-Dimer ve Fibrinojen düzeyleri



TARTIŞMA

Ülkemizdeki net rakamları ortaya koyamamakla
birlikte ABD ve Avrupa’da yetişkinlerin %5-30’-
unun alt ekstremite venöz yetmezliğine bağlı şi-
kayetlerinin olduğu bildirilmektedir.7,8 Küçük
telenjektaziler göz önüne alındığında bu oran
%59’a kadar yükselebilmektedir.9 Bu kadar sık gö-
rülen, sağlık ve kozmetik olarak yaşam kalitesini
düşüren bu hastalıkla ilgili mevcut konvansiyonel
tedavi yöntemleri de, gerek teknolojideki ilerle-
melerle gerekse hastaların daha az invaziv işlem-
lerle daha konforlu tedavi olma isteklerine paralel
olarak gelişme göstermektedir.

Primer varis gelişiminden sorumlu olan venöz
yetmezliğin en sık karşılaşıldığı ven olan BSV, varis
cerrahisinde de en sık müdahale edilen anatomik
yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi yakla-
şım hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber;
BSV’in stripping yöntemi ile çıkarılması en sık uy-
gulanan cerrahi yöntemdir. Yetmezlikli BSV’in ter-
mal enerji ile devre dışı bırakılması prensibine
dayanan EVLA ve RFA yöntemleri de, strippinge
ciddi bir alternatif olarak her yıl daha sıklıkla uy-
gulanmaktadır.

Varis hastalarının en önemli şikayetlerinin ba-
şında gelen variköz venlerin dilatasyonu hastalarda
ciddi kozmetik endişe yaratmaktadır. Bu kozmetik
endişeye ek olarak cerrahi kesiden kaçınan hasta
sayısı da ablasyon tekniklerinin ilerlemesiyle artış
göstermektedir. Cerrahi kesi olmamasının ciddi bir
avantaj olarak göze çarptığı ablasyon yöntemle-
rinde, girişim esnasında veya sonraki takiplerinde
variköz pakelere sklerozan madde enjeksiyonu iyi
bir seçenek olmaktadır. Ablasyon uyguladığımız 12
hastamızın yaygın variköz pakeleri nedeniyle aynı
seansta variköz pakelere sklerozan madde enjeksi-
yonu uyguladık. Ayrıca ablasyon sonrası kontrol-
lerinde BSV’leri oblitere izlenen ancak variköz
pakeleri sebat eden 6 hastamıza da ablasyon son-
rası 1. ay kontrollerinde sklerozan madde enjeksi-
yonu uyguladık. Özellikle BSV’den köken alan
variköz pakelerin, ablasyon işlemini takip eden 4-
6 haftalık süre içerisinde ciddi oranda gerilediğini
dolayısıyla da bu hastalara ek bir girişim yapma ge-
rekliliği kalmadığını gözlemledik. Ancak BSV obli-

terasyonuna rağmen devam eden variköz pakelere
sklerozan madde enjeksiyonunun olumlu sonuç
verdiğini izledik.

Min ve ark., 423 hastayı dahil ettikleri toplam
499 BSV’e EVLA uygulanan 3 yıllık takip serile-
rinde, BSV’deki tıkanıklık oranlarını %98,2 olarak
bildirmişlerdir.4 Duran ve ark. da 112 BSV’in ol-
duğu serilerinde total tıkanıklık oranlarını %98
olarak belirtmişlerdir.10 2006 yılında İtalyan Endo-
venöz-Lazer Çalışma Grubu, 1076 BSV’e EVLA uy-
gulanan ve henüz 3 yıllık takipleri yapılmış olan
hastaların yayınlandığı raporlarında, total tıkanık-
lık oranını %97 olarak bildirilmektedir.11 Doğancı
ve ark. da 2 farklı lazer kateteri kullandıkları (980
nm çıplak fiberli lazer ve 1470 nm radial fiberli
lazer) 60 hastada erken dönemde %100 tıkanıklık
olduğunu belirtmişlerdir.12 Ergenoğlu ve ark.ları ise
98 hastalık serilerinde başarı oranının %97,5 oldu-
ğunu ifade etmişlerdir.13

Kullanılan dalga boyları uygulanan merkezlere
göre değişkenlik göstermekle beraber; mevcut kul-
lanımda olan 810, 940, 980, 1064, 1320 ve 1470 nm
dalga boylu lazerler arasında en sık kullanılanlar
940, 980 ve 1470 nm dalga boyu olanlardır. Biz de
EVLA uyguladığımız hastalarda rutin olarak 980
nm dalga boyunu kullanmaktayız. Burada ortalama
10-15 watt aralığında bir güç önerilmekte olup san-
timetre başına verilen enerjinin BSV açıklığında
önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.7 Timpermann
ve ark. ortalama 63,4 J/cm enerji verdikleri olgu-
larda, ortalama 46,6 J/cm enerji verilen olgulara
göre BSV obliterasyonun daha iyi olduğunu gös-
termişlerdir.14 Biz ortalama 72 J/cm enerji kullana-
rak lazer yaptığımız hastalarımızın sadece 1’inde
erken dönemde BSV’lerinin oblitere olmadığını
gözlemledik. Ancak bilateral EVLA uyguladığımız
bu hastamızın giriş yerlerindeki BSV çaplarının
8,4-8,7 cm olmasından veya teknik yetersizlikler-
den dolayı işlemin yetersiz olduğunu düşünmekte-
yiz.

Ablasyon işlemi sonrası görülen ekimoz, he-
matom gibi kozmetik komplikasyonların EVLA’da
RFA’ya göre daha sık olduğu çeşitli serilerde rapor
edilmiştir. Düşük dalga boylu lazer kullanımı ve
santimetre başına verilen yüksek enerji miktarı EV-
LA’da bu yan etkilerin en önemli sebepleri olarak
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ortaya atılmaktayken;15 yeterli miktarda ve soğuk-
lukta tümesan anestezinin uygulanmamış olmasının
da, hem EVLA hem de RFA için bu komplikasyon-
ların görülmesinde etken olduğu vurgulanmıştır.16

Doğancı ve ark. da 1470 nm radial fiberin yan etki-
lerinin daha az olduğunu bildirmektedirler.12 Bu an-
lamda, 1470 nm lazerin daha üstün olmasına
rağmen 980 nm dalga boylu lazer enerjisiyle de
efektif obliterasyon ve minimal yan etki elde et-
mekteyiz. Ayrıca tümesan anestezi için hazırladığı-
mız ringer laktat solüsyonunu mutlaka soğuk olarak
kullanıyoruz ve içine lokal analjezi sağlaması ama-
cıyla Bupivacaine HCl ilave ediyoruz.

Literatürde DVT gelişimi ile ilgili birçok yaza-
rın birbirinden farklı sonuçları göze çarpmaktadır.
Van Rij ve ark. stripping sonrası DVT görülme in-
sidansını %5,8 olarak raporlamışlardır.17 Mozes ve
ark. EVLA ve RFA sonrası BSV’de oluşan trombu-
sun femoral vene yayılma insidansını EVLA için
%0,3, RFA için ise %0,4-2,1 olarak bildirirken;18

Hingorani ve ark.nın RFA uyguladıkları serilerinde
DVT görülme sıklığı %16 olarak raporlanmıştır.19

Yine Timperman ve ark., 111 vakalık EVLA serile-
rinde sadece 1 olgularında DVT izlediklerini rapor
etmişlerdir.14 Biz 120 vakalık serimizde, tüm has-
talarımızda trombüs gelişimi için prediktör ve di-
agnostik olan serum fibrinojen ve D-dimer para-

metrelerine hem işlem öncesi hem de işlem sonrası
baktık. Klinik olarak hiçbir olgumuzda DVT’ye
rastlamazken; fibrinojen ve D-Dimer değerleri de
tüm olgularda normal sınırlarda idi. İşlem öncesi
hastanın ayrıntılı olarak RDUSG ile yüzeyel ve
derin venöz sistemlerdeki trombüs açısından de-
ğerlendirilmesinin hem işlemin başarısı hem de
işlem sonrası DVT gelişiminin önüne geçilebilmesi
açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. D-
Dimer ölçümünün de, rutin olarak kullanılmasa
bile klinik olarak DVT şüphesi olan ancak radyolo-
jik olarak tespit edilemeyen hastalarda faydalı bir
belirteç olduğunu düşünmekteyiz.

SONUÇ

Endovenöz ablasyon teknikleri son dekatta ortaya
çıkıp hızla gelişim gösteren ve uygun vakalarda
konvansiyonel cerrahinin yerini alan, hastalar için
de oldukça konforlu olan işlemlerdir. Daha az in-
vaziv ve kısa süreli işlemler olup, genel veya spinal
anestezi gerektirmezler. İşlem sonrası hemen mo-
bilizasyon sağlanır, daha az ağrı gelişir ve daha az
morbidite görülür. İş hayatına erken dönüş sağla-
nır. Vakalarımızın erken-orta dönem sonuçları kür,
DVT ve tedavi konforu açısından yüz güldürücü ol-
makla beraber; uzun dönem sonuçlarımızla bu ve-
rileri desteklememiz gerekmektedir.
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enöz tromboemboli belirgin morbidite ve mortaliteye yol açan cid-
di bir sağlık sorunudur. Amerika’da her yıl 100,000 kişiden yakla-
şık 100 kişiye venöz tromboemboli tanısı konduğu saptanmaktadır.1

İnsidans yaş ile artış göstermektedir.
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Derin Ven Trombozu Tanısında
D-Dimer Testinin Bir Tarama Testi Olarak

Etkinliğinin Araştırılması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: De rin ven trom bo zu nun ta nı sın da D-di mer tes ti nin bir ta ra ma tes ti ola rak et kin li ği ni
dopp ler ul tra son bul gu la rıy la kı yas la mak. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Kalp Da mar Cer ra hi si po lik li ni ği ne
baş vu ran alt eks tre mi te akut de rin ven trom bo zu ön ta nı sı alan 138 has ta nın dopp ler ul tra son ve
kan ti ta tif D-di mer ana li zi ret ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. Ça lış ma ya bir haf ta dan uzun şika yet -
le ri olan has ta lar ve kro nik de rin ven trom bo zu ta nı sı olan has ta lar alın ma dı. Bü tün has ta lar da dopp-
ler ul tra son de ğer len di ril me si diz üs tün den ger çek leş ti ril miş tir. Plaz ma D-di mer dü ze yi nin kan ti ta tif
ola rak sap tan ma sı için bir po lis ti ren mik ro par ti kül ag lu ti nas yon ana liz tes ti  kul la nıl dı. Her iki yön-
tem le de ğer len di ri len has ta gru bun da de rin ven trom bo zu pre va lan sı, sen si ti vi te, spe si fi te, po zi tif
ve ne ga tif pre dik tif de ğer le ri he sap lan dı. BBuull  gguu  llaarr::  De rin ven trom bo zu pre va lan sı %39.8 ola rak bu-
lun du. Dopp ler ul tra son bul gu la rı al tın stan dart ola rak alın dı ğın da D-di mer tes ti ne ait sen si ti vi te,
spe si fi te, po zi tif pre dik tif de ğer ve ne ga tif pre dik tif de ğer so nuç la rı sı ra sıy la %89.0, %57.8, %58.3 ve
%88.8 idi. SSoo  nnuuçç::  D-di mer tes ti nin de rin ven trom bo zu nu ön gör me de ki spe si fi te de ğe ri li te ra tür de
sap ta nan de ğer le re ko şut ola rak dü şük bir de ğe re sa hip tir. Bu ne den le D-di mer tes ti nin ge rek trom-
bo em bo lik olay la rı ön gör me de tek ba şı na et kin bir yön tem ol ma dı ğı söy le ne bi lir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Derin ven trombozu; fibrin yıkım ürünleri; Doppler ultrason

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: The study aims; Efficacy of D-dimer as a screening test is revealed in
diagnosis of the deep vein thrombosis by using to compare with  Doppler ultrasound data. MMaatteerriiaall
aanndd  MMeetthhooddss:: Quantitative D-dimer analysis results and Doppler ultrasound data of 138 patients
with prediagnosis acute deep vein thrombosis were retrospectively evaluated. Patients with
complaints more than one week and having chronic deep vein thrombosis were excluded from the
study. Doppler ultrasound examination was performed from above knee  in all patients. To detect
the Plasma D-dimer levels as a quantitative analysis, a polystyrene microparticle agglutination test
was used. The prevalence of deep vein thrombosis, sensitivity, specificity, positive and negative
predictive values in two patient groups were calculated evaluated by both methods. RReessuullttss::  The
prevalence of deep vein thrombosis was found as 39.8%. When Doppler ultrasound data were taken
as a gold standard, the results of sensitivity, specificity, positive predictive value and negative
predictive value of D-dimer test were respectively found as 89.0%, 57.8%, 58.3%, and 88.8%.
CCoonncclluussiioonn::  The specificity value of D-dimer test in predicting the deep vein thrombosis has a lower
value as in the literature. Therefore, it would be wise to say that only D-dimer test may not be
effective method while predicting of thromboembolic cases.

KKeeyy  WWoorrddss:: Deep vein thrombosis; fibrin degradation products; Doppler ultrasound
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Ve nöz trom bo em bo li ol gu la rı nın üç te bi ri pul-
mo ner em bo li (PE) kli ni ği ile baş vur mak ta, ka lan
üç te iki lik kıs mın da de rin ven trom bo zu (DVT)
bul gu la rı gös ter mek te dir.1 DVT, asemp to ma tik ve -
ya semp to ma tik ola bi lir. Diz al tın da olu şan DVT
ge nel ola rak asemp to ma tik tir ve na di ren di ğer kli-
nik tab lo la ra ne den olur lar.2 Bu na kar şı lık diz üze-
rin de sap ta nan DVT ol gu la rı (prok si mal DVT) PE
için be lir gin art mış risk ta şı mak ta, kalp ve ya so lu -
num so run la rı ve hat ta ölüm le re yol aç mak ta dır.
Bu nun ya nı sı ra, DVT post trom bo tik sen drom tab-
lo su na da ne den ola rak mor bi di te yi ar tı rır.3

DVT’nun ta nı sın da ul tra son in ce le me si yük-
sek sen si ti vi te ve spe si fi te ye sa hip tir. Çok sa yı da se-
ri de alt eks tre mi te DVT ta nı sın da diz se vi ye si nin
üs tün de ya pı lan dopp ler ul tra son in ce le me le ri ne ait
spe si fi te ve sen si ti vi te nin %95’den %100’le re ka dar
yak laş tı ğı be lir til miş tir.4 Bu nun la bir lik te, yurt dı -
şı ya yın lar da ma li yet et kin li ği açı sın dan dopp ler ul -
tra so nun “test ön ce si ola sı lık (pre test pro ba bi lity)”
ça lış ma la rın dan son ra ger çek leş ti ril me si öne ril -
mek te dir.3,5 Test ön ce si ola sı lı ğı sap ta mak için kul-
la nı lan yön tem ler den bi ri bir pıh tı laş ma yı kım
ürü nü olan D-di mer ’in kan da araş tı rıl ma sı dır.6,7

D-di mer, olu şan pıh tı üze rin de plaz min ’in et-
ki siy le olu şan pro te o liz so nu cun da or ta ya çı kan bir
kan ürü nü dür. Bu ne den le trom bo em bo lik olay lar -
da ar tış gös ter me si bek le nir ve ola sı bir DVT ve ya
PE ta nı sın da ta ra ma tes ti ola rak kul la nı la bi lir. An -
cak D-di mer ’in ta ra ma tes ti ola rak et kin li ği ni kı sıt-
la yan et ken ler var dır. Bun lar dan bi rin ci si D-di mer
dü ze yi nin DVT dı şın da ki pek çok kli nik du rum da
ar tış gös te ri yor ol ma sı dır.8

D-di mer sap ta ma da üç ana yön tem var dır.9

Enz yme-lin ked im mu no sor bent as say (ELI SA), la -
tex-ag lü ti nas yon test le ri ve tam kan ag lü ti nas yon
test le ri. Bun lar fark lı sen si ti vi te ve spe si fi te ye sa-
hip tir.9

En du yar lı yön tem ELI SA yön te mi olup, spe-
si fi te si dü şük tür.10 ELI SA yön te mi nin en önem li
de za van ta jı pa ha lı ve za man alı cı yön tem ol ma sı -
dır. An cak son yıl lar da çı ka rı lan hız lı ELI SA kit le -
ri ile za man prob le mi or ta dan kal dı rıl mış tır. La teks
ag lü ti nas yon yön te mi da ha kı sa za man da ya pıl ma -
sı ve özel tek nik ge rek me me si ve ucuz ol ma sı ne de-
niy le da ha çok ter cih edil mek te dir. Bu kit le rin

sen si ti vi te le ri or ta la ma %95 ve spe si fi te le ri de
%50’dir.11 Di ğer bir yön tem ise tam kan ag lü ti nas -
yo nu na da ya nan Simp li RED D-di mer® (Simp li RED
D-di mer, Agen Bi o me di cal, Bris ba ne, Avus tral ya)
ve im mü nok ro ma tog ra fi yön te me da ya nan Cle ar -
vi ew Simp lify D-di mer test le ri dir. Bu tes tin en
önem li avan ta jı has ta baş la rın da par mak ucun dan
alı nan bir dam la tam kan ile ya pı la bil me si ve so nu -
cu or ta la ma iki da ki ka için de ver me si dir. Sen si ti vi -
te si %85 ve spe si fis te si %70’dir.8

Sen si ti vi te ve spe si fi te ko nu sun da yu kar da
bah se di len sı nır lı lık lar ne de niy le D-di mer ’in her
ol gu da ta ra ma tes ti ola rak kul la nıl ma ma sı öne ril -
mek te dir. Wells ve ark., ön ce kli nik bul gu la ra da-
ya lı bir skor la ma yön te miy le DVT ve PE için
yük sek risk li has ta la rın be lir len me si ni da ha son ra
dü şük risk li bu lu nan grup ta D-di mer ’in ne ga tif bu-
lun ma sı du ru mun da in ce le me nin son lan dı rıl ma sı -
nı öner miş tir.12 Bu yak la şım kli nik ça lış ma lar la
des tek bul muş, DVT ve PE ta nı sı na yö ne lik po pü -
ler al go rit ma la rın oluş ma sı na yol aç mış tır.

Wells ve ark., DVT şüp he si uyan dı ran semp-
tom la rı ta şı yan has ta lar için öner dik le ri ta nı al go -
rit ma sın da ön ce yu kar da be lir ti len ve öy kü ve
fi zik sel mu a ye ne bul gu la rı na da ya lı Wells skor la -
ma sı nı (Tab lo 1), bu nu ta ki ben D-di mer tes ti ni
öner mek te dir.12 Ya zar la rın öner dik le ri al go rit ma -
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Klinik Özellik Puan

Aktif kanser varlığı 1

Asemptomatik bacağa kıyasla bacak çapında 3 cm’den 1

fazla artış (tibial tuberositesinden 10 cm aşağıda ölçülür)

Kollateral non-variköz yüzeyel venler 1

Semptomatik bacakta gode bırakan ödem 1

Tüm bacakta şişlik 1

Derin venöz sistem dağılımı boyunca lokalize ağrı 1

Alt ekstremitede paralizi, parezi veya 1

yakın zamanda alçı immobilizasyonu

Yakın zamanda 3 günden fazla yatak istirahatı veya 4 hafta 1

içinde genel veya lokal anestezi eşliğinde major cerrahi 

Önceden geçirilmiş DVT 1

En az DVT kadar olası alternatif tanı -2

TABLO 1: Wells ve ark.nın geliştirdiği DVT olasılığına
yönelik skorlama.

Skor≥2= DVT yüksek olasılıklı; Skor<2= DVT düşük olasılıklı.



nın şema sı Şekil 1’de ve ril miş tir. Bu ça lış ma da Kalp
Da mar Cer ra hi si Kli ni ği ta ra fın dan ola sı DVT ta nı -
sı ko nan 138 ol gu da D-di mer po zi tif li ği ile dopp ler
ul tra son bul gu la rı ara sın da ki iliş ki araş tı rıl mış tır.
Ça lış ma nın ama cı, D-di me rin bir ta ra ma tes ti ola-
rak et kin li ği ni Dopp ler ul tra son bul gu la rıy la kı yas-
la mak tır (Tablo 2).

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma 2009 yı lı için de İzmir Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Kalp Da mar Cer ra hi si po lik li -
ni ği ne baş vu ran ve alt eks tre mi te akut DVT ön ta-
nı sı alan has ta la rın dopp ler ul tra son ve kan ti ta tif
D-di mer ana li zi so nuç la rı nın ret ros pek tif ana li zi ile
ger çek leş ti ril miş tir. Her iki yön tem le in ce le nen
has ta la rın sa yı sı 138 olup, 80 ka dın ve 58 er kek ten
oluş mak tay dı. Has ta gru bu nun yaş ara lı ğı 22-84
yıl dır. Ça lış ma ya bir haf ta dan uzun şika yet le ri olan
has ta lar ve da ha ön ce DVT ta nı sı ala rak kli nik ta-

kip te bu lu nan has ta lar alın ma mış tır. Has ta la rın
dopp ler ul tra son ve kan ti ta tif D-di mer ana liz le ri -
nin ay nı gün içe ri sin de ger çek leş ti ril miş ol ma sı na
dik kat edil miş tir.

UL TRA SON İNCE LE ME Sİ

Ol gu lar Tos hi ba Ne mi o XG (SSA-580A Tos hi ba
Me di cal Systems, Tok yo, Ja pan) dopp ler ul tra son
ci ha zı ve 10 MHz mer ke zi fre kans lı li ne er prob
kul la nı la rak de ğer len di ril di. De ğer len dir me ci haz
üze rin de ve nöz dopp ler in ce le me le ri için ön ce den
ta nım lan mış ayar lar (pre set) kul la nı la rak ya pıl dı.
Dü şük akım hı zın dan şüp he le ni len ol gu lar da atım
tek rar la ma fre kan sı ve renk ka zan cı ile oy na mak
yo luy la en iyi in ce le me ya pıl ma ya ça lı şıl dı. 

İnce le me has ta lar ya tar ken in gu i nal li ga ment
se vi ye si ile pop li te al ven se vi ye si ara sın da ger çek -
leş ti ril di. Bu se vi ye ler ara sın da bu lu nan ve in ce le -
me ye da hil edi len ve nöz ya pı lar ara sın da ana
fe mo ral ven, bü yük sa fen ve nin prok si mal ke si mi
(ilk 5 cm), de rin fe mo ral ve nin prok si mal ke si mi
(yak la şık ilk 10 cm), yü ze yel fe mo ral ven, pop li te -
al ven ve kü çük sa fen ve nin prok si mal ke si mi (ilk
5 cm) bu lun mak ta dır. Bu şekil de, in ce le me nin “diz
üs tü ” se vi ye de ya pıl dı ğı söy le ne bi lir. Pop li te al ven
fos sa in ce le me si has ta pron po zis yon da iken, da ha
üst se vi ye ler de ki ven ler ise has ta su pin po zis yon da
iken de ğer len di ril miş tir. Pop li te al ven açık lı ğı için
aug men tas yon ma nev ra la rı (Val sal va ve ön ba ca ğın
el le sı kış tı rıl ma sı) ru tin ola rak kul la nıl mış tır.

İnce le me es na sın da ilk ola rak gri ska la gö rün -
tü ler ara cı lı ğıy la hem ak si yel hem lon gi tu di nal
düz lem de da mar du va rı eko je ni te si ne, en do tel yü-
ze yi ne, lü men eko je ni te si ne, so lu num ile da mar ça-
pın da ki de ği şi me dik kat edil di. Ak si yel düz lem de
in ce le me ya pı lır ken ve nöz ya pı la ra prob ile ha fif
ba sı uy gu lan dı ve kom pres yo na ya nı tı in ce len di.
Da ha son ra renk li dopp ler in ce le me ye ge çi le rek adı
ge çen da mar lar da akut ve ya kro nik trom bu sa ait
bul gu lar araş tı rıl dı. Bu amaç la renk kod la ma sı nın
tüm ve ni dol dur ma sı na, de vam lı lı ğı na ve aug men -
tas yo na ya nıt ver me si ne dik kat edil di.

KAN Tİ TA TİF D-Dİ MER ÖL ÇÜ MÜ

Plaz ma D-di mer öl çüm le ri için kan ör nek le ri tüm
has ta lar dan aç lık son ra sı sa bah sa at le rin de an te kü -
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D-dimer (+) D-dimer (-) TOPLAM

DVT (+) 49 (%35.5 ) 6 (%4.3) 55 (%39.8)

DVT (-) 35 (%25.3) 48 (%34.8) 83 (%60.1)

TOPLAM 84 (%60.8) 54 (%39.1) 138 (%100)

TABLO 2: Derin ven trombozunun tanısında 
D-dimer ölçümleri ile Doppler ultrason sonuçlarının

kıyaslanması.

ŞEKİL 1: Kuşkulu DVT olgularında D-dimer testi ve ultrason görüntüleme ile
tanısal algoritma.



bi tal ven den alın dı. Has ta lar ör nek alın ma dan ön -
ce yak la şık 15 da ki ka din len di ril di. Bu amaç la bir
bi rim sod yum sit rat 9 bi rim ve nöz kan ile ka rış tı -
rıl dı ve 1500 × gr de vir (3000 ila 3500 ara sın da de-
ği şen de ğer le re kar şı lık gel mek te dir) ile en az 15
da ki ka san tri füj edil di. Ay rı lan sü per na tant plaz ma
+15 de re ce de bek le til di. Ta nım la nan ça lış ma lar ve
kan ti ta tif öl çüm iş le mi kan alın dık tan son ra 8 sa at
için de ger çek leş ti ril di. 

Plaz ma D- di mer dü ze yi kan ti ta tif ta yi nin de
bir po lis ti ren mik ro par ti kül ag lu ti nas yon ana liz
tes ti (Amax Au to D-di mer Analy zer, Tri nity Bi o -
tech, Wick low, Ire land ) kul la nıl dı. D-di mer so-
nuç la rı ng/dl bi ri mi ile ifa de edil di. Bu yön tem de
D-di mer po zi tif li ği için üre ti ci fir ma ta ra fın dan
sap ta nan eşik de ğer 137 ng/ml ve üze ri dir. 

İSTA TİS TİK

Her iki yön tem le de ğer len di ri len has ta gru bun da
DVT pre va lan sı: Sen si ti vi te için: tru e(+) //  tru e(+) +
fal se(-), Spe si fi te için: tru e(-) // tru e(-) + fal se(+), Ne-
ga tif pre dik dik de ğer için: tru e(-) //  tru e(-) + fal se(-
), Po zi tif pre dik tif de ğer için: tru e(+) // tru e(+) +
fal se(+) test le ri ile he sap lan mış, dopp ler ul tra son
bul gu la rı al tın stan dart ka bul edi le rek D-di mer tes-
ti nin, sen si ti vi te, spe si fi te, po zi tif ve ne ga tif pre dik-
tif de ğer le ri bu ta nı sal test for mül le ri kul la nı la rak
bu lun muş tur.

BUL GU LAR

Ça lış ma ya alı nan 138 has ta için den diz üs tü dopp-
ler ul tra son in ce le me ile 55 has ta da DVT sap tan -
mış tır. Bu na gö re Kalp Da mar Cer ra hi si kli ni ği
ta ra fın dan se çil miş olan DVT ön ta nı lı has ta gru bu
için de DVT pre va lan sı %39.8’dir. 

DVT ta nı sın da D-di mer öl çüm le ri ile dopp ler
ul tra son so nuç la rı nın kı yas lan ma sı Tab lo 3’de su-
nul muş tur. 

Bu na gö re, dopp ler ul tra son ta nı sı al tın stan-
dart ola rak alın dı ğın da ça lış ma mız da ger çek leş ti ri -
len la bo ra tu var yön te miy le D-di mer tes ti ne ait
sen si ti vi te, spe si fi te, po zi tif pre dik tif de ğer (PPD)
ve ne ga tif pre dik tif de ğer (NPD) so nuç la rı şöy le dir: 

Sen si ti vi te= %89.0

Spe si fi te= %57.8

PPD= %58.3

NPD= %88.8

TAR TIŞ MA

Li te ra tür de D-di mer tes ti ile trom bo em bo lik olay-
lar (PE ve DVT) ara sın da ki iliş ki yi in ce le yen çok
sa yı da ça lış ma mev cut tur. 2006 yı lın da Go o dac re
ve ark. bu iliş ki yi ele alan 110 ça lış ma yı da hil et-
tik le ri bir me ta-ana liz ger çek leş tir miş ler dir.3 Bu
ana li zin so nuç la rı na gö re; Ça lış ma grup la rı için de
DVT pre va lan sı %10-47 (med yan de ğer, %25) ara-
sın da dır. On üç ça lış ma gru bu ta ra fın dan prok si mal
ve dis tal DVT sık lık la rı nın bir bi ri ne ora nı %46-92
(med yan de ğer, %76) ara sın da bil di ril miş tir. D-di -
mer tes ti ni test ön ce si ola sı lık he sap la ma sın da kul-
la nan al go rit ma la rı içe ren 32 ça lış ma test edil miş tir.
Kli nik ola rak DVT şüp he si olan has ta lar da, D-di -
mer %91 sen si ti vi te ye ve %55 spe si fi te ye sa hip tir.
Bu ra kam lar test kit le ri ve po pü las yon lar ara sın da
de ğiş ken lik gös ter mek te dir. D-di me rin spe si fi te si -
nin dü şük lü ğü pek çok fark lı kli nik du rum da da
yük sek ol ma sıy la açık lan mış tır: Si ga ra kul la nı mı,
ge be lik, ge çi ril miş trav ma ve ya ope ras yon lar, ma-
lig ni te ler ve en fek si yon lar D-di mer se vi ye le rin de
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Toplam Sensitivite Proksimal Sensitivite Distal Sensitivite Spesifite 

(%95 GA*) (%95 GA) (%95 GA) (%95 GA)

Tüm D-dimer Testleri %90(89-91) %94(93-95) %82(80-84) %55(54-56)

ELISA Testleri %94(93-95) %99(89-99) %86(84-88) %45(44-46)

Lateks Aglütinasyon Testleri %89(88-90) %94(92-95) %79(75-83) %55(54-56)

Tüm Kan Aglütinasyon Testleri %87(85-88) %84(88-80) %64(55-73) %68(67-69)

TABLO 3: Proksimal ve distal DVT için D-dimer spesifite ve sensitivite değerleri.

GA: Güven Aralığı



ar tı şa ne den ola bil di ği gi bi, bu du rum la rın bi ri ve -
ya bir ka çı şüp he le ni len DVT ile bir lik te ola bi lir.13

D-di mer ’in sen si ti vi te si an ti ko a gü lan kul la nan ve
kro nik leş miş ol gu la rın dış lan dı ğı ça lış ma lar da da ha
yük sek tir. Bu du rum gün cel kı la vuz lar da bah se di -
len “iki haf ta dan da ha uzun semp tom la rı olan ve ya
an ti ko a gü lan kul la nan ol gu lar da ” D-di mer tes ti nin
kul la nı mı ko nu sun da ki uya rı la rı des tek le mek te -
dir.14 D-di mer test le ri için de ELI SA en iyi sen si ti -
vi te ye sa hip tir fa kat spe si fi te si za yıf tır. Tam kan
ag lü ti nas yon tes ti da ha iyi spe si fi te ye an cak za yıf
sen si ti vi te ye sa hip tir. Tüm test ler bir lik te de ğer -
len di ril di ğin de sen si ti vi te ve özel lik le spe si fi te çok
fark lı lık lar gös ter mek te dir. D-di mer spe si fi te si nin
dü şük lü ğü, bir test ön ce si ola sı lık de ğer len dir me si
yön te mi olan Wells skor la ma sı nın so nuç la rıy la iliş-
ki li dir: Dü şük DVT ola sı lık lı ol gu lar da spe si fi te da -
ha yük sek tir. Yük sek Wells sko ru na sa hip
ol gu lar da D-di mer %96 sen si ti vi te ye ve %51 spe-
si fi te ye sa hip tir. Ara sko ra sa hip ol gu lar da sen si ti -
vi te %88 ve spe si fi te %67 sap tan mış tır. Dü şük
sko ra sa hip ol gu lar da sen si ti vi te %91, spe si fi te
%78’dir. Baş ka bir de yiş le D-di me rin spe si fi te si
Wells sko ru na ba ğım lı iken, sen si ti vi te ko nu sun da
ay nı ba ğım lı lık gös te ril me miş tir. Prok si mal ve dis-
tal DVT’ nin ay rı ta nım lan dı ğı ça lış ma lar dan çı kan
so nuç lar tüm D-di mer test le ri nin prok si mal DVT’
de da ha yük sek sen si ti vi te ye sa hip ol du ğu nu gös-
ter mek te dir. Bu ve ri ler Tab lo 3’de özet len miş tir.
Ul tra son, prok si mal DVT için %94 sen si ti vi te ye,
dis tal DVT için %64 sen si ti vi te ye ve prok si mal ve -
ya dis tal DVT fark et mek si zin top lam da %94 spe si -
fi te ye sa hip tir. Prok si mal DVT’den şüp he le ni len
ol gu lar da kli nik de ğer len dir me de muh te mel en
kul la nış lı yön tem Wells skor la ma sı dır. An cak, bu
skor la ma ek test ya pıl ma dan te da vi ka ra rı ver mek
için ye ter li de ğil dir. Ta nı al go rit ma la rı de ğer len di -
ril di ğin de; dü şük Wells sko ru olan ve ne ga tif D-di -
mer sap ta nan ol gu lar da ma li yet et kin li ği yö nün den
en iyi yol ek test yap ma dan has ta yı ta bur cu et mek-
tir. Bu ol gu lar da ya pı la cak ek tet kik ler ma li ye ti ar-
tır mak tan baş ka işe ya ra maz. Ple tiz mog ra fi ve
ve nog ra fi tet kik le ri ni ger çek leş tir me nin ru tin ola-
rak müm kün ol ma dı ğı du rum lar da, Wells ve ça lış -
ma ark.nın oluş tur du ğu al go rit ma yı iz le mek en
uy gun yol ola cak tır.11 Bu al go rit ma Şekil 1’de su-

nul muş tur. Bu so nuç lar in tra ve nöz ilaç kul la nan,
ge be olan ve ön ce den DVT öy kü sü bu lu nan DVT
ol gu la rı nı içer me mek te dir. 

Yu kar da özet le nen me ta-ana liz bul gu la rıy la
bi zim ça lış ma mı zın bul gu la rı nı kı yas la ma dan ön -
ce ça lış ma mı za ait ba zı özel lik le ri göz önün de bu-
lun dur mak ge re kir: Ça lış ma mız da DVT’ye yö ne lik
dopp ler ul tra son in ce le me si diz üs tü ile sı nır lı dır;
An ti ko a gü lan kul la nan, in tra ve nöz ilaç kul la nan,
ge be li ği bu lu nan ve ya kro nik DVT’si olan ol gu la rı
içer me mek te dir; D-di mer ana li zi için kul la nı lan
test bir mik ro par ti kü lat ag lü ti nas yon tes ti dir. Bu
tes tin la teks ag lü ti nas yon tes ti ile ana log ol du ğu nu
var sa ya bi li riz; Wells skor la ma sı gi bi kli nik de ğer -
len dir me ye da ya lı bir ön tah min yön te mi uy gu lan -
ma mış tır. Has ta ne miz de kul la nı lan D-di mer
tes ti nin DVT sap tan ma sı na yö ne lik sen si ti vi te ve
spe si fi te de ğer le ri li te ra tür de bu lu nan lar da bü yük
öl çü de ben zer lik gös ter mek te dir (Tab lo 3). Spe si fi -
te de ğe ri nin gö re ce li ola rak dü şük ol ma sı, me ta-
ana liz so nuç la rın da be lir til di ği gi bi- test ön ce si
ola sı lık la iliş ki li ola bi lir: Yük sek Wells sko ru na sa -
hip ol gu lar da D-di mer tes ti %51 spe si fi te ye sa hip -
ken, dü şük sko ra sa hip ol gu lar da spe si fi te %78’e
çık mak ta dır. Wells ve ark. bu bul gu ya da ya na rak
bir ta nı sal al go rit ma öne ri sin de bu lun muş lar dır.11

Bu öne ri Şekil 1’de su nul muş olup, me ta-ana liz so-
nuç la rıy la da des tek len miş tir (Şeklin al tın da bu lu -
nan beş adet yol ola sı lı ğı bi zim ta ra fı mız dan
ek len miş tir ve aşa ğı da ya pı la cak ma li yet he sap la -
ma la rın da kul la nı la cak tır).3 Bu al go rit ma nın et kin -
li ği ni sı na mak için sa de ce ül ke miz de ki (ve ya
has ta ne miz de ki) D-di mer tes ti nin et kin li ği ni sı na -
mak yet mez, dopp ler ul tra so nun ve Wells skor la -
ma sı nın ta nı sal et kin lik le ri de araş tı rıl ma lı, bu na
ek ola rak D-di mer te si ve dopp ler ul tra so na yö ne -
lik ma li yet öge si de dik ka te alın ma lı dır. 

MA Lİ YET ANA Lİ Zİ

Res mi ga ze te de 25 Mart 2010 ta ri hin de ya yın la nan
Sağ lık Uy gu la ma Teb li ği Ek 8’e gö re kan ti ta tif D-
di mer tes ti nin fi ya tı 24.3 TL, tek ta raf lı alt eks tre -
mi te ve nöz dopp ler ul tra son tet ki ki nin fi ya tı 23.3.
TL’dir. Bu na gö re Şekil 1’de ta nım la nan beş fark lı
yol ola sı lı ğı nın (şekil al tın da ve ril miş tir) fi yat lan -
dı rıl ma sı şu şekil de dir: 
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Bİ RİN Cİ YOL: 24.3 TL 

İKİN Cİ YOL: 24.3 TL + 23.3 TL = 47.6 TL

ÜÇÜN CÜ YOL: 23.3 TL 

DÖR DÜN CÜ YOL: 24.3 TL + 23.3 TL = 47.6 TL

BE ŞİN Cİ YOL: 24.3 TL + 23.3 TL + 23.3 TL = 70.9 TL 

Bu yak la şım tıb bi ci haz/kit mas raf la rı nın ve
per so nel ma aş üc ret le ri nin tet kik ma li ye ti ne yan sı-
ma sı nı içer me mek te dir. 

Gö rül dü ğü üze re ül ke miz şart la rın da en ucuz
se çe nek ler bi rin ci ve üçün cü yol lar dır. Bi rin ci yol
sa de ce D-di mer tes ti ni, üçün cü yol ise sa de ce dopp-
ler ul tra son in ce le me si ni içer mek te dir. Sa de ce
dopp ler ul tra son in ce le me si ni ge rek ti ren yol di ğe -
ri ne kı yas la 1 TL da ha ucuz dur. 

Şekil 1’de ve ri len al go rit ma nın öne ril me ge-
rek çe si yurt dı şın da dopp ler ul tra so nun pa ha lı bir
in ce le me ol ma sı dır. Böy le bir du rum da bi rin ci yo -
lun ter cih edil me si hem ma li yet hem de ta nı açı-
sın dan et kin bir yak la şım ola cak tır. An cak ül ke miz
ko şul la rın da D-di mer tes ti ile dopp ler ul tra so nun
fi ya tı yak la şık ola rak ay nı dır. Dopp ler ul tra so nun
prok si mal DVT ta nı sın da hem sen si ti vi te si nin hem
de spe si fi te si nin yük sek ol du ğu göz önü ne alı nır sa
(Me ta-ana liz so nuç la rı na gö re her iki si de %94 bu-
lun muş tur), D-di mer tes ti nin kul la nıl ma sı şu du-
rum lar la sı nır lan dı rı la bi lir: 1. Dopp ler ul tra so nun
sap ta ya ma dı ğı (Prok si mal DVT dı şın da ki) PTE
trom bo em bo lik olay la ra iliş kin kli nik şüp he var sa;
2. Dopp ler ul tra so nun spe si fi te si nin gö re ce li ola rak
dü şük ol du ğu diz al tı DVT ol gu la rı na iliş kin kli nik
şüp he var sa; 3. Wells skor la ma sı na da ya lı ve ya gör-
gül (am pi rik) ola rak DVT ta nı sı için dü şük risk li ol-
du ğu dü şü nü len has ta lar da Dopp ler ul tra so na
ulaş mak ta güç lük çe ki li yor sa, ki bu du rum Dopp ler
ul tra son ran de vu su uzun olan ya da bu ko nu da ki
de ne yi mi kı sıt lı olan has ta ne ler için ge çer li ola cak-
tır. Bu yak la şı mı doğ ru la mak ve ül ke miz şart la rı na
yö ne lik ye ni ta nı al go rit ma la rı oluş tu ra bil mek için
baş ka ça lış ma la ra ge rek si nim var dır. 

SO NUÇ

Ve nöz trom bo em bo li be lir gin mor bi di te ve mor ta -
li te ye yol açan cid di bir sağ lık so ru nu dur. Ve nöz
trom bo em bo li ol gu la rı nın üç te bi ri pul mo ner em-

bo li kli ni ği ile baş vur mak ta, ka lan üç te iki lik kıs -
mı DVT bul gu la rı gös ter mek te dir. Diz üze rin de
sap ta nan DVT ol gu la rı PE için be lir gin art mış risk
ta şı mak ta, kalp ve ya so lu num so run la rı ve hat ta
ölüm le re yol aç mak ta dır. Bu nun ya nı sı ra, DVT
post trom bo tik sen drom tab lo su na da ne den ola rak
mor bi di te yi ar tı rır. 

DVT’nin ta nı sın da ul tra son in ce le me si yük sek
sen si ti vi te ve spe si fi te ye sa hip tir. Çok sa yı da se ri de
alt eks tre mi te DVT ta nı sın da diz se vi ye si nin üs tün -
de ya pı lan dopp ler ul tra son in ce le me le ri ne ait spe-
si fi te ve sen si ti vi te nin %95’den %100’le re ka dar
yak laş tı ğı be lir til miş tir. Bu nun la bir lik te, yurt dı şı
ya yın lar da ma li yet et kin li ği açı sın dan dopp ler ul t-
ra so nun “test ön ce si ola sı lı k” ça lış ma la rın dan son ra
ger çek leş ti ril me si öne ril mek te dir.  Test ön ce si ola-
sı lı ğı sap ta mak için kul la nı lan yön tem ler den bi ri bir
pıh tı laş ma yı kım ürü nü olan ve trom bo em bo lik
olay lar da ar tı şı bek le nen D-di mer ’in kan da araş tı -
rıl ma sı dır. D-di mer sap ta ma yön tem le ri olan ELI -
SA, la tex ag lu ti nas yon tes ti ve tam kan ag lu ti nas yon
test le ri ara sın da sen si ti vi te ve spe si vi te fark lı lık la rı
bil di ril miş tir. Ay rı ca D-di me rin yük sek ol du ğu pa-
to lo jik olan ve ol ma yan pek çok kli nik du rum söz
ko nu su dur. Sen si ti vi te ve spe si fi te ko nu sun da ki bu
sı nır lı lık lar ne de niy le D-di mer ’in her ol gu da ta ra ma
tes ti ola rak kul la nıl ma ma sı öne ril mek te dir. Wells
ve ark., DVT şüp he si uyan dı ran semp tom la rı ta şı -
yan has ta lar için öner dik le ri ta nı al go rit ma sın da be-
lir ti len öy kü ve fi zik sel mu a ye ne bul gu la rı na da ya lı
Wells skor la ma sı nı ve bu nu ta ki ben D-di mer tes ti -
ni öner mek te dir. Ça lış ma mız da has ta ne miz de kli-
nis yen ta ra fın dan ola sı DVT ta nı sı ko nan 138
ol gu da D-di mer po zi tif li ği ile dopp ler ul tra son bul-
gu la rı ara sın da ki iliş ki araş tı rıl mış tır. Kalp Da mar
Cer ra hi si kli nis yen le ri ta ra fın dan se çil miş olan DVT
ön ta nı lı has ta gru bu için de sap ta nan DVT pre va -
lan sı (%39.8) Go o dac re ve ark.nın me ta-ana li zin de
bu lu nan ra kam lar la (%10-47 ara sı) uyum lu dur. Ça-
lış ma mız da ki ra ka mın üst sı nı ra ya kın ol ma sı, kli-
nis ye nin DVT ön ta nı sın da se çi ci bir yol iz le di ği ni
dü şün dür müş tür. Bu na kar şı lık yak la şık %60 ol gu -
da Dopp ler ul tra son bul gu la rı ne ga tif tir, ve bu du -
rum önem li ma li yet so ru nu ya rat mak ta dır. 

Dopp ler ul tra son ta nı sı al tın stan dart ola rak
alın dı ğın da ku ru mu muz da ger çek leş ti ri len la bo ra -
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tu var yön te miy le D-di mer tes ti ne ait sen si ti vi te
%89, spe si fi te %57 sap tan mış tır. Gö rül dü ğü üze re
has ta ne miz de kul la nı lan D-di mer tes ti nin DVT
sap tan ma sı na yö ne lik sen si ti vi te ve spe si fi te de ğer -
le ri li te ra tür de sap ta nan de ğer ler le bü yük öl çü de
ben zer lik gös ter mek te dir. 

Has ta ne miz de kul la nı lan yön tem le D-di mer
tes ti, dü şük spe si fi te si ne de niy le trom bo em bo lik
olay la rı ön gör me de tek ba şı na et kin bir yön tem
de ğil dir. An cak bu du rum D-di mer tes ti nin di ğer
test ler le ve ya Wells skor la ma sıy la bir lik te ta nı sal

bir al go rit ma için de kul la nı la ma ya ca ğı an la mı na
gel mez. Bu al go rit ma nın et kin li ği ni sı na mak için
sa de ce ül ke miz de ki (ve ya has ta ne miz de ki) D-di -
mer tes ti nin et kin li ği ni sı na mak yet mez. Dopp ler
ul tra so nun ve Wells skor la ma sı nın ta nı sal et kin -
lik le ri de araş tı rıl ma lı, bu na ek ola rak D-di mer te -
si ve dopp ler ul tra so na yö ne lik ma li yet öge si de
dik ka te alın ma lı dır. Bu yak la şı mı doğ ru la mak ve
ül ke miz şart la rı na yö ne lik ye ni ta nı al go rit ma la rı
oluş tu ra bil mek için baş ka ça lış ma la ra da ge rek si -
nim var dır. 
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arisler yaklaşık olarak kadınların %20-25’ini, erkeklerin %10-15’ini
etkiler.1 Bazı çalışmalarda ise bu oran kadınlarda %32, erkeklerde
%40 olarak bildirilmiştir.2 18-64 yaş arası erkek ve kadınların

1/3’ünde varis görülür.2

Alt ekstremite varisleri büyüklükleri ve ciltten uzaklıklarına göre spi-
der venler, retiküler venler ve variköz venler olarak 3 gruba ayrılır. Vari-

Alt Ekstremite Variköz Ven Cerrahisine
Bağlı Olarak Gelişen Periferik Sinir

Hasarları: Literatür Gözden Geçirme

ÖÖZZEETT  Alt eks tre mi te va ri köz ven le ri nin cer ra hi mü da ha le si sı ra sın da mi ni mal in va ziv yön tem le -
rin ge liş ti ril me si ile bir lik te her ne ka dar pe ri fe rik si nir ha sa rı ris ki azal mış ol sa da en de ne yim li el-
ler de bi le bu is ten me yen du ru mun ya şa na bi le ce ği de bir ger çek tir. Bu der le me nin te mel ama cı, alt
eks tre mi te va ri köz ven le ri ne yö ne lik ya pı lan cer ra hi iş lem ler ne ti ce sin de ge li şe bi le cek pe ri fe rik si -
nir ha sar la rı nı or ta ya koy mak tır. Cer ra hi iş lem ya pıl ma sı plan la nan ve nöz sis tem le iliş ki li si nir le ri
bil mek ve bu si nir le rin han gi böl ge ler de ha sar la na bi le ce ği ni ön gör mek önem li dir. Ge rek ti ğin de gö-
rün tü le me yön tem le ri ne (ul tra so nog ra fi, man ye tik re zo nans gö rün tü le me vb.) baş vu ra rak ven-si -
nir iliş ki si nin iş lem ön ce sin de or ta ya ko nul ma sı, iş lem son ra sın da ge li şe bi le cek si nir ha sa rı ris ki ni
de azal ta cak tır. İş lem ön ce sin de ve son ra sın da has ta la rın mu a ye ne le ri ve uzun dö nem ta kip le ri ile
bir lik te si ni rin elek tro fiz yo lo jik de ğer len di ril me si de ge li şen si nir ha sa rı nın de re ce si nin be lir len -
me si ni ve iyi leş me sü re si nin tah min edil me si ni ko lay laş tı ra cak tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Va ri köz ven ler; pe ri fe rik si nir ler

AABBSS  TTRRAACCTT  The risk for the pe rip he ral ner ve da ma ge du ring the va ri co se ve in sur gery of the lo -
wer ex tre mity has be en dec re a sed with the mi ni mal in va si ve tech ni qu es, ho we ver it is al so a tru e
fact that this unex pec ted con di ti on may al so hap pen in the most ex pe ri en ced hands. The ma in aim
of this re vi ew is to put forth the pos sib le pe rip he ral ner ve le si ons du ring the va ri co se ve in sur gery
of the lo wer ex tre mity for con si de ra ti on. It is im por tant to know the ner ves re la ted with the ve no -
us system which we re plan ned for sur gery and to con si der the pos sib le pla ces in whe re the se ner -
ves may pro ne to be da ma ged. When ne e ded, ima ging stu di es (ul tra so nog raphy, mag ne tic re so nan ge
ima ging, etc.) can be con si de red to put for ward the re la ti ons hip bet we en the ve ins and the ner ves.
This wo uld help to re cu de the risk for the ner ve da ma ge. Physi cal exa mi na ti on of the pa ti ents be-
fo re and af ter the sur gery, long term follow-ups of the pa ti ents to get her with the elec troph ysi o lo -
gi cal tests wo uld help to de ter mi ne the le vel of the ner ve in jury and to gu ess the he a ling pe ri od.
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köz ven ler pri mer ve se kon der ol mak üze re 2 grup -
ta in ce le ne bi lir ler. Pri mer va ri köz ven le rin eti yo -
lo jik ne de ni bi lin me mek te olup, sık lık la de rin
ve nöz sis tem nor mal ol sa da be ra be rin de yet mez lik
bu lu na bi lir. Se kon der va ri köz ven ler ise pri mer bir
pa to lo ji ye se kon der ola rak ge li şir ler. De rin ve ya
per fo ran ven ler de yet mez lik le be ra ber dir ler. Se-
kon der va ri köz ven ler de te da vi ye ya nıt az dır. Kli-
nik se yir da ha prob lem li ve re kür rens ora nı da ha
faz la dır.

Va ris le re ne den olan ve nöz yet mez lik sık lık la
yü ze yel ven ler de gö rü lür ken na di ren de de rin ven-
ler de gö rül mek te dir. Yü ze yel ven ler de ki ka pak
yet mez li ği ço ğun luk la pri mer ola rak olu şur, de rin
ven ler de ise de rin ve nöz trom boz son ra sı olu şan
post trom bo tik sen drom ne de niy le mey da na gel-
mek te dir. Yü ze yel ve nöz yet mez lik en sık bü yük
sa fen ven de (BSV) (%60), da ha az sık lık la da kü çük
sa fen ven de (KSV), per fo ran ven ler de, go na dal ve
pel vik ven ler de gö rü lür.1,2

Kar di yo vas kü ler cer ra hi ala nın da, alt eks tre -
mi te va ri köz ven cer ra hi si en sık ya pı lan cer ra hi iş-
lem ler den bi ri si dir. El de edi len so nu cun (koz me tik
dü zel me ve/ve ya bul gu la rın gi de ril me si) has ta yı ve
cer ra hi iş le mi ya pan heki mi tat min ede bil me si, iş-
lem le il gi li komp li kas yon la rın en aza in di ril me si
ile müm kün dür. Bu da, iş le min uy gun ko şul lar da
ya pıl ma sı ve iş lem son ra sın da da has ta nın ta ki bi
ka dar iş le mi ya pan he ki min, ola sı komp li kas yon -
lar yö nün den far kın da lı ğı nın art ma sı ile sağ la na -
bi lir.

Bu göz den ge çir me nin te mel ama cı, alt eks tre -
mi te va ri köz ven cer ra hi si ne bağ lı ola rak ge li şen
pe ri fe rik si nir ha sar la rı nı, ya yım lan mış li te ra tür -
ler den yo la çı ka rak ko nu ile il gi li bil gi le ri mi zi gün-
cel le mek tir.

ALT EKS TRE Mİ TE VE NÖZ SİS TE Mİ NİN 
ÖZET ANA TO Mİ Sİ VE 
PE Rİ FE RİK Sİ NİR LER LE İLİŞ Kİ Sİ

Alt eks tre mi te ler de ki ka nın kal be dö nü şü nü sağ la -
yan ve nöz sis tem, yü ze yel ve de rin ven ler ile bun-
lar ara sın da ki bağ lan tı yı sağ la yan per fo ran ven ler
ta ra fın dan oluş tu ru lur. Ve nöz akım, yü ze yel ve nöz
sis tem den de rin ve nöz sis te me doğ ru sa fe no fe mo -

ral bi leş ke, sa fe no pop li te al bi leş ke ve di ğer per fo -
ran ven ler üze rin den ger çek le şir. 

YÜ ZE YEL VE NÖZ SİS TEM

Yü ze yel ve nöz sis tem, bü yük sa fen ven, kü çük sa -
fen ven, bu ven le rin dal la rı ve bir bir le ri ile yap tık -
la rı anas to moz lar dan mey da na ge lir.

BÜ YÜK SA FEN VEN (VE NA SAP HE NA MAN GA; İN TER NAL
VE YA UZUN SA FEN VEN)

Bü yük sa fen ven (BSV) vü cu dun en uzun ve ni dir.
Dor sal ve nöz ar kın bir par ça sı ola rak aya ğın iç kıs-
mın dan ve na mar gi na lis me di a lis adı ile baş lar.
Aya ğın prok si ma li ne doğ ru me di al den iler le ye rek
me di al mal le o lün önü ne ge çer. Me di al kal fın ti bi -
yal ke na rın dan yük se le rek diz ek le mi nin yü ze yin -
de me di al kon di lin ar ka sın dan ge çe rek uy lu ğun iç
yü zün de “ safen kom part man” ola rak ta nım la nan
yü zey de ki sa fen fa siya ve de rin de ki mus kü ler fa-
siya ara sın da üst kalf böl ge si nin me di a li bo yun ca
sey re de rek de rin fa si ya da ki sa fen açık lık tan ge çe -
rek in gu i nal li ga men tin yak la şık 3 cm al tın da ana
fe mo ral ve ne dö kü lür (Şekil 1).3-5

BSV ile ya kın dan iliş ki li olan si nir, sa fen si ni -
ri olup BSV’nin cer ra hi strip pin gi, EVLA ve UGS
iş lem le ri sı ra sın da trav ma ya ma ruz ka la bi lir. 

Sa fen Si ni ri ve Bü yük Sa fen Ven İle İliş ki si

Sa fen si ni ri (L3-4), fe mo ral si ni rin en bü yük ku ta -
nöz da lı dır. Sü per fi si yal fe mo ral ar ter le bir lik te
aşa ğı doğ ru sey re de rek ad duk tor ka na lın ta va nı nın
alt 1/4’lük kıs mı nı de le rek sar to ri us ka sı nın al tı na
doğ ru uza nır. Bu ra da in fra pa tel lar da lı nı ve re rek
pa tel la nın dis ta lin de ki ve di zin me di al böl ge sin de -
ki cil din du yu su nu alır. Si ni rin asıl kıs mı, di zin
üze rin den de rin fa si ya yı (fa si ya la ta) de le rek diz
hi za sın da, sar to ri us ve gra si lis kas la rı ara sın da yü-
ze yel le şir. Tam bu ra da sa fen si ni ri, BSV’nin ar ka -
sın da ve de ri ni ne doğ ru uza nır ken ara la rın da
sa de ce cil tal tı yağ do ku su bu lu nur. Bu se vi ye nin
aşa ğı sın da sa fen si ni ri he men yü ze yel le şe rek
BSV’nin ya nı na ge lir. Bu böl ge, fark lı nok ta lar da
ol sa da sık lık la tu be ro si taz ti bi ya nın me di a lin de ve
2-3 cm al tın da ki, BSV’nin an te ri or ve pos te ri or ve -
nöz ark la rı ve Boyd per fo ra tö rü nü al dı ğı böl ge dir.
Sa fen si ni ri bu se vi ye nin al tın da dal la ra ay rı la rak
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BSV’nin dal la rı et ra fın da sa rı la rak iler ler. Bu böl ge,
BSV’nin strip pin gi es na sın da sa fen si ni ri’ nin ha sar-
lan ma ma sı nın ne re dey se im kan sız ol du ğu böl ge -
dir. Da ha son ra sa fen si ni ri, kal fin me di al
böl ge sin de ki cil din du yu su nu alan dal lar ve rir ve
aya ğın me di al böl ge sin de ki cil din du yu su nu alan
dal lar ve re rek son la nır.6 Sa fen si ni ri’ nin ha sa rı, me-
di al mal le o lu sun üze ri ile bir lik te kal fın me di al yü-
zün de du yu kay bı na ne den olur. Bu böl ge yi
içer me yen an cak ya ma şek lin de da ha kü çük du yu
ka yıp la rı şek lin de or ta ya çı kan du rum lar ise sık lık -
la sa fen si ni ri ha sa rı ile iliş ki si ol ma yan, stab avül-
si yon (pa ke çı kar ma) iş le mi sı ra sın da kü çük
ku ta nöz si nir le rin ha sar lan la ma la rı na se kon der
ola rak ge li şen ve ço ğu za man da ön len me si müm-
kün ol ma yan du rum lar dır.

KÜ ÇÜK SA FEN VEN (VE NA SAP HE NA PAR VA; EKS TER NAL
VE YA KI SA SA FEN VEN)

Kü çük sa fen ven (KSV), dor sal ve nöz ar kın bir
par ça sı ola rak aya ğın dış kıs mın dan ve na mar gi -
na lis la te ra lis adı ile baş lar. Fi bu la nın dış mal le o -
lu nun ar ka sın dan ge çe rek aşil ten do nu nun ön ce
la te ral ke na rın da, da ha son ra da ar ka sın dan yu ka -
rı doğ ru uza nır. Ba ca ğın ar ka sın da de rin mus kü ler
fa si ya ve yü ze yel fa si ya ara sın da sey re de rek gas-
trok ne mi us ka sı nın iki ba şı ara sın dan ge çer ve
pop li te al fos sa nın alt ya rı sın da de rin fa si ya yı de le-
rek sık lık la pop li te al fos sa dü ze yi nin kra ni a lin de
pop li te al ve ne dö kü lür (sa fe no pop li te al bi leş ke).
%5’in de ise pop li te al ve ne dö kül mek si zin Gi aco -
mi ni ve ni ara cı lı ğıy la BSV ile bir le şir. Bu ven,
ayak sır tın da ki de rin ven ler le anas to moz ya par ve
ba ca ğın ar ka kıs mın dan çok sa yı da ka lın dal lar alır
(Şekil 2).3-5

ŞEKİL 1: Büyük safen ven.

ŞEKİL 2: Küçük safen ven.



Su ral Si nir ve Kü çük Sa fen Ven İle İliş ki si

Su ral si nir (S1-2), pop li te al fos sa da ti bi yal si ni rin
bir du yu da lı ola rak baş lar ve ba ca ğın ar ka sın dan
aşa ğı ya, le ta ral mal le o lu sun ar ka sı na doğ ru uza nır.
İlk ön ce gas trok ne mi us ka sı nın la te ral ba şın da ki
de rin fa si ya da uza nır ken da ha son ra bu ka sın iki
ba şı ara sın da ki çu kur da, KSV’nin la te ra lin de sey-
re der. Kal fın or ta 1/3’lük bö lü mün de ana pe ro ne al
si ni rin kom mü ni kan pe ro ne al da lı ile bir le şe rek
de rin fa si ya yı de ler ve da ha yü zey den sey re der. Su -
ral si nir, KSV ile bir lik te, KSV’nin aşa ğı sın da ya da
da ha az bir sık lık la da KSV’nin yu ka rı sın da iken
de rin fa si ya yı de ler. La te ral mal le o lu sun ar ka sın -
dan aya ğın yan ke na rın da sey ret mek üze re öne
doğ ru dö nüp ser çe par mak ta son la nır. Su ral si nir,
ba ca ğın ar ka alt ya rı sı nın, aya ğın sır tı nın dış ya rı -
sı nın ve ser çe par ma ğın dış ya rı sı nın du yu su nu alır.
Su ral si nir, sey ri bo yun ca KSV’nin ya kın kom şu lu -
ğun da ve la te ra lin den iler ler. Bu da bu si ni rin, sa-
fe no pop li te al bi leş ke de ki di sek si yo nu sı ra sın da,
KSV’nin strip pin gi es na sın da ve KSV’nin ve dal la -
rı nın pa ke eks tir pas yon la rı es na sın da ha sar lan ma -
sı nı ko lay laş tı rır. 

DE RİN VE NÖZ SİS TEM

Alt eks tre mi te nin de rin ven le ri, ar ter le ri ile bir-
lik te sey re der. Bal dı rın ve nöz dre na jı, her bi ri bi -
rer çift ola rak bu lu nan an te ri or ti bi yal, pos te ri or
ti bi yal ve pe ro ne al ven ler ta ra fın dan sağ la nır. Her
iki pos te ri or ti bi yal ven ler prok si mal de bir le şe rek
pos te ri or ti bi yal kö ke dö nü şür ken, her iki pe ro ne -
al ven çif ti de yi ne prok si mal de bir le şe rek kı sa bir
kök şek li ne dö nü şür. Bu iki kök, pop li te al ka sın alt
ke na rın da bir le şe rek pop li te al ve ni oluş tu rur lar.
Her iki an te ri or ti bi yal ven ler de bir le şip kı sa bir
kök ha li ne ge le rek bu pop li te al ve ne dre ne olur-
lar. So le al ve gas troki ne mi us ven le ri bal dır kas la -
rı nı dre ne eden en önem li mus kü ler ven ler dir.
So le al ven ler pos te ri or ti bi yal ve ya pe ro ne al sis te -
me dre ne olur ken, gas troki ne mi us ven le ri ise pop-
li te al ven ya da pos te ri or ti bi yal ven den bi ri ne
dre ne olur. %5 ora nın da dup li ke ola bi len pop li te -
al ven, pop li te al fos sa dan yu ka rı doğ ru iler le ye rek
ad duk tor ka na la gi rer. Pop li te al ven, ad duk tor ka-
na lın prok si mal ucu na gel di ğin de yü ze yel fe mo ral
ven adı nı alır.  İngu i nal li ga men tin 4-12 cm aşa ğı -

sın da de rin fe mo ral ve nin ka tıl ma sıy la bir lik te ana
fe mo ral ven olu şur. Ana fe mo ral ven, in gu i nal li-
ga men ti ge çin ce eks ter nal ili yak ven adı nı alır
(Şekil 3).3,4

PER FO RAN VEN LER

Yü ze yel ve nöz sis tem de ki ka nı de rin ven le re ile-
ten kı sa bağ lan tı ven le ri dir ler. Ko mü ni kan ven ler -
le ka rış tı rıl ma ma lı dır lar. Ko mü ni kan ven ler,
yü ze yel ven le ri bir bir le ri ne bağ la yan ven ler iken,
per fo ran ven ler yü ze yel ven ler le de rin ven le ri bir-
bir le ri ne bağ lar lar. Ve nöz ka pak çık la ra sa hip olan
per fo ran ven ler, nor mal de sa de ce yü ze yel ve nöz
sis tem den de rin ve nöz sis te me doğ ru kan akı şı na
izin ve rir ler.7,8

ALT EKS TRE Mİ TE VA Rİ KÖZ VEN 
CER RA Hİ Sİ VE PE Rİ FE RİK Sİ NİR 
HA SAR LA RI

Va ri köz ven le rin cer ra hi sin de gö rü len komp li kas -
yon lar sık lık la, ya ra en fek si yo nu, si nir trav ma la rı,
da mar trav ma la rı ve ve nöz trom bo em bo li dir.9

Trav ma la ra ma ruz ka lan si nir ler ge nel lik le sa fen,
pe ro ne al ve ya su ral si nir ler dir.10-12

Gü nü mü ze ka dar ya pı lan ya yın lar da, pos to pe -
ra tif pe ri fe rik si nir ha sa rı gö rül me in si dan sı %4-50

ŞEKİL 3: Popliteal ven.
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ara sın da de ğiş mek te dir.12-14 Va ri köz ven cer ra hi si
komp li kas yon la rı ile il gi li en bü yük ça lış ma lar dan
bi ri si ni ya pan Corr bett ve ark., yak la şık 600 has ta
ve 1000 eks tre mi te yi ret ros pek tif ola rak de ğer len -
dir dik le rin de %17 ora nın da mi nör mor bi di te ye,
%11 ora nın da ise nö ro lo jik komp li kas yon la ra rast-
la mış lar dır.15

Yü ze yel ve nöz yet mez lik ve va ris le rin te da vi -
sin de uzun yıl lar dır pri mer te da vi yön te mi cer ra -
hi dir. Sa fe no fe mo ral bi leş ke yet mez li ği nin cer ra hi
te da vi sin de yay gın ola rak yük sek li gas yon ve strip-
ping yön te mi kul la nıl mak ta dır.2,9,11,16 Sa fen si ni ri
ha sa rı ise strip ping iş le mi nin önem li bir komp li -
kas yo nu dur. Strip ping iş le mi son ra sı göz le nen pa-
res te zi de sa fen si ni ri nin, BSV ile diz böl ge sin de
%12 ora nın da ki sı kı kom şu lu ğu, kon van si yo nel
strip per le rin et raf do ku la rı strip pin gi ya da strip-
pe rin uy gun suz ge çi şi gi bi ne den ler rol oy na ya bi -
lir.17 Li te ra tür de bil di ri len pos to pe ra tif sa fen si ni ri
ya ra lan ma sı %4-50 ara sın da dır.10 Sa fen si ni ri nin
ze de len me si, ba ca ğın iç yü zü bo yun ca uyuş ma, sız-
la ma ve yan ma his si ne ne den ola bi lir. Bir ça lış ma -
da, pos to pe ra tif 3. ay da has ta la rın %37’sin de
ob jek tif test ler le ka nıt lan mış du yu bo zuk luk la rı
tes pit edil miş tir.18 Her ne ka dar yay gın olan dü şün -
ce si nir ze de len me si nin ge çi ci ol du ğu ise de, bir ça-
lış ma da, pos to pe ra tif 2. yıl da %8 ora nın da si nir
ze de len me si nin de vam et ti ği bil di ril miş tir.19 Ra ma-
sastry ve ark., BSV’nin strip pin gi iş le mi nin bi lek -
ten ka sı ğa doğ ru ya pıl ma sı son ra sın da pre ti bi yal ve
in fra pa tel lar sa fen si ni ri ze de len me sık lı ğı nın
%50’den faz la ol du ğu nu be lirt miş ler dir.20 Mor ri -
son ve ark. ise, bu nun ak si ne, BSV’nin strip ping iş-
le mi nin ka sık tan bi le ğe doğ ru ya pıl ma sı du ru-
mun da ise sa fen si ni ri ya ra lan ma ris ki nin %23-
40’la ra ge ri le di ği ni be lir til miş ler dir.21 Di ğer ta raf -
tan, Che at le, par si yel strip ping iş le mi nin (sa fen
ve nin ti bi yal tü ber kül le rin 4 cm al tı na ka dar olan
kıs mı nın çı ka rıl ma sı), re kür rens oran la rın da bir ar -
tış ol mak sı zın sa fen si ni ri ha sar lan ma ris ki nin az-
al tı la bi le ce ği ni ile ri sür müş tür. An cak bu yön tem le
bi le sa fen si ni ri ha sar lan ma oran la rı an cak %5-7’ye
in di ri le bil mek te dir.18 Yi ne ben zer bir ça lış ma da,
BSV’nin to tal strip pin gin de %39, par si yel strip pin -
gin de ise %7 ora nın da sa fen si ni ri ha sa rı bil di ril -
miş tir.

2344 va ri köz ven cer ra hi sin ret ros pek tif ola-
rak de ğer len di ril di ği bir ça lış ma da, 3 has ta da pe ro -
ne al si nir ha sa rı ge liş ti ği bil di ril miş tir. Te da vi sin de
ise bi rin ci has ta ya sak ral si nir trans plan tas yo nu ya-
pıl mış, ikin ci has ta da pe ro ne al si ni rin bağ do ku -
sun dan ser best leş ti ril me si pro se dü rü uy gu lan mış,
üçün cü has ta nın ise skat ri si te miz le ne rek pos te ri or
ti bi yal ka sı nın ten do nu trans po ze edil miş tir. Ta ki -
bin de, her üç has ta da yo ğun re ha bi li tas yon prog-
ra mı na alın mış ol sa lar da ta kip le rin de is te ni len
iyi leş me dü ze yi ne ula şı la ma mış tır.22 Bu da, va ri köz
ven cer ra hi sin den he men son ra pe ro ne al si nir
fonk si yon la rı nın has ta nın şika yet le rin den, mu a ye -
ne bul gu la rın dan ve elek tro fiz yo lo jik test ler den
yo la çı ka rak de ğer len di ril me si nin öne mi ni gös ter -
mek te dir.

64 kı sa sa fen ve nöz cer ra hi si va ka sı son ra sı ana
pe ro ne al si nir lez yo nu nun araş tı rıl dı ğı bir ça lış ma da
has ta la rın 3’ün de (%4,7) lez yon ge liş ti ği göz len miş -
tir. Bun lar dan bi ri nin 1 ay içe ri sin de, di ğer iki si nin
ise 6 ay içe ri sin de dü zel di ği be lir til miş tir. Lez yon
ge li şen 3 has ta nın da sa fe no pop li te al bi leş ke nin,
pop li te al cilt kat lan tı sı nın yu ka rı sın da yerleş ti ği
göz len miş tir.23 Kı sa sa fen ven cer ra hi sin de komp li -
kas yon ris ki nin azal tıl ma sın da en do ve nöz yak la şım
gi bi da ha az in va zif tek nik ler öne ril mek te dir. Sa fen
ref lü ye bağ lı ge li şen va ri köz ven le rin te da vi sin de
en do ve nöz la zer te da vi ve mik rof le bek to mi nin bir-
lik te kul la nı mı nı de ğer len di ren bir ça lış ma da 1559
has ta (1263’ü ka dın)’nın 38’in de (%2,43) diz de ve
kalf or ta se vi ye sin de ge çi ci lo kal pa res te zi tes pit edil-
miş tir. Ça lış ma nın so nu cun da, kom bi ne yak la şı mın
gü ve ni lir ol du ğu be lir til miş tir.24

Frings ve ark., 31,838 sa fe no fe mo ral bi leş ke li-
gas yo nu iş le mi son ra sın da sa de ce 3 ma jor si nir ha-
sa rı ve 6,152 sa fe no pop li te al bi leş ke li gas yo nu
iş le mi son ra sın da da yi ne 3 ma jor si nir lez yo nu
be lirt miş ler dir.25 Di ğer mi nör si nir ha sar la rı net
ola rak or ta ya ko nul ma mış tır. 1988-1999 yıl la rı
ara sın da ki ol gu la rın de ğer len di ril di ği bu ça lış ma -
nın pros pek tif olu şu, ge rek ma jor ge rek se mi nör
dü zey de pe ri fe rik si nir ha sa rı in si dan sı nın ob jek tif
ola rak de ğer len di ril me si ni bü yük öl çü de kı sıt la -
mak ta dır. Ko nuy la il gi li, ge niş se ri le rin yer al dı ğı
pros pek tif ça lış ma la ra ih ti yaç var dır.



Son yıl lar da en do ve nöz la zer ab las yon 
(EV LA), rad yof re kans ab las yon (RFA) ve kö pük
skle ro te ra pi gi bi yön tem ler yü ze yel ve nöz yet mez -
lik te da vi sin de kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Ul tra so -
nog ra fi (US) kı la vuz lu ğun da ve lo kal anes te zi
al tın da ya pı lan, bir çok yön den avan ta jı bu lu nan bu
yön tem ler cer ra hi yön tem le re al ter na tif tir.9,12,13 Mi-
ni mal in va ziv ve komp li kas yon oran la rı ol duk ça
dü şük olan bu yön tem ler den özel lik le EV LA ve kö -
pük skle ro te ra pi gü nü müz de uy gu la nan en gün cel
te da vi ler dir. Va ri köz ven le rin rad yof re kans ab las -
yo nu son ra sı na dir de ol sa dü şük ayak ge li şe bi lir.
Pe ro ne al ve ti bi yal si nir le rin bir lik te ha sar lan ma sı
ise ol duk ça na dir ol mak la bir lik te li te ra tür de bu tip
ol gu la ra yer ve ril miş tir.26 Elek tro di ag nos tik ve gö-
rün tü le me (özel lik le man ye tik re zo nans gö rün tü -
le me) tek nik le ri nin kul la nıl ma sı, bu si nir le rin
ha sar la rı nın er ken tes pit edil me si ni sağ la ya bi lir.
KSV va ris le ri nin kon van si yo nel cer ra hi ve EV LA
ile te da vi le ri nin kar şı laş tı rıl dı ğı bir ça lış ma da, su -
ral si nir ha sa rı gö rül me ora nı sı ra sıy la %20 ve %9
ola rak tes pit edil miş tir.27 EV LA’ nın uy gu la ma böl-
ge si de pos to pe ra tif pe ri fe rik si nir ha sa rı ris ki nin
azal tıl ma sı açı sın dan önem li dir. Do ğan cı ve ark.,
EV LA’ nın KSV’nin or ta-kalf se vi ye sin den uy gu -
lan ma sı nın pos to pe ra tif su ral si nir ha sa rı ris ki ni
azalt tı ğı nı be lirt miş ler dir.28

Kri yo te ra pi tek ni ği nin pe ri fe rik si nir ha sa rı
ge liş me ris ki üze rin de ki et ki si li te ra tür de açık de-
ğil dir. Kri yo te ra pinin et kin li ği nin ve komp li kas -
yon az lı ğı nın vur gu lan dı ğı, 40 has ta ile ya pı lan bir
ça lış ma da, komp li kas yon lar ara sın da her ne ka dar
pa res te zi be lir til miş ol sa da bu pa res te zi nin lo ka -
li zas yo nu, kaç has ta da göz len di ği ve ne ka dar sür-
dü ğü be lir til me miş tir.29

Cid di mo tor si nir trav ma la rı na sık lık la pop li -
te al fos sa ve fi bu la ba şı böl ge le rin de ya pı lan cer ra -
hi ler de rast la nı lır.22 Pop li te al fos sa nın hac mi nin dar
olu şu, ana pe ro ne al ve ti bi yal si nir le rin de trak si -
yo na bağ lı ha sar lan ma ris ki ni ar tı ra bi lir.15,30 Pop li -
te al fos sa nın ana to mik var yas yon la rı ne de niy le
su ral si nir ze de le ne bi lir.31 KSV’nin pop li te al böl ge -
de kro sek to mi ile çı ka rıl ma sı es na sın da, to pog ra fik
ko nu mu ne de niy le iyat ro je nik ti bi yal si nir lez yo -
nu söz ko nu su ola bi lir.32 Her ne ka dar bu gö rü şü
des tek le yi ci bir ça lış ma bu lun ma sa da, pop li te al

fos sa ya pı la rı nın pre o pe ra tif de ğer len di ril me si, ola -
sı pe ri fe rik si nir ha sa rı ris ki nin azal tıl ma sı açı sın -
dan önem li ola bi lir.

Du yu sal şika yet le rin sub jek tif olu şu, va ri köz
ven cer ra hi si son ra sı ge li şen pe ri fe rik si nir ha sar -
la rı nın de ğer len di ril me sin de zor luk la ra ne den ol-
mak ta dır. Trans ku ta nöz elek trik sel si nir uya rı mı ile
elek trik sel akı mı al gı la ma eşi ği nin öl çü mü, du yu
si nir le ri nin kan ti ta tif de ğer len di ril me si ne ola nak
sağ la ya bi lir. 18 has ta da, 27 eks tre mi te ile BSV strip-
ping iş le mi nin ya pıl dı ğı bir ça lış ma da, sa fen si ni ri -
nin elek trik sel akı mı al gı la ma eşi ği iş lem ön ce si ve
iş lem son ra sı kar şı laş tı rı la rak de ğer len di ril miş ve
ne ti ce de, eşi ğin art ma sı nın si nir iyi leş me si ile doğ -
ru oran tı lı ol du ğu be lir til miş tir.10 Pre o pe ra tif ve er -
ken pos to pe ra tif dö nem ler de ya pı la cak bu tür
öl çüm le rin, pos to pe ra tif pe ri fe rik si nir ha sa rı nın
da ha ob jek tif de ğer len di ril me si ne ve uzun dö nem
ta kip le rin ob jek tif ya pı la bil me si ne de kat kı la rı ola-
bi lir.

Çok lu pa ke ek siz yon la rı, tek ni ği ge re ği kör le -
me si ne ya pı lan bir uy gu la ma dır ve bu yüz den, su -
ral ve sa fen si nir le ri de da hil ol mak üze re özel lik le
ku ta nöz si nir ler risk al tın da dır. Sa de ce sa fe no fe -
mo ral li gas yon (SL) ile par si yel BSV strip ping iş-
le mi nin ya pıl dı ğı bir ran do mi ze ça lış ma da, 6.
haf ta da ki uyuş ma nın tek ba şı na SL gru bun da da ha
faz la ol du ğu, bu na kar şın, 2 yıl lık ta kip ler de ki sa fen
si ni ri ne ait du yu de fi si ti nin has ta la rın %8’in de de -
vam et ti ği ve iki grup ara sın da an lam lı bir fark ol-
ma dı ğı be lir til miş tir.11

Sub fa si yal en dos ko pik per fo ra tör cer ra hi
(SEPS) iş le mi son ra sın da %2 ora nın da su ral si nir
ha sa rı ve %10 ora nın da sa fen si ni ri ha sa rı ra por
edil miş tir.33 Ku zey Ame ri kan Ça lış ma Gru bu’ nun
1999’da ki ra po run da ise SEPS ’e bağ lı ge li şen sa fen
ven ha sa rı %7 ola rak be lir til miş tir.34

Va ri köz ven cer ra hi si sı ra sın da tur ni ke kul la -
nı mı nın da pe ri fe rik si nir ha sa rı ris ki ni ar tı ra ca ğı
bil di ril miş tir. Bu na se bep ola rak da si ni re doğ ru dan
ba sı, tur ni ke nin is ke mi ye ne den ol ma sı ve kan do-
la şı mı nın ol ma dı ğı alan da da mar ve si ni rin ay rıl ma
güç lü ğü gi bi ne den ler öne sü rül müş tür. Bu yön tem
sı ra sın da et ki le nen si ni rin sa fen si ni ri ol du ğu be-
lir til miş tir.35,36 An cak ge rek bu ko nu ile il gi li ça lış -
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ma la rın az lı ğı, ge rek se kar şı laş tı rı lan grup la rın ho-
mo jen ol ma ma sı ne de niy le ke sin bir ka nı ya var mak
müm kün de ğil dir.

Su ral nö rit, su ral si nir ha sa rı ge li şen has ta lar -
da za man içe ri sin de ge li şen ve has ta yı ol duk ça ra-
hat sız edi ci kro nik ağ rı sen dro mu dur. Va ri köz ven
cer ra hi si ne se kon der ge li şen su ral si nir ha sar la rı
bil di ril miş ol sa da su ral nö rit va ka sı he nüz bil di ril -
me miştir. Su ral nö rit eti yo lo ji sin de sık lık la trav-
ma lar yer al sa da va ri köz ven cer ra hi si son ra sı da
ge li şe bi le ce ği dü şün ce siy le, göz den ka çır ma mak
ama cıy la has ta la rın uzun dö nem ta kip le rin de bu
du rum da sor gu lan ma lı dır. 

SO NUÇ LAR

Alt eks tre mi te va ri köz ven le ri nin te da vi le ri, be ra -
be rin de pe ri fe rik si nir ha sa rı ge liş me ris ki ni de ge-
tir mek te dir. Ku ta nöz si nir ha sa rı, en us ta el ler le
ya pı lan cer ra hi ler de bi le göz le ne bi lir. Has ta la rın,
cer ra hi son ra sı ge li şe bi le cek pe ri fe rik si nir ha sa rı
ko nu sun da ön ce den bil gi len di ril me si ve böy le bir
ha sa rın ol ma sı du ru mun da da iyi leş me sü re ci nin
uzun ola bi le ce ği ko nu sun da bil gi len di ril me le ri
önem li dir. 

Va ri köz ven cer ra hi si nin komp li kas yon la rı -
nın far kı na va rıl ma sın da iş le mi ya pan cer ra hın, iş -
lem son ra sın da da has ta sı nı ta ki bi bü yük önem
ta şı mak ta dır. Bu sa ye de has ta nın, cer ra hi son ra -
sın da “ nor mal” ola rak ka bul ede bi le ce ği an cak ger-
çek te bir pe ri fe rik si nir ha sa rı na bağ lı ola bi le cek
şika yet le ri nin de de ğer len di ril me si müm kün ola-
cak tır. 

BSV’nin di zin he men al tın dan strippingi, bir
ta raf tan et kin so nu ca ulaş ma yı sağ lar ken di ğer ta-
raf tan da sa fen si ni ri ha sa rı ris ki en aza in di ril miş
olur. İnver si yon strpip ping de kon van si yo nel
strip ping ile kı yas lan dı ğın da si nir ha sa rı nın da ha
az göz len di ği söy le ne bi lir. Mi ni mal in va ziv yön-
tem le rin en di kas yon lar çer çe ve sin de ön ce lik li 
ter ci hi de azal mış pe ri fe rik si nir ha sa rı ile iliş ki li -
dir.

Va ri köz ven cer ra hi si son ra sı sa fen ve su ral si -
nir ha sar la rı nın uzun dö nem ta kip edil me si, ge rek
si nir ha sa rı nın do ğal sey rin an la şıl ma sı ge rek se ya-
pı lan iş lem le rin uzun va de li et ki le ri nin de ğer len -

di ril me si açı sın dan önem li dir. Ola sı pe ri fe rik si nir
lez yon la rı nın de ğer len di ril me sin de ge rek ti ğin de
elek tro fiz yo lo jik ça lış ma lar ve gö rün tü le me yön-
tem le ri ne (özel lik le man ye tik re zo nans gö rün tü -
le me ve dopp ler ut ra so nog ra fi) baş vur mak tan
ka çı nıl ma ma lı dır. Kalp da mar cer ra hi si ile nö ro -
lo ji, rad yo lo ji bö lüm le ri nin or tak ça lış ma la rı nın,
pe ri fe rik si nir lez yo nu nun er ken tes pi ti ne ve ta kip-
ler de ki prog no zun tah min edil me si ne kat kı da bu-
lu na ca ğı bir ger çek tir.

Komp li kas yon ris ki ni, her ne ka dar cer ra hi iş-
le mi uy gu la yan ki şi nin tec rü be si de be lir le se de,
ba zı du rum lar da pe ri fe rik si nir ha sa rı nın ge liş me si
ka çı nıl maz dır.22 Bu yüz den, cer ra hi iş lem ön ce sin -
de has ta nın, ge rek cer ra hi pro se dür ge rek se ola sı
pe ri fe rik si nir ha sa rı na bağ lı ola rak kı sa ve uzun va-
de de ya şa ya bi le ce ği so run lar ko nu sun da bil gi len -
di ril me si önem li dir. 

Alt eks tre mi te va ri köz ven cer ra hi si ne bağ lı
ola rak ge li şen pe ri fe rik si nir ha sar la rı na yö ne lik te-
da vi yak la şım la rı ko nu su na al go rit mik yak la şım
öne ren ya yım lan mış bir li te ra tür bu lun ma mak ta -
dır. Va ka se ri le ri nin in ce len di ği li te ra tür ler de, pe-
ri fe rik si nir ha sar la rı nın te da vi sin de uzun dö nem
ta kip le rin öne mi ne de ği nil miş tir. Pe ri fe rik si ni rin
ha sar lan ma de re ce si nin elek tro fiz yo lo jik yön tem -
ler le tes pi ti, iyi leş me sü re ci nin tah min edil me sin -
de önem li bir un sur dur. Ana pe ro ne al si nir
ha sa rın dan şüp he le nin len has ta lar, 3 haf ta içe ri -
sin de cer ra hi açı dan kon sul te edil me si öne ri lir.37,38

Ana pe ro ne al si nir ha sa rı ve bu na bağ lı ola rak ge-
li şen dü şük ayak te da vi sin de su ral si nir greft le me,
pos te ri or ti bi yal si ni rin an te ri o ra trans fe ri, ten don
trans fer le ri cer ra hi se çe nek ler ara sın da dır.37 Cer ra -
hi mü da ha le ye ka rar ver me aşa ma sın da ise, elek-
tro fiz yo lo jik ça lış ma la rın ve mul ti di sip li ner (plas tik
cer ra hi, nö ro lo ji, fi zik sel tıp ve re ha bi li tas yon vb.)
yak la şı mın öne mi unu tul ma ma lı dır. Cer ra hi mü-
da ha le ge rek tir me yen pe ri fe rik si nir ha sar la rın da
fi zik te da vi ve me di kal te da vi yer al mak ta dır. Si nir
ge ril me sin den ve ya kon tüz yo nun dan şüp he le nil di -
ği du rum lar da has ta nın kli nik ve elek tro fiz yo lo jik
ta kip le ri er ken re je ne ras yo nun tes pi ti açı sın dan
önem ka za nır. De ner ve bir ka sın re in ner vas yo nu
için en az 6 ay geç me si ge rek ti ği unu tul ma ma lı dır.39

Ana pe ro ne al si nir lez yon la rın da, 18-24 ay sü ren ta-



kip le re rağ men her han gi bir ne ti ce alı na na ma ma sı
du ru mun da ise ten don trans fe ri gün de me gel me li -
dir.37,39,40 Pe ri fe rik si nir ha sa rı na bağ lı nö ro pa tik ağ -
rı ge li şen va ka lar da, has ta nın ya şı ve ola sı di ğer
ta nı la rı da göz önün de bu lun du ru la rak, amit rip ti -
lin, ga ba pen tin, pre ga ba lin, kar ba ma ze pin gi bi nö-
ro pa tik ağ rı te da vi sin de kulla nı lan ilaç lar ter cih

edi le bi lir. So nuç ola rak, alt eks tre mi te va ri köz ven
cer ra hi si ne bağ lı ola rak ge li şen pe ri fe rik si nir ha-
sar la rı nın ön len me si ve pe ri fe rik si nir ha sa rı na uğ-
ra mış has ta la rın ya şam ka li te le ri nin ar tı rıl ma sın da
has ta la rın ya kın dan ve uzun sü re li ta kip le ri nin, en
az uy gun te da vi yön te mi nin se çi mi ka dar önem li
ol du ğu unu tul ma ma lı dır.
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lippel Trenaunay Sendromu (KTS), ekstremitede kutanöz vasküler
malformasyonlar, kemik ve yumuşak doku hipertrofisi, variköz ven
veya variköz malformasyonların eşlik ettiği kompleks konjenital bir

anomalidir.1-6 Hastalık ilk kez 1900 yılında tanımlanmıştır.1,3,6 Etkilenen do-
kunun tipi ve etkilenim derecesine göre klinik semptomlar oluşmakta-
dır.1-6 Biz bu makalede KTS’li bir hastada ek iskelet anomalisi ve kök bası
bulgularının eşlik ettiği bir olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçla-
dık.
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Skolyoz ve Spinal Kök Bası Bulgularının
Eşlik Ettiği Klippel Trenaunay Sendromlu

Bir Olgu

ÖÖZZEETT  Klip pel Tre na u nay Sen dro mu (KTS) eks tre mi te ler de anor mal bü yü me ile iliş ki li kon je ni tal
da mar sal bir mal for mas yon dur. Ek is ke let ano ma li si ve kök ba sı bul gu la rı nın eş lik et ti ği bir KTS ol-
gu su nu li te ra tür eş li ğin de sun ma yı amaç la dık. KTS ta nı sı ile ta kip te olan 31 ya şın da ki er kek has ta
sol kol da uyuş ma, bel ağ rı sı ve her iki ba ca ğa ya yı lan uyuş ma ve ağ rı şika yet le ri ile Nö ro lo ji po lik -
li ni ği ne baş vur du. Mu a ye ne sin de; sol alt eks tre mi te de şarap le ke si lez yon la rı,  va ri köz ven ler ve
sa ğa gö re çev re ve uzun luk far kı sap tan dı. Dor sal böl ge de açık lı ğı sola ba kan skol yoz gö rü nü mü
mev cut tu. Nö ro lo jik mu a ye ne sin de sol da biseps ve triseps ref leks le ri hi po ak tif, sol C7 der ma to -
mun da hi po es te zi ve bi la te ral La sek tes ti po zi tif bu lun du. Ser vi kal ve lom ber MR in ce len me sin de
disk prot rüz yon la rı göz len di. KTS’de vis se ral or gan tu tu lu mu, kas is ke let sis te mi ne ait de for mi te gi -
bi ek pa to lo ji le rin ya nı sı ra skol yoz ve si nir kök ba sı la rı da ola bi le ce ği ak la gel me li dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Klippel Trenaunay Sendromu; skolyoz; intervertebral disk hastalığı

AABBSS  TTRRAACCTT  Klip pel Tre na u nay syndro me (KTS) is a con ge ni tal vas cu lar mal for ma ti on as so ci a ted
with ab nor mal growth in the ex tre mi ti es. A ca se with KTS ac com pan ying ske le tal ano maly and
ner ve ro ot com pres si on symptoms is pre sen ted along with a re vi ew of the li te ra tu re. A 31-ye ar-old
ma le pa ti ent, who was be ing fol lo wed for KTS, pre sen ted to the ne u ro logy out pa ti ent cli nic com-
p la i ning of numb ness at the left arm, low back pa in, and numb ness and pa in spre a ding down both
legs. Physi cal exa mi na ti on re ve a led port wi ne sta in le si ons, va ri co se ve ins, and an in cre a sed cir cum-
fe ren ce and length at the left lo wer ex tre mity. The pa ti ent had tho ra cic sco li o sis with apex to the
right. Ne u ro lo gi cal exa mi na ti on sho wed hypo ac ti ve bi ceps and tri ceps ten don ref le xes at the left si -
de, hypo est he si a at the left C7 der ma to me, and po si ti ve La se gu e’s sign bi la te rally. Cer vi cal and lum-
bar MRI sho wed mul tip le disc prot ru si ons. It sho uld be kept in mind that ac com pan ying
pat ho lo gi cal con di ti ons in KTS may inc lu de sco li o sis and ner ve ro ot com pres si on as well as vis ce -
ral in vol ve ment and mus cu los ke le tal de for mi ti es.

KKeeyy  WWoorrddss::  Klippel Trenaunay Syndrome; scoliosis; intervertebral disc disease
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OL GU SU NU MU

31 ya şın da KTS ta nı sı ile ta kip te olan bir er kek has -
ta sol üst eks tre mi te de yak la şık 1 yıl dır uyuş ma his -
si, bel ağ rı sı ve her iki ba ca ğa ya yı lan uyuş ma ve
ağ rı şika yet le ri ile nö ro lo ji po lik li ni ği ne baş vur du.
Öz geç miş ve soy geç mi şin de baş ka özel lik bu lun -
ma yan ol gu nun fi zik mu a ye sin de; sol alt eks tre mi -
te de yay gın olup sol ab do mi nal ve dor sal böl ge le re
ya yı lım gös te ren şarap le ke si lez yon la rı sap tan dı.
Sol ayak sır tın da baş ta ol mak üze re sol alt eks tre -
mi te de va ri köz ven ler mev cut tu (Re sim 1). Sol alt
eks tre mi te hi per tro fi si olan has ta da; sol alt eks tre -
mi te de sa ğa gö re uy luk se vi ye sin de 3 cm, kalf se vi -
ye sin de 2,5 cm, mal le ol se vi ye sin de 1,5 cm çev re
far kı ar tı şı öl çül dü.  Sol alt eks tre mi te de sa ğa gö re
2,9 cm uzun luk far kı sap tan dı. Dor sal böl ge de
açık lı ğı sola ba kan skol yoz gö rü nü mü mev cut tu.
Nö ro lo jik mu a ye ne sin de sol da bi seps ve tri seps
ref leks le ri hi po ak tif, sol C7 der ma to mun da hi po es -
te zi ve di zes te zi, ve her iki ba cak için la sek tes ti 45
de re ce po zi tif bu lun du.

Do ğum sı ra sın da sol ba cak, ka rın ve sır tın sol
böl ge le rin de yay gın şarap le ke si lez yon lar mev cut -
muş. Sol alt eks tre mi te hi per tro fi si ve uzun luk far -
kı olan has ta nın hi per tro fi si 7 ya şın da fark edil miş,
yak la şık 18 ya şı na ka dar gi de rek art ma ya de vam et -
miş. 

Has ta nın fi zik mu a ye ne si ne ek ola rak eks tre -
mi te uzun luk gra fi le ri (or to rönt ge nog ram), ar te rio-
ve nöz dopp ler ul tra so nog ra fi ve man ye tik re zo nans
gö rün tü le me tet kik le ri ya pı la rak in ce len di.

Sol alt eks tre mi te ve nöz dopp ler ul tra so nog ra -
fi tet ki kin de sol alt eks tre mi te yü ze yel ve nöz sis-
tem de gra de 2 ve nöz yet mez lik sap tan dı, de rin
ve nöz sis tem de yet mez lik sap tan ma dı. Has ta ya sol
alt eks tre mi te, ser vi kal, to ra kal ve lom ber man ye -
tik re zo nans (MR) gö rün tü le me tet kik le ri ve ab do -
mi nal ul tra so nog ra fi tet ki ki ya pıl dı.

Spi nal ser vi kal MR in ce len me sin de C 6-7 in-
ter ver teb ral disk se vi ye sin de fo ra mi nal ste no za ne -
den olan sol pa ras ter nal fo ra mi nal prot rüz yon
(Re sim 2), lom ber spi nal man ye tik re zo nans gö rün-
tü le me de L4 ve L5 ver ter bral kor pus lar da he man -
ji om, L3-L4 se vi ye sin de disk te ha fif bul ging, L5-S1
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RESİM 1: Sol alt ekstremitede şarap lekesi ve variköz venler.

RESİM 2: Sagital Servikal Spinal MR’da C6-7 disk seviyesinde protrüzyon.

RESİM 3: Sagital Lomber spinal MR’da L3-4 disk seviyesinde bulging, L5-S1
disk seviyesinde protrüzyon.



in ter ver tab ral dis kin de an nü ler rüp tür ve san tral
prot rüz yon tes pit edil di (Re sim 3). Has ta nın ver-
teb ral X-Ray gra fi sin de or ta se vi ye de yak la şık 26
de re ce öl çü len açı ve kur va si so la ba kan skol yoz
sap tan dı (Re sim 4). Ab do mi nal ul tra so nog ra fi si
nor mal sı nır lar da bu lun du, iç or gan lar da he man ji -
yo ma rast lan ma dı.

TAR TIŞ MA

Klip pel Tre na u nay Sen dro mu, na dir gö rü len, kon-
je ni tal bir an ji o disp la zi dir.1-6 Has ta lık ilk de fa 1900
yı lın da Klip pel ve Tre na u nay ta ra fın dan vas kü ler
ne vüs, va ri köz ven, ke mik ve yu mu şak do ku hi per -
tro fi si nin ol du ğu kli nik tri ad ola rak ta nım lan mış -
tır.1,3,4,6 Do ğum dan iti ba ren ge li şen bir ano ma li dir ve
1/20 000-40 000 ora nın da gö rü lür.2,6 KTS’li has ta la -
rın %98’in de ka pil ler ve nöz mal for mas yon mev cut -
tur. Ve nöz anor mal lik ler ve hi per tro fi ise %60-70
ora nın da gö rü lür.4-6 Tri a dın tüm kom po nent le ri, va-
ka la rın yak la şık %63’ün de bu lun mak ta dır.2,4 KTS ta-
nı sı kli nik ola rak ko nur.2,3,6 KTS öne ri len ta nı
kri ter le ri ne gö re 2 ma jor özel lik içer mek te dir (Grup
a’ dan en az bir özel lik, an cak mut la ka a1 ve ya a2’yi
içer me li, ve Grup b’den en az bir özel lik).6

a. Kon je ni tal vas kü ler mal for mas yon lar
1) Şarap le ke si lez yon lar
2) Ven le rin hi pop la zi ve ya ap le zi si, fe tal 

ven le rin var lı ğı, va ri kö zit ler, hi per tro fi, 
tor tu o zi te ve val vu ler mal for mas yon lar

3) Ar te ri o ve nöz mal for mas yon lar
4) Len fa tik mal for mas yon lar

b. Aşı rı bü yü me
1) Ke mi ğin uzun lu ğu ve ya çev re sin de ar tan 

bü yü me
2) Yu mu şak do ku nun uzun lu ğu ve ya 

çev re sin de ar tan bü yü me

He re di ter özel li ği bu lun maz ve cin si yet ora nı
eşit tir an cak ba zı araş tır ma cı la rın 18. kro mo zom -
da “de no vo su per nu me rary rin g” ano ma li si ve 
an ji yo ge ne tik fak tör VG5Q’da RA SA I1 mu tas yo -
nu nu KTS’li has ta lar da tes pit edil di ği ça lış ma lar
bu lun mak ta dır.1,5-8 Bi zim va ka mız da he re di ter bir
özel lik yok tu ve yu mu şak do ku hi per tro fi si, şarap
le ke si ve va ri köz ven bul gu la rı nın hep si bu lun -
mak tay dı.

Ge nel lik le KTS bir eks tre mi te yi, ço ğun luk la da
alt eks tre mi te yi et ki ler. İpsi la te ral üst ve alt eks tre-
mi te tu tu lum ora nı %10-15 ara sın da dır.1,6 Yal nız
üst eks tre mi te yi tu ta bil di ği gi bi çap raz iki eks tre -
mi te tu tu lu mu da gö rü le bi lir.9 Len fa tik tu tu lum ise
%11 ora nın da gö rü lür KTS’ de mus kü ler tu tu lum
bek len mez ve ya çok az gö rü le bi lir. Ka na ma ya se -
bep olan vis se ral or gan tu tu lu mu da gö rü le bi le ce ği
gi bi is ke let sis te mi ne ait ek pa to lo ji ler  de gö rü le bi -
lir. MR gö rün tü le me de eş lik eden yu mu şak do ku,
ke mik ve len fa tik sis tem tu tu lu mu hak kın da bil gi
edi ni le bi lir.1,6-10 Bi zim ol gu muz da tek eks tre mi te
tu tu lu mu mev cut tu. Ab do mi nal ul tra so nog ra fi ve
MR gö rün tü le me ile vis se ral or gan tu tu lu mu ve sol
alt eks tre mi te de len fa tik tu tu lum sap tan ma dı. An -
cak L4 ve L5 ver ter bral kor pus lar da he man ji om
sap tan dı. KTS’li has ta lar da ki vas kü ler mal for mas -
yon ku ta nöz he man ji yom dur ve şarap le ke si 
(port-wi ne) tar zın da dır.1-6 Bi zim ol gu muz da sol alt
eks tre mi te den lom ber böl ge sol ab do mi nal ve dor-
sal böl ge le re uza nım gös te ren yay gın şarap le ke si
lez yon la rı mev cut tu. KTS’de ve nöz sis tem ano ma -
li le ri gö rü le bi lir. Tu tu lum gös te ren eks tre mi te de ki
ve nin fib röz bant lar la eks ter nal kom pres yo nu, age-
ne zi si, hi pop la zi si, at re zi si ile per sis tan em bri yo nik
ven var lı ğı ile kar şı mı za çı ka bi lir.2-4,6 Yü ze yel ve -
nöz sis tem anor mal li ği ise va ri köz ven ler ola rak
kar şı mı za çı kar ve va ri koz ven ler ge nel lik le adö le -
san ça ğın dan son ra olu şur.1,2,6 Bi zim ol gu muz da alt
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RESİM 4: Vertebral X-Ray grafide açıklığı sola bakan skolyoz.



eks tre mi te dis ta lin de va ri köz ven ler mev cut tu ve
has ta ya yap tı rı lan sol alt eks tre mi te ve nöz dop ler
ul tra so nog ra fi de yü ze yel ve nöz sis tem de gra de 2
yet mez lik sap tan dı, de rin ve nöz sis tem de pa to lo ji
sap tan ma dı. 

Klip pel Tre na u nay Sen dro mu ge li şi min de de-
ği şik te o ri ler mev cut tur. Bi rin ci si ve nöz hi per tan -
si yon, anor mal ve nöz yo lak lar ve do ku hi per tro fi si
ile so nuç la nan ve nöz sis te min pri mer obs trük si yo -
nu dur. İkin ci si, KTS’de %56 ora nın da gö rü len in-
tra u te rin ha yat ta ilk tri mes ter de reg re se ol ma sı
ge re ken la te ral em bri yo nik ve nin reg re se ol ma ma -
sı so nu cu mey da na ge len do ku hi per tro fi si dir.6,7

Üçün cü sü ise ge ne tik ola rak kon trol edi len an ji yo -
ge ne zis ve vas kü lo ge ne zis den ge si nin bo zul ma sı -
dır.2 Bu has ta lar da et ki le nen eks tre mi te de ne vüs
var lı ğı na bağ lı ola rak kan akı mı art mış tır ve di ğer
eks tre mi te den da ha ka lın dır.6,7

Klip pel Tre na u nay Sen dro mun da en sık gö rü -
len semp tom ağ rı dır. Ağ rı yı oluş tu ran se bep ler kro-
nik ve nöz yet mez lik, se lü lit, yü ze yel trom bof le bit,
de rin ven trom bo zu, vas kü ler mal for mas yon kal-
si fi kas yo nu, in tra os se öz vas kü ler mal for mas yon,
ar trit ve nö ro lo jik kö ken li ola bi lir.2,6 Bi zim ol gu -
muz da bel ve her iki alt eks tre mi te de yak la şık 1
yıl dır ağ rı şika ye ti mev cut olup has ta nın MR ve
X-Ray gö rün tü le rin de L4 ve L5 ver te bral kor pus -

lar da he man ji om, L3-L4 se vi ye sin de disk te ha fif
bul ging, L5-S1 in ter ver teb ral dis kin de an nü ler
rüp tür ve san tral prot rüz yon tes bit edil di. C6-C7
in ter ver teb ral disk se vi ye sin de fo ra mi nal ste no za
ne den olan sol pa ras ter nal fo ra mi nal prot rüz yon
ve kur va si so la ba kan skol yoz mev cut ol ma sın dan
do la yı mev cut ağ rı şika ye ti alt eks tre mi te ve nöz
sis tem mal for mas yo nu na bağ lı komp li kas yon lar
ile ol ma yıp eş lik eden ek is ke let sis te mi ano ma li -
si ne bağ lı ol du ğu nu dü şün mek te yiz. Va ka mız da
alt eks tre mi te ler ara sın da yak la şık 3cm uzun luk
ve çap far kı nın so nu cun da skol yoz ge liş tir di ği ve
bu nun ze min de ser vi kal ve lom ber böl ge de kök
ba sı sı na yol açan disk prot rüz yon la rı yol aç tı ğı
dü şün ce sin de yiz. Has ta mı za semp tom la rı nın ge-
ri le ye bi le ce ği dü şü ne rek kı sa olan eks tre mi te si ne
yö ne lik uzat ma ame li ya tı öner dik an cak ope ras -
yo nu ka bul et me di, fi zik te da vi prog ra mı na alın -
dı.

So nuç ola rak KTS’de te da vi ço ğun luk la kon-
ser va tif tir. Vis se ral or gan tu tu lu mu, kas is ke let 
sis te mi ne ait de for mi te gi bi ek pa to lo ji le rin bu lun -
du ğu du rum lar da me di kal ve ya cer ra hi te da vi uy-
gu la na bi lir. Özel lik le alt eks tre mi te de be lir gin
uzun luk far kı na yol aç mış va ka lar da skol yoz ve spi-
nal si nir le rin kök ba sı la rı gi bi ver teb ra kö ken li pa-
to lo ji le re ne den ola bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır.
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n 1936, Andre Lemierre reported 18 lethal sepsis cases caused by an ana-
erobic bacteria, Basillus funduliformisa (Fusobacterium necroforum).1
Lemierre syndrome (LS), is a rare complication of oropharangial or odon-

togenic infections generally occurring in young individuals, characterized
by thrombophlebitis of internal jugular vein (IJV) and sepsis caused by gram
negative bacteria confirmed by blood culture for Fusobacterium necroforum
(necrobasillozis). Before the antibiotics were available, LS occurred as a com-
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Lemierre Syndrome: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Le mi er re syndro me (LS) is a very ra re di se a se pre sen ting with throm bo sis of in ter nal
ju gu ler ve in (IJV) and sep tic em bo li a fol lo wing orop hran ge al in fec ti on. The com mon comp la int in
LS is pa in in the thro at and the usu al fin dings are uni la te ral swel ling and dec re a se in ran ge of mo-
ti on of neck. For di ag no sis, Dopp ler ul tra so nog raphy can be used. The ca se pre sen ted he re is 29 ye -
ars old he althy mul ti par wo man. In this ca se, fol lo wing postp hran gi al in fec ti on, throm bo sis of the
right IJV and par ti al throm bo sis of in ter nal ca ro tid ar tery (İCA) we re fo und. The la bo ra tory fin dings
of the ca se re ve a led high ho mo sis te in le vels and mu ta ti on in the me ti len tet ra hid ro fo lat (MTHFR)
677 CT and MTHFR 1298AC ge noty pe. Mo re o ver, the ot her la bo ra tory fin dings con fir med an ti-
phosp ho li pid syndro me (APS). The pa ti ent was tre a ted with an ti bi o tics and an ti co a gu lants.  Du e to
re pe ta ti on of the postp hran gi al in fec ti on this ca se is LS,  a very ra re ca u se of throm bo sis with ac-
com pan ying he re di tary trom bop hi li a mu ta ti ons and APS . The pa ti ent was sug ges ted to ke ep away
from in fec ti ons and con ti nu e ta king an ti co a gu lants and stop ta king con tra cep ti ve pills. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Throm bop hi li a; Le mi er re syndro me; throm bo sis; poly morp hism   

ÖÖZZEETT  Le mi er re sen drom (LS), kla sik ola rak oro fa rin ge al in fek si yo nu ta ki ben in ter nal ju gu ler ve -
nin (IJV) trom bo zu ve sep tik em bo li ge li şi miy le ka rak te ri ze olup na dir bir has ta lık tır. LS sık lık la
genç sağ lık lı bi rey de bo ğaz ağ rı sı, tek ta raf lı bo yun da ağ rı ve şiş lik ile ken di ni gös te rir. Ta nı için ren-
k li Dopp ler ul tra so nog ra fi kul la nı la bi lir. Bu ra da 29 ya şın da bir ka dın da post fa rin ge al en fek si yo nu
ta ki ben sağ IJV ’de tam tı kan ma ve sağ in ter nal ka ro tis ar ter de (IKA) sı van ma tar zın da trom büs ge-
liş miş, se rum ho mo sis te in dü ze yi yük sek, me ti len tet ra hid ro fo lat (MTHFR) 677 CT ve MTHFR
1298AC ge no ti pi ne sa hip, an ti-phosp ho li pid sen dro mu (APS) la bo ra tu ar bul gu la rı olan, tek rar la yan
post fa rin ge al en fek si yon lu, trom bo fi li yat kın lı ğı bu lu nan bir ol gu su nul mak ta dır. Ge ne tik mu tas -
yo nu, APS olan ve en fek si yo nu tek rar la yan has ta ya, de vam lı an ti ko a gü lan, uzun et ki li ben za tin pe-
ni sil lin kul la nı mı öne ril miş tir. Kon tra sep tif  alı mı dur du rul muş tur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Trom bo fi li; Le mi er re sen dro mu; trom boz; po li mor fizm
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p li ca ti on of phran gi tis ac com pan ying pa raphr ynge -
al abs cess. Af ter cli ni cal use of pe ni cil li ne, LS was
de fi ned as for got ton di se a se.2,3 To day this syndro me
is very ra re with an in ci den ce of 0.8 per mil li on oc-
cu ring du e to  less use and pos sib le re sis tan ce to an-
ti bi o tics in phary nge al in fec ti ons.3

LS is de fi ned as fe ver, in cre a se in pa in with the
mo ti on of the neck, post phary ngi tis IJV throm bo -
sis, sep tic pul mo ner em bo li a, abs cess in the li ver
and art hral gi a.2 The throm bo sis in in fe ri or ve na ca -
va, ca ver no us and la te ral si nus has al so be en re por -
ted.4 In very few ca ses, throm bo sis in ca ro tid ar tery
and isc he mic stro ke we re pre sent.2,5 Ac cor ding to
Si na ve and col le a gu es,6 LE is de fi ned as pri mary in-
fec ti on of orop harynx, blo od cul tu re po si ti ve sep ti -
ce mi a and throm bo sis in IJV, and pre sen ce of sep tic
me tas ta ses. Alt ho ugh, the mec ha nism ca u sing
throm bo sis in blo od ves sels ad ja cent to in fec ti -
on/inf lam ma ti on is unc le ar, hyper co a gu la bi lity
might be du e to ana e ro bic in fec ti on ca u sing throm-
bo sis, Fu so bac te ri um nec ro fo rum ca u sing pla te let
ag gre ga ti on, the pre sen ce of APS, or high le vels of
Fac tor V ac ti vity.7 Whet her the throm bus for ma ti -
on in LS is a tem po rary hyper trom bo tic si tu a ti on
or the pre sent throm bop hi li a is trig ge red by acu te
in fec ti on is not known. 

CA SE RE PORT

The pa ti ent (K.E.) was a he althy mul ti pa ro us wo -
man. The comp la ints li ke he a dac he, fa ti gu e, we ak -
ness, loss of ap pe ti te, swel ling, pol la ku ri a, fe ver,
ir ri ta ti on in the thro at, pal pi ta ti on star ted one ye -
ar be fo re the di ag no sis was ma de. She had tran si ent
isc he mic at tack, chil ling, res tric ted mo ti on of the
neck, and oral le si ons be fo re and af ter the ad mis si -
on to our cli nic. Af ter the bla ze out of the in fec ti -
on the pa in in the neck in cre a sed, the mo ti on of
the he ad was li mi ted whi le numb ness in her left
arm and vi su al prob lems oc cur red. The pa ti ent was
tre a ted with an ti bi o tics and an ti co a gu lants. The re -
fo re, iso la ti on of bac te ri a may not be pos sib le in our
ca se. At ini ti al ad mis si on to our cli nic smo king and
oral con tra cep ti ve pills we re qu it ted. On first, third
and fifth months of the tre at ment the in fec ti on in
the pharynx re cur red. The per so nal and fa mily his-
tory of the pa ti ent was un re mar kab le. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarryy  ffiinn  ddiinnggss::  All the se rum pa ra me -
ters are gi ven in Tab le 1. The an tip hosp ho li pid an-
ti bo di es we re po si ti ve. The high ho mocy ste i ne
le vels dec li ned af ter the tre at ment. The he re di tary
throm bop hi li a analy ses sho wed MTHFR 677CT,
MTHFR 1298 AC mu ta ti ons.    

DDoopppp  lleerr  UUll  ttrraa  ssoo  uunndd:: At the le vel of right
ICA pro xi mal re gi on ap pro xi ma tely 12.3x4.6 mm
throm bus was pre sent. The IJV was occ lu ded
with throm bus (Fi gu re 1, 2). Af ter 12 days of ini-
ti a ti on of the tre at ment the throm bus in right
ICA dec re a sed to 8.1 x 3.5 mm in si ze and re ca -
na li za ti on star ted in IJV (Fi gu re 3). The lympha -
de no pat hi es reg res sed to 13 mm which was 26
mm in ini ti al eva lu a ti on be fo re the me di ca ti on
(Fi gu re 4)..
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Blood Test; (Initial Evaluation)

Hemoglobin: 12.8 

White Blood Count: 5.9 K/ul

Hematocrit: 36.7

Mean Corpuscular Volume: 81.4

Trombocyte: 160 000/ul 

Peripheral Blood Smear;

Neutrophils: %68 

Monocytes: %12 

Sedimentation Test:: 50 mm /S

Coagulation Test:

Protein-C,:70.516 (70-140%) 

Protein S: 55.980 (58-130%), 

Antithrombin III : 88.452 (75-125%) 

Homocysteine-1 14.2 (5-12) 

Homocysteine -2 8.60 (12-15)

Fibrinogen 451.8 mg/dl (180-350)

Genetic Mutation

Prothrombin F20210A Mutation (-)

Factor V Leiden Mutation (-)

MTHFR  A120C-DL Heterozigot Mutation (+)

MTHFR  C677T-DL Heteozigot  Mutation (+)

Anti-Phospholipid antibodies sendrome

Lupus antigen LA1/LA2 <2.0 pozitif (0.8-1.2) 

Anti Nuclear Antibody (ANA) (+)

Anti-cardiolipin IGG : 84 IU/mL(0-48)

Anti-cardiolipin IGM 142 IU/mL (0-44)

TABLE 1: Laboratory finding.

MTHFR: Methylene Tetra Hydrofolate Reductase.



DIS CUS SI ON

The pa ti ents with LS syndro me usu ally are he althy
yo ung adults and they suf fer from fe ver with shi v-
e ring, bad ge ne ral sta tus, pa in, swel ling and dec re -
a sed ran ge of mo ti on along the ster noc le i do mas to id
musc le du e to dra i ning abs cess of ton sil lar and pe -
ri-ton sil lar ve no us su pu ra ti ve throm boph le bi tis to
IJV. Alt ho ugh LS is usu ally ca u sed by Fu so bac te ri -
um nec ro fo rum which is a non-pat ho gen ob li ga -
tory ana e ro bic bac te ri a from the oral flo ra,
Strep to coc cus vi ri dans, Bac te ro i des spp, Pep tos -
trep to coc cus, En te ro coc cus spp can be the re a son8

and the symptoms of odon to je nic in fec ti on, mas-
to i di tis, pa ro ti tis or si nu si tis can be pre sent. In the
clas si cal form of LS the pri mary in fec ti on si te is the
orop harynx but the throm bo sis in the IJV may le -
ad to me tas ta tic in fec ti on. Pa in and swel ling in the
an te ri or cer vi cal re gi on; throm bo sis in IJV, em bo -
lism may le ad to di ag no sis. 

The physi o-pat ho logy of LS is con tra ver si al. 
It is unk nown why Fu so bak te ri um nec ro fo rum
which is nor mally fo und in the flo ra of orop har-
ynx; gas tro-in tes ti nal system and ge ni to-uri nary
system be co mes pat ho ge nic. The in suf fi ci ency of
the im mu ne de fen se which may be se con der to an
in fec ti on may pro du ce an ana e ro bic at mosp he re fa-
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FI GU RE 1: Ca ro tid Dopp ler 1: Throm bo sis of in ter nal ju gu lar ve in, hyper -
trop hic lympha de no pat hi es and par ti al throm bo sis of right in ter nal ca ro tid ar-
tery at the bi fur ca ti on.

FI GU RE 2: Carotid Doppler 2:Thrombosis of internal jugular vein, hyper-
trophic lymphadenopathies and partial thrombosis of right internal carotid ar-
tery at the bifurcation. Carotid Doppler USG showed 12.3x4.6 mm huge
thrombus at the level of right ICA.

FI GU RE 3: Carotid Doppler 3: After 12 days of initiation of the treatment the
thrombus in the partial right ICA decreased to 8.1x3.5 mm in size and re-
canalization started in IJV.

FI GU RE 4: Carotid Doppler 4: The lymphadenopathies regressed to 13 mm
which was 26 mm in initial evaluation. Also the partial thrombus in the right
ICA and IJV decreased.



ci li ta ting the in va si on of the mic ro or ga nism. The
bac te ri a may ca u se fib rin and plat te let ag gre ga ti on,
mic ro-abs cess for ma ti on and re le a se he moly sin,
he mag lu ti nin and le u ko si din.9

The ini ti a ti on of the syndro me is in fec ti on in
the thro at. In the se con der pha se the in va si on of
the la te ral phran ge al spa ce, IJV throm boph le bi tis
or as in our ca se it may ca u se throm bo sis in the ar-
tery of ca ro tid. The me tas ta tic spre a ding of the bac-
te ri a may ca u se syste mic co a gu lo pathy. In 95% of
the ca ses, ple u ro-pul mo nary in vol ve ment was re-
por ted. Me tas ta tic abs cess may be in jo ints, bo nes,
soft tis su es, li ver, sple en, kid ney and bra in.4,10 The
syndro me is usu ally se en in yo ung adults with me -
an age of 22 ye ars. ICA throm bo sis was re por ted in
2 ca ses and ce reb ral in farct in one.2

The throm bo sis in the ad ja cent ves sels may be
du e to en dot he li al da ma ge and pla te let ag gre ga ti on
which is ca u sed by the bac te ri a it self. From the 
pers pec ti ve of Virc how, inf lam ma ti on, syste mic 
hyper co a gu la bi lity which is al te red by in fec ti on,
ve no us sta sis and en dot he li al da ma ge may ha ve 
ac ted in col la bo ra ti on.7 It has be en re por ted that hy-
per co a gu la pathy may be re la ted to an ti--phosp ho li -
pid an ti bo di es and ele va ted fac tor VI II le vels but it
is unc le ar if the for ma ti on of the throm bus is ca u sed
by tem po rary hypert hrom bo tic sta tus or trom bop -
hi li a which is ag gra va ted by in fec ti on. Fac tor V le -
i den (FVL) he te rozy go sity,10 prot hrom bin (PT)
20210GA mu ta ti on, the poly morp hims of MTHFR
677 CT was re por ted in ca ses with LS syndro me.11

In a LS ca se pre vi o usly re por ted by Cons tan tin and
col le a gu es,12 he te rozy go te tis su e fac tor (TF 603) as-
so ci a ted with prot rom bo ge nic fac tor and  ho mozy -
go te mu ta ti on of plas mi no gen ac ti va tor in hi bi tor-1
(PA I-1 4G/4G) was fo und. In anot her ca se, PT
G20210A, FVL ve MTHFR C677T poly morp hisms
we re nor mal.8 De fi ci ency of Fac tor XII (F XI I), one

of the ma jor fac tor in in trin sic path way of co a gu la -
ti on may le ad to throm bo em bo li a.13 In the ca se re-
por ted he re, FVL and PT G20210A we re nor mal,
whi le he te rozy go te mu ta ti ons of MTHFR C677T
CT and MTHFR A1298C AC we re fo und.  Even if
the as so ci a ti on bet we en high plas ma ho mocy ste i ne
le vels and VTE is well known,14 the re por ted re la -
ti ons hip bet we en ar te ri al trom bo sis and hyper ho -
mocy ste i ne mi a in me ta-analy ses is in com pa tib le
ac cor ding to so me stu di es.15

Fu so bac te ri um  nec ro fo rum is sen si ti ve to pe -
ni cil li ne, clin damy cin, met ra ni da zo le and clo ram -
fe ni kol.16 In every ca se, iso la ti on of  Fu so bac te ri um
nec ro fo ru mun may not be pos sib le. The re fo re, re-
s pon se to an ti bi o tics may in di ca te it as pos sib le mi-
c ro or ga nism in the eti o logy.10 Be fo re the cli ni cal
ava i la bi lity of an ti bi o tics, LS we re 90% mor tal. To -
day, with mo dern an ti mic ro bi al tre at ments this ra -
te dec li ned to 4-12%.16 Hen ce, the in fec ti on is
en do vas cu lar and car ri es the risk of dis tant me tas -
ta ses, long term an ti bi o tics are re qu i red. Alt ho ugh,
the use of an ti co a gu lants is sug ges ted by so me aut -
hors,13,17 ot hers only used an ti bi o tics.18 The re fo re,
use of an ti co a gu lants still un der de ba te.3 Ad ding
an ti co a gu lants to me di cal tre at ment with an ti bi o -
tics is re com men ded as this com bi ned tre at ment
pro vi des ra pid re so lu ti on of bac te ri al in fec ti on and
throm boph le bi tis which in this man ner mi ni mi zes
the for ma ti on of new me tas ta tic fo cu ses. The ca se
pre sen ted he re cla ims that LS still exists as spo ra dic
ca ses. The re pe ti ti ve post phary nge al in fec ti ons, ar-
te ri al and ve no us throm bo sis in this ca se sup port
the di ag no sis. Mo re o ver, he re di tary throm bop hi li -
a and mar kers of APS we re al so po si ti ve in this ca -
se. All the pre ven ti ve me a su res sho uld be ta ken to
avo id in fec ti ons in LS. Pres crip ti on of an ti co a gu -
lants for li fe long in ca ses with ge ne tic mu ta ti ons
and APS is strongly sug ges ted.
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rimer venöz leiomyosarkomlar oldukça nadir görülen patolojilerdir.
Daha çok inferior vena kava nadiren de ovarian ven ve iliak ven den
kaynaklanmaktadır. Büyük safen venden kaynaklanan leiomyosar-

komlar oldukça nadirdir. Dünyada büyük safen venden kaynaklanan ilk va-
kayı van Ree 1919 yılında tespit etmiştir.1 Bu tarihten günümüze kadar
yaptığımız araştırmada sadece 26 adet vaka rapor edilmiştir. Bizim sundu-
ğumuz olgu Türkiye’den bildirilen büyük safen venden kaynalanan ilk lei-
omyosarkom olgusudur.

OLGU SUNUMU

Sunduğumuz olgu 67 yaşında 4 ay önce sağ bacakta diz üstü medial bölge-
de ele gelen kitle (Resim 1), sağ bacakta hafif ödem ve yürümekle artan

Primer Büyük Safen Ven
Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu

ÖÖZZEETT  Le i om yo sar kom lar, pri mer ola rak ven ler den özel lik le de bü yük sa fen ven den na di ren kay-
nak la nır lar. Sun du ğu muz ol gu; 67 ya şın da ki ba yan has tada, 4 ay dır de vam eden  sağ ba cak di züs tü
me di al böl ge de şiş lik, yü rü mek le ha fif ağ rı, has sa si yet gi bi fle bi ti tak lit eden şika yet le r ol muş. Baş-
vur du ğu dış bir mer kez de trom bo ze va ris  teş hi si ko nu lan has ta kli ni ği miz de ya pı lan tet kik le ri son-
ra sı ba şa rı ile ope re edil miş bir bü yük sa fen ven le i om yo sar kom va ka sı dır. Pe ro pe ra tif dö nem de
dis tal me tas taz le hi ne her han gi bir bul gu su ol ma yan has ta nın 24 ay lık ta ki bi so nu cun da her han gi
bir nüks bul gu su na rast lan ma dı.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Leiyomiyosarkom; safenöz ven

AABBSS  TTRRAACCTT  Leiomyosarcomas rarely arise from primary veins, especially the great saphenous vein.
The present report is about a 67 years old female patient who was having a mass medially above her
knee,  having mild pain and tenderness while walking, for nearly 4 months. The mass was diagnosed
as trombosed varicose vein at an outher center and was referred for the operation. After further in-
vestigations done at our instution patient was operated successfully. The pathological examination
revealed leiomyosarcoma of the great saphenous vein with free margins. The patient  did not have
any evidence of distal metastasis at the preoperative period and also revealed no evidence of any re-
currence during the 24 months of follow up period.

KKeeyy  WWoorrddss::  Leiomyosarcoma; saphenous vein
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müp hem ağ rı şika yet le ri ile dış bir mer ke ze baş vur-
muş olup ora da ya pı lan dopp ler ul tra so nog ra fi
(USG)’de fle bit son ra sı ge liş miş trom bo ze va ris teş-
hi si kon muş ve ope ras yon öne ri le rek has ta ta bur cu
edil miş. Has ta son ra sın da ope ras yon için has ta ne -
mi ze baş vur muş tur. Has ta nın ya pı lan fi zik mu a ye -
ne sin de kit le böl ge si pal pas yon la has sas tı, kit le nin
trans vers ve lon gi tu di nal mo bi li te si yok tu. Has ta -
nın ak ci ğer gra fi sin de, ba tın ul tra so nog ra fi sin de,
ru tin kan ve id rar tah lil le rin de her han gi bir özel lik
yok tu.

Has ta nın  mer ke zi miz de ya pı lan dop ler USG
in ce le me sin de bü yük sa fen ven tra se sin de art mış
vas kü la ri zas yon içe ren kit le tes pit edil di. Ope ras -
yo na alı nan has ta ya kit le tra se sin ce in siz yon uy-
gu lan mış olup sert las tik kı vamın da 15 cm
uzun lu ğun da, 2,5 cm ge niş li ğin de nor mal da mar
ya pı sın dan mak ros ko pik ola rak net ay rı la bi len kir -
li be yaz renk te ki kit le ek si ze edil di (Re sim 2, 3).
Ek si ze edi len kit le de pe ri ve nöz in fil tras yon mev-
cut de ğil di.

Pi ye sin ya pı lan his to pa to lo jik in ce le me sin de
gra de 3 ple o mor fik tip le i om yo sar kom tes pit edil di
ve cer ra hi sı nır lar nor mal ola rak de ğer len di ril di
(Re sim 4). Has ta nın da ha son ra ya pı lan vü cut ta ra -
ma tet kik le rin de her han gi bir me tas ta tik odak tes-
pit edil me di. On ko lo ji kon sül tas yo nu so nu cu
ke mo te ra pi ya  da rad yo te ra pi al ma sı na ge rek gö-
rül me di. 24 ay lık ta kip son ra sı has ta da re kür rens
yok tu.

TAR TIŞ MA

Pri mer ve nöz tü mör ler, düz kas hüc re le rin den kay-
nak la nan le i om yo sar kom lar ve en do tel hüc re le rin -
den kay nak la nan he man ji o en do te li o ma lar ol makRESİM 1: Sağ alt ekstremite dizüstü bölgedeki kitlenin yüzeyel görünümü.

RESİM 3: Cerrahi işlem ile çıkarılmış olan kitle.

RESİM 4: Kitlenin mikroskopik olarak görünümü.

RESİM 2: Kitlenin cerrahi işlem sırasındaki görünümü.
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üze re iki ye ay rı lır lar. Le i o mi o sar kom lar yu mu şak
do ku sar kom la rı nın %6’sı nı oluş tu rur ve ve nöz le-
i om yo sar kom lar da tüm le i o mi o sar kom la rın da
%2’si ni oluş tu rur.2-5

Ve nöz sis te min pri mer le i om yo sar kom la rı ol-
duk ça na dir gö rü lür, dün ya ça pın da yak la şık 200
va ka ya yın lan mış tır.2 En sık tu tu lan kı sım %60 ile
in fe ri or ve na ka va dır. Alt eks tre mi te ler de ise bü -
yük sa fen ven %9 ile en sık tu tu lan bö lüm dür. Or-
ta la ma yaş ise 55-60 yaş ara sı ol mak la bir lik te
sa de ce bir ço cuk ol gu ve nöz le i om yo sar kom ra por
edil miş tir.6 Ele ge len kit le, şiş lik, sırt ya  da ka rın
ağ rı sı gi bi nons pe si fik bul gu lar gö rül se de eks tre -
mi te ler de ki ve nöz le i om yo sar kom la rın semp tom -
la rı da ha er ken bul gu ve re rek er ken teş hi se im kan
ve rir ler. Bi zim sun du ğu muz ol gu da da en be lir gin
semp tom ağ rı sız im mo bil kit ley di.

Bil gi sa yar lı to mog ra fi ve man ye tik re so nans
gö rün tü le me (MRI) yön tem le ri yu mu şak do ku tü-
mör le ri nin özel lik le de ve nöz tü mör le rin sap tan -
ma sın da en ba şa rı lı se çe nek ler dir. Bu gö rün tü ler
ve nöz ori ji nin tes pi tin de ve tü mör ve çev re do ku -

la rın iliş ki si hak kın da özel lik le MRI en de tay lı so-
nuç lar la tü mö rün teş hi sin de yar dım cı dır.7

Bu ol gu lar da cer ra hi tek et ki li te da vi şek li ol-
mak la bir lik te lo kal re kür ren si ve sağ ka lı mı et ki le -
yen ana fak tör mak ros ko pik ola rak sağ lam gö rü len
do ku la ra ka dar ya pı lan ge niş re zek si yon lar dır.2,3

Uzak me tas taz lar mor ta li te nin ana be lir le yi ci -
si dir ve ge nel lik le pri mer tü mör re ze ke edil di ği sı-
ra da mev cut tur lar. Ke mo te ra pi ve rad yo te ra pi ru tin
ola rak ve ril me mek le bir lik te sa de ce bir kaç va ka da
et kin li ği ra por edil miş tir.3 Has ta lı ğın prog no zu za-
yıf tır ve or ta la ma ya şam bek len ti si 30-40 ay dır.2,3,8

Ve nöz le i om yo sar kom lar ge nel lik le ya vaş bü-
yü yen tü mör ler ol mak la bir lik te ve nöz obs trük si -
yon bul gu la rı iyi ge liş miş olan kol la te ral do la şı mın
var lı ğın da ge nel de gö rül mez. Ol duk ça na dir gö-
rül me le rin den do la yı ope ras yon ön ce sin de tes pit
edil me le ri zor dur. Bu yüz den uzun sü ren fle bit
bul gu la rı, de rin ven trom bo zu, yü rü yüş le ar tan
ağ rı ve alt eks tre mi te de ödem gi bi nons pe si fik
bul gu la rı olan ol gu lar da bu pa to lo ji gö zar dı edil-
me me li dir.
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