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

GENEL BİLGİLER
Damar Cerrahi Dergisi, Ulusal Vasküler 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
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Damar Cerrahi Dergisi’nin 2013 yılı ilk sayısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mut-
luluk duymaktayım. Sizlere layık olmak için güzel bir sayı hazırlamaya gayret ettik ve
bunu da birlikte başardığımız kanaatindeyim.

Dergimizin geldiği nokta itibariyle daha önce paylaştığım gibi başta SCI-Expanded olmak
üzere uluslararası dizinlerde dergimizin yer alması için gerekli girişimler yapılmıştır.

Hepimizin gayretleri ile dergimizi bugün geldiği noktadan daha ilerilere taşıyacağımız-
dan hiç şüphem yoktur. Bundan 3-4 yıl önce yazı bulmakta ve sayı basmakta çok zorlan-
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lerimi sunmak istiyorum. Sayın Prof.Dr. Byung-Boong LEE dergimize biri editöryal, di-
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lerle paylaşmıştır. Konjenital vasküler malformasyonlar konusunda dünyaca kabul görmüş
büyük bir otoritenin böyle önemli bir derlemesini dergimizde basmış olmaktan çok büyük
mutluluk duymaktayım. Bunun dışında Sayın Prof.Dr. Selim İSPİR de EVAR konusunda
bir derleme yazmıştır. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu iki kıymetli yazının
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sına basım aşamasındaki makaleler başlığı altında sunulacaktır. Yazılar bu halleriyle ya-
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ongenital vascular malformation (CVM) has maintained its notori-
ous reputation as an enigma in modern medicine throughout the
century; due to its embryological characteristics, the CVM is known

as a unique vascular disorder of extreme variety with stigma of totally un-
predictable behavior.1

Before a modern diagnostic technology became available through the
last century, the knowledge on this unique embryonic tissue remnants was so
limited that a cavalier (and overaggressive as well) approach to the CVMs,
mostly led by surgeons alone based on limited knowledge and experiences
resulted in often disastrous outcomes with high recurrence and high compli-
cation/ morbidity. Naturally such poor outcome added further confusion on
its management with erroneous prejudice to the CVMs for many decades.

However through last three decades, the nature of the CVMs affecting
the entire circulation systems, artery, vein, and/or lymphatics in various
extents and severities, has been correctly understood, and a new concept
on its management has emerged based on a new classification-Hamburg
Classification to provide an improved strategy.2

The old concept based on name-based eponyms was timely replaced
by Hamburg classification which in turn provided a proper ground to adopt
various new technologies for accurate diagnosis and subsequent manage-
ment of the CVMs.

Such new approach based on a new concept opened the door for the
endovascular therapy as a new additional armamentarium to the traditional
open surgical therapy, to establish a multidisciplinary (team) concept.3

New endovascular approach with various embolo-sclerotherapies was
adopted as a possible solution to compensate earlier mistakes solely based on
the open surgical treatment; it is now fully integrated as one approach
through a multidisciplinary strategy to achieve an acceptable goal for the
contemporary management of the CVMs.4
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However, through last two decades we learned
the lessons on quite a few critical risks involved to
the endovascular approach through painful mis-
takes mostly by the ignorance; ‘indiscriminating’
enthusiasm to the endovascular therapy in its ini-
tial period  gave much more harm as the price for
the learning curve. 

Through the experience with absolute ethanol
sclerotherapy, for example, we confirmed that the
endovascular therapy is NOT a panacea to all dif-
ferent conditions of the CVMs.5 Its benefit can be
maximized only by careful use with appropriate
precautions to limit to ‘surgically inaccessible’ le-
sions. And ‘surgically accessible’ lesions would be
better off with a more effective management, with
open surgical/excisional therapy, with less morbid-
ity providing a potential chance of ‘cure’.

The primary aim of the endovascular therapy
in the CVM management should remain for ‘surgi-
cally inaccessible’ lesions as the treatment of choice,
within the boundary of a multidisciplinary team ap-
proach to improve the management outcome with
reduced morbidity and minimum recurrence.  

The secondary aim/role of endovascular ther-
apy could be expanded to the ‘surgically accessible’
lesions as a supplement to improve subsequent sur-
gical/excisional therapy through preoperative as
well as postoperative embolo-sclerotherapy.  

Such peri-operative, especially preoperative,
therapy could reduce surgical morbidity as well as
complications drastically so that such benefit can
exceed beyond the boundaries of the traditional
surgical approach. Hence, an appropriate embolo-
sclerotherapy, before, during, and/or after the sur-
gical excision is highly desirable to achieve a far
superior outcome than the conventional excisional
surgery alone even for a simple surgically accessi-
ble lesion.

Regardless of the type of the CVM lesions and
modalities of the therapy, ultimate goal of the ther-
apy is the precise control of the “nidus“ of the le-
sion itself to prevent recurrence and/or fast
deterioration of the lesions with full consideration
of its embryological characteristics in addition to
its hemodynamic consequences. 

All ‘extratruncular’ type CVM lesions as the
result of a defective development in the ‘early’
stage of embryogenesis keep its unique embryolog-
ical characteristics to progress, originated from its
mesenchymal cells/angioblasts. These lesions will
grow and recur by various endogenous and exoge-
nous stimulations (e.g. female hormone, menarche,
pregnancy, trauma, surgery). 

Previous approach to the AVM, for example
only with the strategy to shut off the feeding ar-
tery with ligation or embolization, leaving the
nidus of the lesion intact, is totally wrong; such a
mistake would provoke a more aggressive neovas-
cular recruitment by this primitive tissue only to
make the condition worse with no exception.6

In addition, such endovascular therapy based
on various modalities of the embolo-sclerother-
apy can provide only ‘effective control’ at best; it
should not be abused aiming for a ‘cure’ overzeal-
ously. Even the absolute ethanol cannot provide a
chance of cure without enormous collateral dam-
age, for example. Therefore, in view of unique
embryological characteristics of (extratruncular)
CVM lesions, the endovascular therapy is man-
dated for ‘controlled’ aggressiveness within the
accepted boundary of the “palliative” concept
only when the benefit d exceeds the morbidity
following the treatment.

Besides, proper selection of the embolo-scle-
roagent should be made to fit best to each lesion
with different location and severity. Most of
presently available embolosclero-agents (e.g. ab-
solute ethanol, Onyx, N-butyl cyanoacrylate, coil
and/or contour particles) are far from the perfect
accompanying significantly high risk of complica-
tion and/or morbidities; a careful plan, from the di-
agnosis and treatment to the long term follow up
assessment, is mandated for each different agent
with different limitation, risk, and morbidities (e.g.
bleomycin).  

Therefore, proper assessment on the response
should be included upon the decision on the sub-
sequent session of the endovascular treatment for
its agent to be used, the amount, and the delivery
route, etc.
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Preferred modality of embolosclerotherapy
should be selected based on positive balance of
benefit by the treatment over the morbidity ac-
companied by the treatment, unless the treatment
is indicated regardless of its price for a life- or limb-
threatening condition (e.g. hemorrhage of venous
malformation; high cardiac output failure by AV
malformation). 

Critical role of careful assessment on benefit
versus risk of morbidity before the commitment
cannot be overemphasized, and the ultimate goal
of the treatment has to be clearly defined with a
realistic expectation.

By the same token, the same principle of the
endovascular therapy cannot be implied to all the
CVM lesions as ‘one size fits to all’. Because, not all
the CVMs are the same in their clinical signifi-

cance, natural progress, response to the therapy,
etc. and they are all different from each other. For
example, early aggressive approach to all the AVM
lesions, either macro- or micro-AV shunting, is
generally  warranted whenever and wherever pos-
sible to reduce the serious impact as well as the
consequence of the AVM lesion. However, the ve-
nous malformation or lymphatic malformation7

seldom becomes a life- or limb-threatening condi-
tion on the contrary to the AVM.8

Therefore, a ‘discriminating’ use of same em-
bolo-sclerotherapy is warranted depending upon
the type of the CVMs.
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arginal vein (MV)1-5 is relatively common among various conge-
nital vascular malformations (CVMs) affecting lower extre-
mity;6-10 it often mimics the ordinary varicose veins originated

from saphenous/superficial vein. However the MV is NOT a varicose vein.
It is an embryonic vein remnant which failed to involute as a birth defect.

Although MV often runs along the lateral aspect of the lower extre-
mity, which is an odd/unusual location for common varicose veins, it usu-
ally locates very superficially beneath the skin with a minimum soft tissue
coverage so that most of the MV looks very innocuous, confusing the phle-
bologists with the varicose vein (Figure 1).

Marginal Vein is Not a Simple Varicose Vein:
It is a Silent Killer!: Invited Article

AABBSS  TTRRAACCTT  Marginal vein (MV) is not an ordinary varicose vein; it is an embryonic vein remnant
classified as a truncular venous malformation (VM). MV is the result of defective development
along the later stage of embryogenesis while the vein trunk is formed. MV exists most often with
Klippel Trenaunay Syndrome (KTS), representing as its major VM component; VM is a part of com-
bined form of congenital vascular malformation (CVM) involved with KTS together with the lym-
phatic malformation. MV accompanies a high risk of venous thromboembolism due to defective
vessel structure with a lack of smooth muscle cell to form the media in addition to avalvulosis con-
dition, often resulting in fatal pulmonary embolism. Early ablation of the MV is indicated when-
ever feasible as far as the deep vein system is normal, especially when the MV causes a vascular bone
syndrome. Otherwise, prophylactic anticoagulation is strongly recommended.

KKeeyy  WWoorrddss::  Varicose veins; Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome

ÖÖZZEETT  Marjinal ven (MV) basit bir variköz ven değildir. Bu bir embriyolojik ven kalıntısıdır ve bir
trunkular malformasyon olarak sınıflandırılır. MV venöz trunk oluşurken embriyogenezin geç dö-
nemindeki defektif gelişime bağlı ortaya çıkar. MV en sık Klippel-Trenaunay Sendromu (KTS) ile
birliktedir ve onun majör bir komponentidir. VM Konjenital Vasküler Malformasyonun (CVM)
kombine bir formudur. KTS’de lenfatik malformasyon ile birlikte olabilir. MV, defektif damar yapısı
nedeniyle yüksek bir venöz tromboembolizm riskine sahiptir. Media tabakasında düz kas hücreleri
olmadığı gibi, kapakçıklardan da yoksundur. Sıklıkla ölümcül pulmoner embolilere neden olur.
Uygun olduğunda, derin venöz sistem normal olduğu sürece MV’nin erken ablasyonu gereklidir.
Özellikle de MV’nin bir vasküler kemik sendromuna neden olduğu durumlarda. Bunun dışında
profilaktik antikoagülasyon güçlü bir şekilde önerilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Variköz venler; Klippel-Trenaunay-Weber Sendromu
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De pen ding upon the sta ge of de fec ti ve de ve -
lop ment along the last/trun cu lar sta ge of emb ryo -
ge ne sis whi le for ming the ve in trunk, the ex tent
and se ve rity of the MV are dif fe rent so that all the
MVs in dif fe rent con di ti ons as well as dif fe rent lo-
ca ti ons  are na med to get her as ‘la te ral emb ryo nic
ve in’ inc lu ding the ‘sci a tic ve in’.2,11,12

Re gard less of the lo ca ti on and se ve rity, all the -
se la te rally lo ca ted emb ryo nic ve ins ha ve sa me de-
fec ti ve/de fi ci ent me di a of the ve in wall with lack
of smo oth musc le la yers (cf. va ri co se ve in). 

The MV is the most com mon form of ve no us
mal for ma ti on (VM) in vol ved to  Klip pel-Tre na u -
nay Syndro me (KTS)13-17 as one of its mul tip le vas-
cu lar mal for ma ti on com po nents.

KTS is a well known  na me-ba sed eponym rep-
re sen ting a cli ni cal con di ti on of va ri o us con ge ni tal
ano ma li es af fec ting not only the vas cu lar system but
al so the soft tis su e as well as the ske le tal system.

The MV/la te ral emb ryo nic ve in as a trun cu lar
VM1-5 is po ten ti ally most dan ge ro us VM in vol ved
with KTS, and to get her with ex trat run cu lar VM, it
rep re sents the VM gro up of CVM com po nents of
KTS. 

In ad di ti on to this VM gro up,18-21 KTS has the
lympha tic mal for ma ti on (LM) gro up,22-24 as anot -
her cli ni cally sig ni fi cant CVM com po nents, to af-
fect the ma jo rity of cli ni cal con di ti on of KTS
di rectly and in di rectly be si des ca pil lary mal for ma -
ti on (CM).25,26 The se two, VM and LM, com bi ned
form of CVMs are clas si fi ed as ‘he molym pha tic
mal for ma ti on’ (HLM) by mo di fi ed Ham burg Clas-
si fi ca ti on (Tab le 1).27-30

Ne vert he less, the MV has be en con si de red a re -
la ti vely be nign con di ti on ca u sing only chro nic ve-
no us in suf fi ci ency (CVI) by its na tu ral con di ti on of
aval vu lo sis- lack of ve no us val ve- as a part of de fec-
ti ve de ve lop ment of the ve no us wall.1-5 However la -

FIGURE 1: 1A depicts a clinical condition of the marginal/lateral embryonic vein along the lateral aspect of the left lower extremity. This unique vein structure
is a persistent fetal remnant vessel following the failure of normal involution/regression.
1B presents an angiographic finding of this marginal vein, which remains the only major venous drainage route for this patient with a lack of normal develop-
ment of deep venous system . Therefore,  surgical excision to control the venous hypertension is contraindicated.
(From: Lee  BB. Venous embryology: the key to understanding anomalous venous conditions. Phlebolymphology. 2012;19(4):170-81).
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tely, MV was fo und to be a much mo re se ri o us con-
di ti on to ca u se the ve no us throm bo em bo lism (VTE).
When this MV is com bi ned with a uni qu e con di ti -
on of co a gu lo pathy, which is com mon among the
‘ex trat run cu lar’ VM le si ons, it be co mes a so ur ce of
of ten fa tal pul mo nary em bo lism (PE).31-34

Hen ce, a pro per un ders tan ding on the MV as
one of CVMs is man da ted for a sa fe ma na ge ment
as a who le.

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF
THE CONGENITAL VASCULAR 
MALFORMATIONS (CVMs)

CVM rep re sents a gro up of de fec ti ve vas cu lar
struc tu res as the out co me of de ve lop men tal ar rest
du ring va ri o us sta ges of emb ryo ge ne sis. De pen ding

upon the emb ryo lo gi cal sta ge when the de fec ti ve
de ve lop ment oc curs, its cli ni cal be ha vi or is en ti -
rely dif fe rent so that a pre ci se un ders tan ding of this
emb ryo lo gi cal back gro und of every CVM le si on is
war ran ted.35-39

When the de fec ti ve de ve lop ment oc curs in its
‘earl y‘ sta ge whi le the vas cu lar struc tu re is still in
pri mi ti ve con di ti on of re ti cu lar net work, this em-
b ryo nic tis su e will re ma in pre sen ting as a clus ter
of mal for med ves sels on birth. The re fo re, this in-
born vas cu lar de fect exists al re ady at birth and con-
ti nu es to grow at a ra te that is pro por ti o nal to the
growth ra te of the body (cf. he man gi o ma), and
clas si fi ed into the ‘ex trat run cu lar’ type to dif fe ren -
ti a te from ‘trun cu lar’ type which rep re sents ot her
gro up of de fec ti ve de ve lop ment ori gi na ted from
the ‘la te’ sta ge.

This CVM gro up  be longs  to the ‘vas cu lar ano -
maly’ to get her with the vas cu lar tu mor gro up rep-
re sen ted by (ne o na tal or in fan ti le) he man gi o ma.40-43

Alt ho ugh both gro ups rep re sent en ti re ano ma lo us
vas cu lar di sor ders/struc tu res as a vas cu lar ano maly,
re gard less if its ori gin and pat ho ge ne sis, the CVMs
and vas cu lar tu mor/he man gi o ma are to tally dif fe -
rent not only for their pat ho ge ne sis but al so for
their cli ni cal be ha vi or. 

The (in fan ti le/ne o na tal) he man gi o ma ori gi na -
tes from the en dot he li al cells so that it has a dis-
tinct growth cycle cha rac te ri zed by a pro li fe ra ti on
pha se of early ra pid growth fol lo wed by an in vo lu -
ti o nal pha se of slow reg res si on. Un li ke CVMs, it
usu ally ap pe ars in the early ne o na tal pe ri od among
per fectly nor mal ne o na tes and un der go ‘self-li mi -
te d‘ growth fol lo wed by sub se qu ent in vo lu ti on that
usu ally comp le tes be fo re the age of 5-10 ye ars in
the ma jo rity of ca ses (Fi gu re 2).

Un til past thre e de ca des, the re had be en a sig-
ni fi cant con fu si on on the de fi ni ti on on va ri o us vas-
cu lar de fects ba sed on mostly na me-ba sed
eponyms; this old clas si fi ca ti on fa i led to pro vi de es-
sen ti al in for ma ti on re gar ding the eti o logy, ana -
tomy, and pat hoph ysi o logy du e to lack of suf fi ci ent
know led ge be fo re mo dern tech no logy was ava i lab -
le for a pre ci se eva lu a ti on of the se comp lex vas cu -
lar con di ti ons.44-47

Predominantly arterial defects

Predominantly  venous defects

Predominantly AV (arteriovenous) shunting defects

Predominantly lymphatic defects

Combined vascular defects

TABLE 1A: Hamburg Classification* of Congenital 
Vascular Malformations (CVMs) - Types.

* Based on the consensus on CVM through the international workshop in Hamburg, 
Germany, 1988, and subsequently modified.

* Capillary malformation was not included.

1. Extratruncular forms

Infiltrating, diffuse 

Limited, localized

2. Truncular forms

Aplasia or obstruction

Hypoplasia; Aplasia; Hyperplasia

Stenosis; Membrane; Congenital spur

Dilatation

Localized (aneurysm)

Diffuse (ectasia)

TABLE 1B: Hamburg Classification of CVMs*: Forms -
Embryological subtypes.

* Represents developmental arrest at the different stages of embryonic life: 
Earlier stage – Extratruncular form; Later stage – Truncular form. 

* Both forms may exist together; may be combined with other various malformations
(e.g. capillary, arterial, AV shunting, venous, hemolymphatic and/or lymphatic); 
and/or may exist with hemangioma.
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New clas si fi ca ti on was for mu la ted for the first
ti me thro ugh the work shop held in Ham burg, Ger-
many in 1988 to com pen sa te the old na me-ba sed
eponyms (e.g. KTS).27-30 Alt ho ugh the se eponyms
are still use ful to des cri be cer ta in con di ti ons in vol -
ved in com bi ned forms of vas cu lar mal for ma ti ons,
the ir ro les ha ve be en lar gely rep la ced by new
(Ham burg) clas si fi ca ti on for the last two de ca des.

The Ham burg Clas si fi ca ti on System ap prop ri -
a tely clas si fi es CVMs using cri te ri a that ta ke in to
ac co unt the un derl ying ana to mi cal, his to lo gi cal,
pat hoph ysi o lo gi cal, and he mody na mic sta tus of
the se con ge ni tal vas cu lar de fects from dif fe rent
emb ryo nic sta ges. Mo dern tech no logy and im pro -
ved di ag nos tic stu di es has al lo wed ac cu ra te di ag -
no sis of the se le si ons, which is cri ti cal for ac cu ra te
clas si fi ca ti on.

The Ham burg Clas si fi ca ti on dis tin gu is hed the
CVMs to six cli ni cally and he mody na mi cally dif-

fe rent gro ups, and na med them af ter the vas cu lar
systems in vol ved in the pre do mi nant le si on: ar te -
ri al (AM),48,49 ve no us,50-53 ar te ri o-ve no us (AVM),54-

57 lympha tic LM,58-61 ca pil lary,25,26 and com bi ned
vas cu lar mal for ma ti ons.62-64 When LM65-67 is mi -
xed/co-exists with VM or AVM68-70 as a com bi ned
form of the CVM, they we re na med as He molym -
pha tic Mal for ma ti on (HLM) (Tab le 1A).10,18

Each CVM gro up is furt her sub di vi ded in to
Ex trat run cu lar and Trun cu lar Forms in the Ham-
burg clas si fi ca ti on, ba sed on the emb ryo lo gi cal sta -
ge when de ve lop men tal ar rest has oc cur red (Tab le
1B).27-30

The “ex trat run cu lar for m” of CVM le si ons ari -
se when de ve lop men tal ar rest oc curs in the ‘ear li -
er sta ge’ of emb ryo nic li fe whi le the vas cu lar
system is in the re ti cu lar sta ge. Ex trat run cu lar le si -
ons the re fo re, re ta in the cha rac te ris tics of the me s-
ench ymal cells (an gi ob lasts) as emb ryo nic tis su e
rem nants of me so der mal ori gin. It re ta ins its po-
ten ti al to grow and pro li fe ra te when sti mu la ted in-
ter nally (e.g. me narc he, preg nancy, and hor mo ne)
or ex ter nally (e.g. tra u ma, sur gery).35-39

The “trun cu lar for m” of CVM le si ons ari se
when de ve lop men tal ar rest oc curs du ring the vas-
cu lar trunk for ma ti on pe ri od in the ‘la ter sta ge’ of
the emb ryo nic de ve lop ment.35-39 Trun cu lar le si ons
ha ve lost the emb ryo nic cha rac te ris tics of the me s-
ench ymal cells along with the po ten ti al to grow
and pro li fe ra te. Thus, the se trun cu lar le si ons carry
mi ni mal risk of re cur ren ce on con trary to the ex-
trat run cu lar le si on. Trun cu lar le si ons ho we ver, are
as so ci a ted with mo re se ri o us he mody na mic con se -
qu en ces re la ted to the type of CVM (e.g. mar gi nal
and emb ryo nic ve ins as trun cu lar VM). 

Ac cor dingly, ex tre me va ri e ti es of CVM le si ons
with a wi de ran ge of cli ni cal pre sen ta ti ons, un pre -
dic tab le cli ni cal co ur se, and er ra tic res pon se to tre -
at ment with the po ten ti al for high ra tes of
re cur ren ce can be exp la i ned ba sed on this emb ryo -
lo gi cal back gro und; the cli ni cal be ha vi or of every
vas cu lar mal for ma ti on is de pen dent on uni qu e em-
b ryo lo gi cal cha rac te ris tics of dif fe rent sta ges of em-
b ryo ge ne sis at which de ve lop men tal ar rest
oc curs.71-74

FIGURE 2: 2A depicts clinical condition of (infantile) hemangioma as a rap-
idly expanding lesion along the right cheek, first noted a few months after
birth, which may be mistaken for a venous malformation. 
2B & 2C show  typical MRI findings of (infantile) hemangioma, affecting right
cheek with prominent vascularity that helps differentiate it from a common VM.
2D presents Duplex ultrasonographic findings of active/high blood flow
through the lesion in contrast to what would be found in a VM lesion. 
(From: Lee BB, Laredo J, Lee TS, Huh S, Neville R. Terminology and classifi-
cation of congenital vascular malformations. Phlebology. 2007; 22(6):249-52).
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This new (Ham burg) clas si fi ca ti on pro vi ded
the im pe tus for the de ve lop ment of a con tem po rary
con cept of CVMs ba sed on emb ryo lo gi cal subc las si -
fi ca ti on in to one of two dif fe rent subt ypes, trun cu -
lar or ex trat run cu lar, al lo wing cli ni ci ans to pre dict
the cli ni cal co ur se, res pon se to tre at ment and li ke -
li ho od of re cur ren ce. With the Ham burg clas si fi ca -
ti on, pre ci se di ag no sis of va ri o us CVMs be ca me
fe a sib le ba sed on mo dern tech no logy.10,27-30

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF
THE VENOUS MALFORMATIONS (VMs)

VMs are de ve lop men tal ano ma li es (birth de fects) li -
mi ted to the ve no us system only. They are the re-
sult of ar res ted/de fec ti ve de ve lop ment of the
ve no us system du ring the va ri o us sta ges of emb -
ryo ge ne sis. VM is one of the most com mon CVMs,
and to get her with ar te ri al, ca pil lary and lympha tic
mal for ma ti ons, they are part of a lar ge gro up of
CVMs (Tab le 1).75-78

The terms “ca pil lary or ca ver no us he man gi o -
ma ” are still used er ro ne o usly to des cri be a VM le-
si on and  sho uld no lon ger be used in or der to avo id
con fu si on with a ge nu i ne he man gi o ma which be-
longs to a vas cu lar tu mor and NOT a vas cu lar mal-
for ma ti on.10,18

Nu me ro us clas si fi ca ti ons of VMs ha ve be en
pro po sed be fo re the Ham burg Clas si fi ca ti on was
ava i lab le as a uni ver sal clas si fi ca ti on system; many
we re ba sed on the ap pe a ran ce of the ano maly, its
ana tomy, pat ho logy, or ba sed on the ve lo city of
blo od flow in the le si on (e.g. ca ver no us he man gi o -
ma; ca ver no us an gi o ma; phle ban gi o ma). Many
VMs are still na med af ter the cli ni ci an who first de-
s cri bed the le si on re sul ting in re dun dant ter mi no -
logy with mo re con fu si on.   

EX TRAT RUN CU LAR VM LE SI ONS (TAB LE 1B)  

The de fec ti ve de ve lop ment of the se le si ons oc curs
be fo re the ma in vas cu lar trunks are for med (pre-
trun cal emb ryo nic le si ons). The re fo re, the le si ons
ne ver in vol ve the ma in trunk of for med ve in it self
but re ma in as an in de pen dent le si on from the na -
med/ma tu red ve in. The se le si ons res pond to va ri o -
us sti mu li and pro li fe ra te, carr ying a high risk of
re cur ren ce fol lo wing the tre at ment.

The se le si ons are furt her sub di vi ded in to dif fu -
se, in fil tra ting le si ons and lo ca li zed, li mi ted le si ons.
Dif fu se, in fil tra ting ex trat run cu lar VM le si ons may
ca u se symptoms du e to com pres si on of the sur ro -
un ding struc tu res (musc les, ner ves). They may pro-
du ce sig ni fi cant he mody na mic im pact on the
in vol ved ve no us system that is de pen dent on le si -
on si ze and lo ca ti on inc lu ding the risk of co a gu lo -
pathy. Growth is usu ally slow and pro por ti o na te to
the per son’s growth li ke ot her ex trat run cu lar CVM
le si ons thro ug ho ut the rest of the per son’s li fe and
the re is no spon ta ne o us reg res si on li ke a he man gi -
o ma. 

TRUN CU LAR VM LE SI ONS (TAB LE 1B)

The de fec ti ve de ve lop ment of the se le si ons oc cur
long af ter the pri mi ti ve re ti cu lar sta ge of vas cu lar
de ve lop ment. The se le si ons are al so known as
“post-trun cal fe tal le si on s” sin ce the de fec ti ve de ve -
lop ment oc curs  along the la te sta ge whi le the vas-
cu lar trunk is for med. Trun cu lar le si ons the re fo re,
no lon ger carry the risk of re cur ren ce af ter tre at -
ment. Ho we ver, the se le si ons ha ve var ying deg re -
es of he mody na mic con se qu en ces du e to con ge ni tal
val vu lar in com pe ten ce, obs truc ti on (at re si a, hy-
pop la si a) or di la ta ti on/ane urysm for ma ti on with as-
so ci a ted risk of VTE es pe ci ally when the con di ti on
is com bi ned with a con sump ti ve co a gu lo athy, com-
mon phe no me non among the ex trat run cu lar VM
le si ons.  

The trun cu lar le si ons are furt her sub di vi ded
in to obs truc ti ve79-82 or di la ted83-86 le si on types. All
trun cu lar le si ons in vol ve of ten ‘na me d’ ve in trunk
(e.g. fe mo ral, pop li te al, ili ac ve ins); they pre sent as
a de for med ve in with va ri o us deg re es of de ve lop -
men tal de fect (e.g. age ne sis/ru di men tary de ep ve -
in), ran ging from in comp le te or im ma tu re le si ons
(ap la si a or hypop la si a) to over de ve lo ped le si ons
(hyperp la si a) di rectly af fec ting the ma in axi al ve ins
(cf. ex trat run cu lar le si on).

The re fo re, the se trun cu lar VM le si ons cli ni -
cally ma ni fest as a de fec ti ve ves sel eit her as an ob-
s truc ti on (e.g. ve in web, spur, an nu lus, or
sep tum)87-90 or di la ta ti on (e.g. pop li te al or ili ac ve -
in ec ta si a/ane urysm).91-94 Aval vu li a/aval vu lo sis, or
ab sen ce of val ves is anot her form of hypop la si a that
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pro du ces ve no us ref lux which is a hall mark of the
MV. To get her with at re si a of the lu men of ve no us
trunks and ve no us ane urysms, the se are re la ti vely
com mon VM le si ons.95

Anot her uni qu e form of  trun cu lar VM le si ons
is a per sis tent fe tal rem nant (trun cal) ves sel as per-
sis tent, lar ge, emb ryo nic ve ins such as the MV or
the sci a tic ve in when a fe tal (trun cal) ves sel fa ils to
un der go nor mal in vo lu ti on.1-5

DEFINITION-MARGINAL VEIN (MV)

The trun cal ve no us de ve lop ment of the lo wer ex-
tre mity go es thro ugh thre e sta ges to form ma tu red
ve ins along the la ter sta ge of emb ryo ge ne sis and
the MV/la te ral emb ryo nic ve in is the result of de-
fec ti ve de ve lop ment of ve in trunk for ma ti on thro -
ugh the se thre e sta ges as fol lo wing;11,12

Early ve no us outf low from the pri mi ti ve lo -
wer limb is es tab lis hed thro ugh a la te ral/pos te ri or
fi bu lar (pe ro ne al) ve in dra i ning in to the pos te ri or
car di nal ve in, which is the FIRST emb ryo nic ve in
of the limb. This first sta ge of the pri mi ti ve fi bu lar
/pe ro ne al ve in for ma ti on is so on fol lo wed by the
se cond sta ge of the sci a tic ve in for ma ti on; when
‘pri mi ti ve fi bu lar ve in’ de ve lops two branc hes, ‘an-
te ri or/me di al ti bi al ve in’ and ‘con nec ting branch’,
an te ri or (me di al) ti bi al ve in be co mes/evo lu te to the
ma in de ep dra i ning ve in of the calf. An te ri or ti bi -
al ve in and pri mi ti ve fi bu lar ve ins to get her now

cons ti tu te the “sci a tic ve i n”, which is  the SE COND
emb ryo nic ve in (Fi gu re 3A).

Thro ugh the third sta ge, ‘a con nec ting branch’
gro wing me di ally from the midd le of the sci a tic ve -
in con nects with a new pro xi mal me di al ves sel that
will be co me the fe mo ral ve in to es tab lish the de fi -
ni ti ve de ep ve no us system la ter, and the sci a tic ve -
in wo uld reg ress. Anot her words, a THIRD
emb ryo nic ve in of the leg which  evo lu tes to be co -
me the fe mo ral ve in la ter, grows to ward the con-
nec ting branch of the la te ral fi bu lar/sci a tic ve in,
now  a part of the sci a tic ve in; it is furt her evo lu ted
with the anas to mo ses to sci a tic ve ins and pass
down the leg as the ‘pos te ri or ti bi al’ ve in to fi nish
the evo lu ti on of the de ep fe mo ral ve in system of
the lo wer ex tre mity (Fi gu re 3B).

However, when the an te ri or/me di al ti bi al ve -
in fa ils to form the sci a tic ve in to be co me the ma -
in dra i ning ve in of the lo wer limb in the se cond
pha se of limb ves sel de ve lop ment, sub se qu ently a
‘con nec ting’ branch gro wing me di ally from the
midd le of the sci a tic ve in will not be ab le to con-
nect  with a new pro xi mal me di al ves sel, the fe mo -
ral ve in, to be co me the de fi ni ti ve de ep ve no us
system in the third pha se. 

With a de fect in the se cond sta ge, the la te ral
fi bu lar ve in will per sist and be co me the ‘mar gi nal
ve in’. However, if the de fect oc curs in the pas sa ge

FIGURE 3: A (left photo) depicts  the first stage of truncal vein development along the lower limb through the evolution of the primitive fibular (peroneal) vein as
the FIRST embryonic vein of the lower limb. Through  the second stage (right photo), ‘primitive fibular vein’ develops into two branches; ‘anterior tibial vein’ and
‘connecting branch’ to newly forming femoral vein. Anterior tibial vein and primitive fibular veins together now constitute the “sciatic vein”, which is the SECOND
embryonic vein. 
B (left photo) illustrates the final/third stage to form the femoral vein by ‘a connecting branch’ from the middle of the sciatic vein, to establish new definitive deep
venous system. The sciatic vein (right photo) regresses, and femoral vein is further evoluted, following the anastomoses to sciatic veins, and passes down the
leg as the ‘posterior tibial’ vein to finish the evolution of the veins along the lower limb. This third embryonic vein is also known as the precursor of long/greater
saphenous vein. 
(From: Lee  BB. Venous embryology: the key to understanding anomalous venous conditions. Phlebolymphology. 2012;19(4):170-81).
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to the third sta ge, a ‘sci a tic ve in’ will re ma in as the
ma in dra i ning ve in of the limb. 

As an emb ryo nic ve in, a per sis ting mar gi nal ve -
in is al ways ‘val ve less’, as the out co me of  an ab nor -
mally de ve lo ped ve in de vo id of val ves and ca u ses a
se ve re ref lux re sul ting in chro nic ve no us hyper ten -
si on/sta sis. This ab nor mal ves sel struc tu re with a de-
fec ti ve ves sel wall that is de fi ci ent in smo oth musc le
al so car ri es a high risk of throm bo-em bo lic events
and in fre qu ently le ad to fa tal PE,1-5 es pe ci ally among
Klip pel-Tre na u nay Syndro me pa ti ents.13-17

The MV oc curs in many dif fe rent con di ti ons
with var ying ex tent and se ve rity (e.g. li mi ted sci a tic
ve in), and be longs to one gro up of ‘la te ral emb ryo -
nic ve in’. In ad di ti on, mo re than one third of pa ti -
ents with the MV ha ve a de fec ti ve de ep ve no us
system (e.g. hypop la si a of fe mo ral ve in, ap la si a of ili -
ac ve in). The re fo re, as sess ment of the MV is re qu i -
red along with pre ci se eva lu a ti on of the de ep ve no us
system.

DIAGNOSIS-MARGINAL VEIN

The MV can be ea sily con fir med thro ugh the phys-
i cal exa mi na ti on sin ce the ma jo rity are qu i te vi sib -
le as a prot ru ding ve in along the la te ral as pect of
the ex tre mity. Ho we ver, when it is lo ca ted wit hin
thick sub cu ta ne o us fat along the swol len limb, it is
not qu i te vi sib le. On the other hand, they are in va -
ri ably de tec ted by a light pal pa ti on and fre qu ently
run be ne ath the co e xis ting CM known as a port wi -
ne sta in.

La bo ra tory eva lu a ti on of the MV with Dup lex
ul tra so nog raphy (DUS) sho uld inc lu de full eva lu a -
ti on of he mody na mic sta tus of the MV and the de -
ep ve in system at the sa me ti me (e.g. ex tent and
se ve rity of the ref lux and outf low re sis tan ce). En-
ti re length/co ur se of MV, lo ca ted sup ra- and sub-
fas ci ally, sho uld be vi su a li zed to get her with the
per fo ra tors.

Non- to less- in va si ve tests ba sed on the DUS,
magnetic resonance imaging (MRI), and/or com pu -
te ri zed to mog raphy (CT) eva lu a ti on  is ge ne rally
suf fi ci ent for the MV as sess ment, but oc ca si o nally,
di rect punc tu re phle bog raphy to get her with as cen -
ding phle bog raphy wo uld be ne e ded as a ro ad map
for the sur gi cal in ter ven ti on (Fi gu re 4).18,95

The de ep ve in system sho uld be as ses sed both
in lying and stan ding po si ti ons to dif fe ren ti a te
among nor mal, ap las tic and hypop las tic ve no us
seg ments. If the re is any sus pi ci on of pul sa ting
flow, the ar te ri og raphy may be ad ded to ru le out
the AVM in vol ved.

Anot her im por tant fin dings along the MV
among KTS pa ti ents is ‘limb-length dis cre panc y’ ei-
t her as an elon ga ti on or shor te ning of the af fec ted
limb. A sig ni fi cant num bers of the MV ac com pany
this an gi o-os te ohy per trophy/hypot rophy known as
vas cu lar bo ne syndro me.96-99

They are the res pon se/out co me of sti mu la ti on
to the epiph yse al pla te du ring the bo ne growth age
by the ne arby VM, eit her in tra os se o us or ex tra os -
se o us/soft tis su e le si ons. The se pa ti ents of ten ha ve
an ac he or pa in along the limb by the ve no us sta sis,
es pe ci ally whi le stan ding.

TREATMENT-MARGINAL VEIN

Proph ylac tic an ti co a gu la ti on with the we ight ad-
jus ted low molecular weight heparin (LMWH) is
ge ne rally re com men ded in all pa ti ents with the
MV.100-103 This is es pe ci ally im por tant when the
MV pre sents with an ap las tic or hypop las tic ili ac-
fe mo ral ve no us system. An ti co a gu la ti on is cri ti cal
in this set ting as the MV re ma ins the ma jor outf low
ve in of the lo wer ex tre mity whe re the nor mal de -
ep ve no us system is ab sent. In this sub gro up of MV
pa ti ents, throm bus wit hin the ve in wo uld ca u se se-
ri o us and of ten fa tal PE.104-107

MV is in va ri ably an in di ca tion for sur gi cal ex-
ci si on sin ce it ca u ses va ri o us ex tents of acu te as well
as chro nic comp li ca ti ons inc lu ding po ten ti ally fa tal
PE as exp la i ned in pre vi o us sec ti on. In pa ti ents
with nor mal or even mildly hypop las tic de ep ve -
ins, sur gi cal ex ci si on- ra rely en do lu mi nal ther mal
ab la ti on-of the MV sho uld be con si de red to eli mi -
na te al te red/ab nor mal he mody na mics as a pos sib le
so ur ce of throm bo sis wit ho ut com pro mi sing lo wer
ex tre mity blo od re turn. Com pres si on stoc kings are
sel dom be ne fi ci al and sho uld not be used as a per-
ma nent  re gi men re gard less of its symptoms.

Sympto ma tic MV to ca u sing a limb-length dis-
cre pancy in child ho od sho uld be tre a ted as so on as
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pos sib le to ac hi e ve length dis cre pancy cor rec ti on.
In ca ses with nor mal de ep ve ins, comp le te sur gi cal
re sec ti on of the MV re ma ins the best and most ide -
al tre at ment for the vas cu lar bo ne syndro me to
con trol the an gi o-os te odys trophy.96-99,108,109

Du e to its ex tre mely su per fi ci al lo ca ti on be ne -
ath the skin, the en do vas cu lar ob li te ra ti on using the
la ser or ra di of re qu ency is sel dom tech ni cally app li -
cab le. The fo am the rapy is al so very dif fi cult du e to
ex tre mely lar ge amo unt and re la ti vely fast ve no us
flow thro ugh the MV. Per fo ra tors in par ti cu lar may
be dif fi cult to clo se and risky with this fo am the rapy
be ca u se of po ten ti al ex ten si on of throm bo sis to the
de ep ve in system with no bar ri ers. 

However the sur gi cal ex ci si on is al so ex tre mely
dif fi cult with high risk of ble e ding. The MV of ten
ac com pa ni es very lar ge per fo ra tors to the de ep ve -
in so that clo sed strip ping is al most im pos sib le du e
to high risk of ex ces si ve ble e ding and he ma to mas.
Ro u ti ne use of the to ur ni qu et is strongly re com -
men ded du ring the sur gi cal pro ce du re whe ne ver
app li cab le. Oc ca si o nally, sub fas ci al en dos co pic per-
fo ra tor sur gery (SEPS) is in di ca ted for lar ge in com -
pe tent per fo ra ting ve ins. MV pa ti ents who are
can di da tes for sur gi cal re mo val, sho uld re ce i ve pe-
ri o pe ra ti ve an ti co a gu la ti on with LMWH.110

Ne vert he less, the ab la ti on of the MV is to-
tally de pen ds on the sta tus of de ep ve in system; it

FIGURE 4: A presents clinical appearance of VM (venous malformation) lesion affecting the right lower extremity as a hemolymphatic malformation (HLM),
mixed with LM (lymphatic malformation) and CM (capillary malformation), often known as Klippel-Trenaunay Syndrome.
B depicts magnetic resonance imaging finding of extratruncular VM lesion diffusely infiltrating in the soft tissue and muscles of right lower extremity.
C shows WBBPS (whole body blood pool scintigraphy) findings of massive abnormal blood pool throughout entire right lower extremity; this WBBPS effectively
ruled out any additional lesions throughout the body.
D illustrates TLPS (transarterial lung perfusion scintigraphy) study that is negative for abnormal AV shunting - 2.9% is within normal range.
E delineates radionuclide lymphoscintigraphy findings of anatomically normal, but functionally abnormal double (deep and superficial) lymphatic transporting ves-
sel, visualized along right lower extremity. This finding is consistent with a clinical finding of chronic lymphedema secondary to hypoplasia of the superficial lym-
phatic system which is well compensated by deep system. 
(From: Lee BB, Laredo J, Lee TS, Huh S, Neville R. Terminology and classification of congenital vascular malformations. Phlebology. 2007; 22(6):249-52).
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can be do ne sa fely only when the de ep system is
in nor mal con di ti on to to le ra te sud den in cre a se
of the ve no us inf lux fol lo wing the ob li te ra ti on of
the MV. Ot her wi se, it wo uld ac com pany a high
risk of acu te ve no us sta sis and sub se qu ent ve no us
hyper ten si on to pre ci pi ta te acu te ve no us gan gre -
ne.  

Ho we ver, when the de ep ve in system is in
mi ni mally hypop las tic con di ti on rat her than as an
ap la si a, the MV can be re sec ted thro ugh mul tis -
ta ge ap pro ach for ‘re ro u ting of ve no us flow’ sin ce
hypop las tic ve in can di la te spon ta ne o usly to al-
most nor mal si ze fol lo wing the re sec ti on of the
MV.109,110 In ca ses of ap la si a of the de ep ve ins, the
emb ryo nal ve in be co mes a part of the ma in dra i -
ning ves sel of the limb and re sec ti on is not pos si-
b le. 

When the in do lent ve no us ul cers is ca u sed by
the CVI of ‘li mi ted ve no us ano maly’ ori gin, de ep
ve no us re cons truc ti ons can be con si de red for the
se lec ted ca se.

CONCLUSION

Mar gi nal ve in (MV) is NOT an or di nary va ri co se
ve in; it is an emb ryo nic ve in rem nant with a de-
fec ti ve ves sel struc tu re ac com pan ying high risk of
VTE. Early ab la ti on is in di ca ted whe ne ver fe a sib le
es pe ci ally when the MV ca u ses a vas cu lar bo ne
syndro me as far as the de ep ve in system is nor mal.
Ot her wi se, proph ylac tic an ti co a gu la ti on is strongly
re com men ded.
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ehçet hastalığı tüm sistemleri tutan inflamatuar bir hastalık olup vas-
külit ile karakterizedir. Tekrarlayan oral aft, genital aftöz ülserasyon-
lar ve üveit gibi göz lezyonlarından oluşan üçlü semptom

kompleksinin yanı sıra, damar tutulumu da gözlenmektedir.1 Geniş damar
tutulumun yanı sıra arterleri ve tüm çaptaki venleri de etkileyebilmektedir.
Pulmoner arter anevrizmasına yol açan tek vaskülit olarak kabul edilmekte-
dir. Venöz sistem tutulumu daha fazla olarak bulunmuştur. Tromboz, trom-
boflebit ve varis gelişimi önemli klinik özelliklerindendir. Arteriyel tıkanma
ve arteriyel anevrizma arteriyel sistemde görülen patolojilerdir. Türk top-
lumu ve erkeklerde de damar etkilenmesinin daha sık olduğu açıklanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Behçet hastalığının tanısında kullanılan radyo-
lojik görüntüleme yöntemlerinin kardiyovasküler hastalıkların tanı ve te-
davisindeki değerine işaret etmektir.
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Behçet Hastalığında
Kalp ve Damar Tutulumu:

Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri

ÖÖZZEETT  Beh çet has ta lı ğı sis te mik bir vas kü lit olup hem ar ter le ri hem de ven le ri tut mak ta dır. Her ne
ka dar ta nı için kli nik bul gu lar ön plan da ol sa da, bir çok sis te min et ki len di ği bu has ta lık ta rad yo lo -
jik bul gu lar önem li yer tut mak ta dır. Bir den çok sis te mi fark lı de re ce ler de et ki le yen ve cer ra hi te-
da vi si ve ta ki bi önem ar ze den bu has ta lık ta rad yo lo jik gö rün tü le me nin iyi bi lin me si ge rek ti ği ni
dü şün mek te yiz. Bu yön tem ler eş lik eden kalp ve da mar has ta lık la rı nın ta nı sı nı ko lay laş tır mak ta
ve kar di yo vas kü ler cer ra hi te da vi ye ola nak sağ la mak ta dır. Bu amaç la kli ni ği miz de ta kip edi len has-
ta lar üze rin den li te ra tür bil gi le ri ni göz den ge çir me yi amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Behçet sendromu; tanı yöntemleri, kardiyovasküler  

AABBSS  TTRRAACCTT  Beh cet’ di se a se is a syste ma tic vas cu li tis that in vol ves both ar te ri es and ve nu les. Alt -
ho ugh cli ni cal fin dings are im por tant for the di ag no sis, ra di o lo gic fin dings are im por tant for that
di se a se which in vol ves a lot of systems. This di se a se ef fects mo re systems and its sur gery and fol-
low up are im por tant so we think that ra di o lo gic ima ging sho uld be properly known. The se mo da -
li ti es aid the di ag no sis of this di se a se ma ke ea si er of ac com pan ying car di o vas cu lar di se a ses and
pro vi de an op pur tu nity for car di ac and vas cu lar the rapy. We ai med to re vi ew the li te ra tu re and dis-
cuss the patients who were treated in our clinic.

KKeeyy  WWoorrddss::  Behcet syndrome; diagnostic techniques, cardiovascular 
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GEREÇ VE YÖNTEMLER

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2008-2012
yılları arasında başvuran tüm hastalar Behçet ön ta-
nısı ile geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm has-
talar Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu
Tanı Kriterleri açısından gözden geçirilmiştir. Bu
amaçla 129 hasta çalışmaya alınmıştır. Kardiyak ve
kardiyak olmayan nedenlerle yapılan radyolojik
görüntüleme yöntemleri kalp ve damar tutulumu
açısından tekrar gözden geçirilmiştir.

Tanıda kardiyovasküler muayenenin yanı sıra
akciğer grafisi, Dopler ultrasonografi, batın ultraso-
nografisi, transtorasik ekokardiyografi, miyokardi-
yal sintigrafi, toraks tomografisi ve manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanıl-
mıştır. Akciğer grafisi hastaların (n=70)
%54,27’sinde mevcuttur. Dopler ultrasonografi has-
taların (n=21) %8,13’ünde yapılmıştır. Batın ultra-
sonografisi hastaların (n=51) %39,53’ünde mevcut-
tur. Ekokardiyografi hastaların (n=29) %22,48’inde
yapılmıştır. Miyokardiyal sintigrafi hastaların (n=4)
%3,1’inde mevcuttur. Toraks tomografisi hastaların
(n=16) %12,4’ünde çektirilmiştir. MRG hastaların
(n=3) %2,32’sinde yapılmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama,
standart sapma, frekans ve oran değerleri kullanıl-
mıştır. Kategorik değişkenler için n ve yüzde de-
ğerleri verilmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS
19.0 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS
Inc, Chicago, IL) programından faydalanılmıştır.

BULGULAR

Hastaların yaş ortalaması 36 olarak tespit edilmiştir.
Kırk sekiz (%37,2) hasta erkek cinsiyete sahiptir.
Akciğer grafisinde 2 hastada pulmoner konus daha
belirgin olup, çekilen toraks tomografisinde her iki
hastada da pulmoner arter anevrizması tespit edil-
miştir. Bu hastaların her ikisinde de cerrahi tedavi
yapılmıştır;  bir hastada kardiyopulmoner baypas al-
tında diğer hastada ise kardiyopulmoner baypasa
girmeden pulmoner arter plikasyonu yapılmıştır.
Kardiyopulmoner baypas altında pulmoner arter

plikasyonu yapılan hastada aynı zamanda pulmoner
kapağa kommisural resüspansiyon yapılmıştır. Bu
hastada takip esnasında nativ pulmoner arter ça-
pında artma tespit edilmemiştir. Kardiyopulmoner
baypasa girmeden pulmoner arter plikasyonu yapı-
lan hastada ise takip esnasında pulmoner arter ça-
pında artış tespit edilmiştir. Her iki hasta halen
yaşamaktadır ve düzenli olarak poliklinik kontro-
lüne gelmektedir. Arteriyel dopler ultrasonografi
yapılan 3 hastada arteriyel patoloji saptanmıştır; 1
hastada total eksternal iliak arter oklüzyonu, 1 has-
tada üst ekstremitede büyük arterlerde anevrizma
ve total oklüzyon ve 1 hastada ise üst ekstremitede
distal tip arterlerde stenoz tespit edilmiştir. Bu bul-
gular MRG ile teyit edilmiştir. Sadece üst ekstremi-
tede büyük arterlerde anevrizma ve total oklüzyonu
olan hasta ameliyatı kabul etmiştir. Bu hastada sağ
innominate arterde anevrizma, sağ ve sol subklavi-
yan arterlerde total oklüzyon mevcuttu; sağ inno-
minate arterden sağ subklaviyan artere ve sol
karotikosubklaviyan baypas yapıldı, hastanın 2.
yılda yapılan kontrol MRG’sinde greftlerin açık ol-
duğu tespit edilmiştir. 

Venöz Dopler ultrasonografi yapılan 20 has-
tada venöz patoloji saptanmıştır. Bu hastalarda
derin venöz tromboz, üst ve alt ekstremitede yüze-
yel venlerde trombüs, üst ve alt ekstremitede trom-
bofilebit ve alt ekstremitede venöz yetmezlik ve
varis tespit edilmiştir. Dört (%20) hastada derin
venöz trombozu tanısı konmuştur, bu hastalardan
sadece 1 hastada pulmoner tromboemboli geliş-
miştir; pulmoner tromboemboli tanısı toraks to-
mografisi ile konmuştur ve medikal tedavi
uygulanmıştır.

Batın ultrasonografisi yapılan hastaların hiçbi-
risinde abdominal aortada patoloji saptanmamıştır.

Transtorasik ekokardiyografi yapılan hasta-
larda ortalama ejeksiyon fraksiyonu %63,93 olarak
tespit edilmiştir. Bir hastada 1-2o triküspid yet-
mezlik, diğer bir hastada ise orta dereceli mitral
darlık saptanmıştır. Kardiyak bu patolojiler cerrahi
endikasyon sınırları içerisinde bulunmamıştır. 

Miyokardiyal sintigrafi çekilen hastaların hiç-
birinde iskemi veya enfarktüs bulgusu saptanma-
mıştır.

Ayşe Gül KUNT  ve ark. BEHÇET HASTALIĞINDA KALP VE DAMAR TUTULUMU: RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Damar Cer Derg 2013;22(1)16



TARTIŞMA

Behçet hastalığı ataklarla seyreden ve etiyolojisi tam
olarak bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Temel pa-
tolojisi vaskülit olan Behçet hastalığının tanısı, tanı
koydurucu laboratuar ve histopatolojik bulguları ol-
madığından, klinik bulgulara dayanmaktadır. Geniş
bir tetkik listesine sahip bu hastalığın tanısı sırasında
yapılan kardiyak ve kardiyak dışı tetkiklerin doğru
bir şekilde değerlendirilmesi, kardiyovasküler pato-
lojilerin tanınmasına yardımcı olabilmektedir.

Damar tutulumunun önemli bir tipi de pulmo-
ner arter anevrizmasıdır (Resim 1).2,3 Ölümcül sey-
redebilen pulmoner arter anevrizması erkek
hastaların %1-2’sinde ortaya çıkar.4 Anevrizmanın
rüptürü ya da bronşa fistülizasyonu sonucunda has-
taların %20’si abondan hemoptizi ile kaybedilmek-
tedir. Pulmoner arterin yanı sıra ayrıca abdominal
aortada, iliyak, femoral, popliteal ve karotis arter-
lerde de anevrizmalar ortaya çıkmaktadır. Renal, se-
rebral ve koroner arter tutulumu nadir de olsa
bildirilmiştir. Tutulum genellikle bütün damar bo-
yunca yerleşir, segmental tutulum yoktur. 

Behçet hastalığında damar tutulumu, hastala-
rın üçte birinde ve daha çok erkeklerde görül-
mektedir.5 Hem arteriyel hem de venöz sistemi
tutmaktadır. Venöz sistemde daha çok tromboz
görülürken arteriyel sistemde ise anevrizma veya
oklüzyon gözlenmektedir. Venöz trombozlar ge-
nellikle hastalığın ilk yıllarında görülürken, arte-
riyel anevrizmalar özellikle aort ve periferik
anevrizmalar, hastalık başlangıcından ortalama 5
yıl sonra ortaya çıkmaktadır.6 Venöz trombozlar
içerisinde en sık (%60-80 oranında) alt ekstremite
derin ven trombozu görülmektedir. Krural trom-
boz femoral ven trombozuna göre daha fazladır.
Venöz tromboz genellikle bilateraldir ancak şika-
yet genellikle tek taraflıdır. Bacak venlerinden
sonra iliyak, vena kava inferior ve vena cava süpe-
rior, jugular, brakiyal ve aksiller venlerde tromboz
görülebilir. Derin ven trombozu sonrası genellikle
pulmoner emboli görülmez, çünkü trombüs damar
duvarına sıkı bir şekilde yapışıktır. Venöz sistem
patolojilerinin tanısında Dopler ultrasonografinin
yeri çok önemlidir. Hem ucuz hem de pratik ol-
ması nedeniyle günümüzde yaygın kullanılmakta-
dır. Doğruluk değeri yüksek non-invaziv bu
tetkikin kompresyon yapmadan akım yokluğunun
spesitivitesi %95, spesifitesi %99 olarak belirtil-
miştir.7

Behçet hastalığında damar tutulumun tedavisi
standart damar cerrahisi tedavisinden farklılık gös-
termektedir. Venöz trombozda yüksek doz steroid
tedavisi verilirken, koruma azathioprin ile yapılır.
Akut trombozda steroid tedavisi yaklaşık 2-3 ay
sürmektedir. 

Arteriyel tutulumun prognozu daha ağır ol-
duğu için siklofosfamid ile beraber yüksek doz ste-
roid tedavisi verilir. Sonrasında steroid dozu
azaltılarak idame dozuna geçilir.

Son zamanlarda Behçet hastalığının tedavi-
sinde bazı daha az invazif teknikler artan sıklıkta
kullanılmaya başlanmıştır.8 Anevrizma tedavisinde
endovasküler girişimler, perkütan embolizasyon
teknikleri, perkütan translüminal stent anjiyoplasti
gibi yöntemlerin başarıyla uygulanabileceği ve
komplikasyon oranlarının anlamlı derecede azaltı-
labileceği bildirilmiştir.9

BEHÇET HASTALIĞINDA KALP VE DAMAR TUTULUMU: RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Ayşe Gül KUNT  ve ark.
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RESİM 1: Behçet hastalığına sahip bir hastanın bilgisayarlı toraks tomografisi
görüntüsü: Pulmoner arter anevrizması.



Sonuç olarak, Behçet hastalığında klinik de-
ğerlendirme tanı açısından önemlidir. Çoğu zaman
radyolojik görüntüleme yöntemleri ile desteklen-
mesi gerekmektedir. Bu yöntemlerin hangi hastada
ne zaman kullanılacağının iyi bilinmesi, özellikle
cerrahi planlanan hastalarda gerek operasyon ön-

cesi gerekse postoperatif dönem takiplerinde yarar
sağlayacaktır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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emangiomas are one of the most common benign soft tissue tumors
of infancy and childhood.1 Typically, these lesions exhibit a period
of rapid growth in the first 6 months of life. The proliferative phase

is generally followed by spontaneous, gradual involution beginning at about
1 year of age and resolution continues by the age 7 of years in 95% of pa-
tients.2 The etiology is unclear but possibly congenital in origin. They are be-
nign neoplasms demonstrating endothelial proliferation without malignant
transformation in spite of their vascular nature.1 Hemangiomas can occur
anywhere in the body. They commonly occur in the skin or subcutaneous
tissues followed by the deep tissues, occasionally are intramuscular and rarely
within bone. They are generally isolated lesions but in 30% of cases they are
multiple and females are more commonly affected than males.3

CASE REPORT

A 32-year-old female admitted to our clinic with a 6-month history of grad-
ually increasing right ankle pain and swelling without a history of trauma.

Damar Cer Derg 2013;22(1) 19

Intramuscular Cavernous Hemangioma in
Ankle: Treatment with Tendon Transfer:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Hemangioma is a benign vascular tumor and generally diagnosed in childhood. It rarely
presents in young adults beyond 12 years of age. Hemangioma can occur anywhere in the body but
intramuscular hemangioma accounts for only 0.8% of all hemangiomas. We present a case of a 32-
year-old woman with intramuscular cavernous hemangioma in her right ankle. We excised the
tumor in total including flexor digitorum longus muscle and transferred the tendon of flexor hal-
lucis longus as a substitute. The result was successful.

KKeeyy  WWoorrddss::  Intramuscular hemangioma; vascular tumor; tendon transfer

ÖÖZZEETT  Hemangiom genellikle çocukluk çağında karşılaşılan benign bir vasküler tümördür. On iki
yaş üstü erişkinlerde nadir görülür. Hemangiomlar vücudun herhangi bir yerinde  görülebilir ve
bunların %0,8’i intramusküler seyirlidir. Biz sağ ayak bileğinde intramusküler kavernöz heman-
giomu olan, 32 yaşında bir kadın olguyu sunduk. Flexor digitorum longus kası ile birlikte tümörü
tamamen çıkarttık ve flexor hallucis longusun tendonunu transfer ettik. Sonuç başarılıydı. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İntramusküler hemangiom; vasküler tümör; tendon transferi
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There past medical history was unremarkable.
Physical examination revealed a diffuse soft tissue
swelling at the posteromedial aspect of the ankle.
There was no skin changes. The swelling was ten-
der on palpation, with no palpable thrill or audible
murmur. Neurovascular examination was normal,
and no palpable femoral lymph nodes were pres-
ent. Conventional radiography revealed soft tissue
swelling without any phlebolith or periosteal reac-
tion. Magnetic resonance imaging (MRI) showed
an hourglass shaped lobulated soft tissue mass at
the posteromedial aspect of the ankle (Figure 1).
This mass originated from flexor digitorum longus
according to the MRI findings.

The patient underwent surgery under general
anesthesia and a highly vascular soft tissue mass lo-
calized between one thirds of distal tibia and
achilles tendon, which lied towards the palmar arc
via the inferior of medial malleolus, within the
flexor digitorum longus was observed (Figure 2). It
was impossible to dissect flexor digitorum longus
free from tumor, so we decided to excise the tumor
with flexor digitorum longus. The tumor was ex-
cised totally with flexor digitorum longus muscle
without excising its tendon, which was not in-
volved with the tumor (Figure 3). After that, flexor

hallucis longus tendon was splitted and transferred
to flexor digitorum longus tendon. The vascular
structures including arterior tibialis posterior ar-
tery were not invaded by the tumor. Regular use
of vessel ligation and bipolar diathermy was per-
formed to control bleeding during the operation.
Postoperative recovery was uneventful and the ac-
tive range of motion remained normal. The patient
has been on regular follow-up for the last six
months and shows no evidence of recurrence.

Histopathological examination showed large,
dilated, blood-filled spaces, often with fibrotic
walls. The tumor consisted of elaborately intera-
nostomosing vascular spaces. The lining endothe-
lium was flattened and lacked atypia (Figure 4).
All these were suggestive of a cavernous heman-
gioma.

Ali Vefa ÖZCAN et al. INTRAMUSCULAR CAVERNOUS HEMANGIOMA IN ANKLE: TREATMENT WITH TENDON TRANSFER...
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FIGURE 1: Magnetic resonance imaging showed an hourglass lobulated soft
tissue mass in the posteromedial aspect of the right ankle.

FIGURE 2: Hemangioma localized between one third of distal tibia and
achilles tendon which lied towards the palmar arc via the inferior of medial
malleolus within the flexor digitorum longus.

FIGURE 3: Hemangioma excised totally with flexor digitorum longus muscle
without excising its tendon. 



DISCUSSION

Hemangioma is a benign vascular tumor and gen-
erally diagnosed in the childhood. This pathology
frequently shows regression within the first decade
of life, but it rarely presents in young adults after 12
years of age. Intramuscular hemangiomas account
for 0.8% of all hemangiomas.4 Clinically they man-
ifest with a mass without any diagnostic features.
Pain is the cardinal symptom in 60% of the cases,
with the lower extremity being the most common
site of involvement. The quadriceps is the most fre-
quently affected muscle.5 In our case, flexor digi-
torum longus was the affected muscle, which was
a very rare localization according to our literature
review.  

Plain radiographs of soft tissue hemangioma
usually shows only a non-specific soft tissue mass
and sometimes periosteal reaction adjacent to the
hemangioma mimicking osteomylitis or bone a
tumor.5 MRI is important for further diagnosis of

the mass and extent of the soft tissue hemangioma.
On T1-weighted images, a hemangioma appears as
a low-to-intermediate signal intensity mass with
peripheral high signal intensity due to fat over-
growth. On T2-weighted images, it shows areas of
high signal intensity due to vascular tissue and in-
termediate signal intensity due to fat.2 Angiogra-
phy should be considered if MRI has not provided
sufficient information about the relationship be-
tween the tumor and a neurovascular bundle.7

It is generally agreed that intramuscular cav-
ernous hemangiomas do not undergo spontaneous
regression and may be locally destructive because
of the pressure exerted to neighboring structures.
Definitive treatment of this condition is surgical
excision. Steroids, chemotherapy and radiotherapy
are not effective in treatment of intramuscular he-
mangiomas.6 The recurrence is generally due to an
incomplete excision.4 In order to prevent recur-
rence, we preferred excision of flexor digitorum
longus muscle since we could not dissect heman-
gioma free from it. We used flexor hallucis longus
tendon for replacement and the result was success-
ful.

As a result, intramuscular hemangiomas
should be included in differential diagnosis of lo-
calized pain and swelling. Once diagnosed, they
must be surgically removed for successful cure.
Surgeons should not avoid extensive excisions be-
cause the recurrences mostly caused by incomplete
excisions.
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FIGURE 4: Low power view of cavernous hemangioma consist of large, gap-
ing vascular lakes that replace the skeletal muscle fibres.
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ymphorrhea is a common and serious complication of surgery in pa-
tients with vascular disorders. Surgical dissection or interventional
approaches in femoral areas may lead to lymphatic injury. It appears

either as a lymphocele or a lymphocutaneous fistula. Many treatment
modalities ranging from conservative compression dressings to surgical lig-

Negative Pressure Wound Therapy in
Groin Lymphorrhea is not Suitable for

Patients Under Hemodialysis: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Lymphorrhea is a common and serious complication of surgery in patients with vascular
disorders. There is no consensus on the most effective treatment modality for groin lymphorrhea. A
57-year old male on hemodialysis for nine years admitted to our clinic with a large hematoma in the
right femoral region after coronary angiography procedure. It was drained in another center many
times, and the skin was primarily closed after the last procedure. When the nature and characteristics
of drained fluid was examined, it was found like the content of a lymphocel. Negative pressure wound
therapy (NWPT) was initiated after surgical debridement, due to the persistence of the lymphorrea
even with hard compressive dressings. There was a minimal decrease in the amount of lymphatic
drainage while a serious decrease in blood albumin levels after NPWT. Afterall, NPWT was terminated
and injured lymphatics were ligated with a re-exploration. The amount of drainage  decreased post-
operatively and the patient was discharged after 7 days. We suppose that chronic disorders may be a
relative contraindication for NPWT, so that early surgical procedures should be kept in mind. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Lymphocele; renal dialysis; negative pressure wound therapy

ÖÖZZEETT  Lenfore, damar hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda sık görülen ciddi bir
komplikasyon olup, kasık bölgesinde görülen lenforelerin etkin tedavisi ile ilgili bir görüş birliği
halen bulunmamaktadır. Dokuz yıldır hemodiyaliz almakta olan 57 yaşındaki erkek hasta, sağ fe-
moral arter bölgesinde koroner anjiyografi sonrasında gelişmiş olan büyük bir hematom ve bölge-
sel akıntı ile kliniğimize başvurdu. Bölge başka bir merkezde daha önce birkaç sefer drene edilmiş
ve son olarak primer sütürle kapatılmıştı. Drenaj incelendiğinde lenfosel ile uyumlu olduğu düşü-
nüldü. Yüksek basınçlı kompresyon pansumanlarına rağmen lenforenin devam ettiğinin saptan-
ması üzerine, cerrahi debridman ardından negatif basınçlı yara tedavisine (NBYT) başlandı. NBYT
ile lenfatik drenajda minimal bir azalma saptanırken, hastanın kan albümin düzeylerinde oldukça
ciddi bir azalma meydana geldi. Bunun üzerine NBYT sonlandırıldı ve hastaya reeksplorasyon yap-
ılarak, hasarlı lenfatik kanalları ligate edildi. Akıntı postoperatif dönemde giderek azaldı ve hasta
7 gün sonra taburcu edildi. Kronik hastalıkların, NBYT için rölatif bir kontrendikasyon olabile-
ceğini ve bu tür hastalarda erken cerrahi girişimin akılda bulundurulması gerektiğini düşünmekte-
yiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Lenfosel; renal dializ; negatif basınçlı yara tedavisi
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ation have been described. However there is no
consensus on the most effective treatment modal-
ity for groin lymphorrhea. Negative pressure
wound therapy (NPWT) has been recently pre-
sented as a novel therapy for lymphocutaneous fis-
tula.1-3 NPWT was applied to a hemodialysis
patient who had chronic renal failure. In this re-
port, we present our experience and specific con-
siderations of the therapy in hemodialysis patients
with lymphorrhea.

CASE REPORT

A 57-year-old male on hemodialysis for nine years
admitted to our clinic with a large hematoma in the
right femoral region after coronary angiography
procedure. It was drained many times and the skin
was primarily closed. Venous and lymphatic labo-
ratory tests were normal. A high-output fluid leak-
age was seen through the incision and drain lines
on the first postoperative day, which was diagnosed
as lymphocel according to the characteristics of the
fluid (Figure 1). Lymphorrea persisted even after
hard compressive dressings were applied. Healing
was not good and surgical debridement was per-
formed under local anesthesia and NWPT was ini-
tiated for the open wound bed on postoperative
16th day. System (V.A.C.® Kinetic Concepts, San
Antanio, Texas, USA) was set up at 125 mmHg con-
tinuous  negative pressure and changed on a 72-
hour basis (Figure 2). Necrotic tissue biopsy
cultures revealed an E. coli infection which was
treated with intravenous Meropenem
(Meronem™) along with NPWT. 

There was an obvious improvement in surgical
area and granulation tissue occurred 18 days later
initiation of negative pressure therapy. Bacterial
colonization was not detected at the end of the sec-
ond week of negative pressure therapy. However
there was minimal decrease in the amount of lym-
phatic drainage and it seemed to take a little longer.
Gradual decrease in albumin blood levels was no-
ticed in the routine blood counts. NPWT was aban-
doned and a decision for exploration was taken
regarding nephrology recommendations in order
to prevent protein-energy imbalance (Figure 3).
The groin area was explored. Electrocauterisation

FIGURE 1: Lymphocutaneous fistula is seen.

FIGURE 2: Application of negative pressure wound therapy. 

FIGURE 3: Wound is seen after stopping NPWT.
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and primary suturation were performed so that the
injured lymphatics were ligated. Leakage decreased
postoperatively and the patient was discharged
after 7 days. The written consent has been taken
from patient before this report.

DISCUSSION 

Lymphatic injury after any dissection can be seen
with an incidence of 2%. Uncontrolled lymph leak-
age can prolong hospitalization time and may lead
to serious morbidities and mortality.4-7 The current
modes of treatment for femoral lymph leaks in-
clude conservative therapies and operative ap-
proaches. There is still a controversy about the
treatment of groin lymphorrhea. Non-operative
treatment modalities have been recommended for
non-draining lymphoceles and lymphocutaneous
fistulas.8-10 However their effectiveness in the treat-
ment of high-output lymphatic leakage cases re-
mains poor. Moreover, operative techniques are far
more superior at reducing both hospitalization time
and the infection risk. Surgical ligation of leaking
lymph channels has been recommended by many
authors.5,7,10,11

Fleischmann et al. were the first authors de-
scribing the use of subatmospheric pressure ther-
apy on wounds in 1993.12 Argenta and Morykwas
developed the current commercially marketing
version in 1995.13 During the past 15 years, this
modality has gained a wide popularity for treat-
ment of the complex wounds. Its main effect is
stimulating granulation formation by increasing
local blood flow, reducing edema and reducing
bacterial count.13,14 The management of lymphocu-
taneous fistula with NPWT has been reported three
times in the literature involving 6 cases.1-3 Accord-
ing to the analysis of all cases reported in literature
about the use of NPWT in lymphorrhea; the mean
age was 68 years and cessation time was between 5-
19 days. Abai et al. reported a mean of 47.6 days for
duration of therapy for non operative treatment
and 19.8 days for operative treatment in their ex-
periences.3 Greer et al. reported 56 days for dura-
tion of subatmospheric pressure dressing and 90
days for overall closure of groin wound.3

In the present case, NPWT was applied to a
patient who was on hemodialysis. Eighteen days
after initiation of NPWT, an increase in the
amount of granulation tissue and eradication of
bacterial infection were observed, but no clear de-
crease in lymphatic leakage was seen. The nephrol-
ogy clinic was consulted due to gradually
decreasing albumin blood levels. According to the
nephrologists’ recommendation, lymph fluid leak-
age was considered as the only gate for protein es-
cape. Therefore the therapy was abandoned and
lymphatic leakage ceased after surgical ligation of
injured lymphatics. 

Protein-energy balance is very important for
patients on hemodialysis, and protein-energy mal-
nutrition is one of the main causes of mortality and
morbidity. Herselman et al. showed a significant
relation between serum albumin and all-cause
mortality in long-term hemodialysis patients in
meta-analysis reported in 2009.15 In addition, pro-
longed hospitalization time with an open wound
represents a serious risk for infection which is con-
sidered as another important cause of mortality and
morbidity in hemodialysis patients.

In spite of the potential successful results with
NPWT of lymphocutaneous fistula in the litera-
ture, we do not present a successful treatment
course. The patient’s characteristics such as age
and coexisting diseases (co-morbidity) have to be
considered as the significant points that affect our
decision on treatment modalities. Cardiovascular
patients are often elderly and the possibility of
having co-morbid conditions should be kept in
mind. We used NPWT in a patient who had a co-
morbid disease. This may be why the treatment
failed. The amount of leakage is another factor that
effects treatment facilities, and high-output lym-
phatic leakage patients may be considered as more
appropriate candidates for surgery. According to
our experience in this case, added to many other
cases written above, no single therapy is the best
choice for treatment of lymphocutaneous fistula
and no patient is an ideal candidate for any given
treatment modality. Non-surgical treatment op-
tions may result in prolonged hospitalization time,
and consequently have risk for increased morbid-
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ity. If therapy period takes a long time, effective
surgical approach may be a faster solution for ap-
propriate candidates. We think that early surgical
approach should be kept in surgeons’ armamen-
tarium when the patient is dependent on he-
modialysis. 

NPWT may be thought as a relative con-
traindication for hemodialysis patients. In our cli-
nical practice, NPWT has been accomplished for
10 years to treat infective and exudative wounds.
We decided to select NPWT for this situation
with regard to the data obtained from literature

and the outcome derived from our patients. Ne-
vertheless we experienced that the administration
of NPWT may fail in chronic renal failure (CRF)
patients presenting protein imbalance, as we ob-
served in our case. Although the accuracy of this
judgement can not be evaluated with a single case,
the results we obtained may be challenging for
the treatment of such patients.
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bdominal aort anevrizması (AAA) 65 yaş üstü erkek hastalarda % 5-
10 oranında saptanmaktadır.1 Hastaların birçoğu anevrizma rüptü-
rü sonrası tespit edilebilmekte ve mortalite oranları yüksek

seyretmektedir. Abdominal aort anevrizması bulunan olgularda açık cerra-
hi teknik ile prostetik greft kullanılarak aort anevrizması tamir edilmekte
ve bu hastalarda operasyon mortalitesi %2-8 arasında değişmektedir.2 Pro-

Endovasküler Abdominal Aortik
Anevrizma Tamirlerinde Erken Dönem

Sonuçları (6 Aylık Takip)

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Abdominal aort anevrizması, açık cerrahi teknikler ile tedavi edilebildiği gibi endovaskü-
ler olarak da tamir edilebilmektedir. Çalışmamızda, endovasküler aort tamiri yapılan olguların 6 aylık
erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kliniğimizde 2010-2012 mayıs ta-
rihleri arasında endovasküler aort anevrizma tamiri yapılan 18 hasta çalışmaya alındı. Olgular işlem son-
rası 1. ve 6. ay kontrollerine çağrılarak endoleak açısından değerlendirildi.  Olguların komorbidite
sebeplerine bakıldığında %38,9’u diyabetik (n:7), %77,8 hipertansif (n:14), %55.6 kronik obstruktif ak-
ciğer hastalığı (n:10), %16,7 malignite (n:3), %22,2’si koroner arter hastalığı (n:4), 1 olguda ise peritonit
sebebiyle geçirilmiş batın cerrahisi mevcuttu. BBuullgguullaarr:: Olguların  4’ü kadın, 14’ü erkek toplam 18 has-
taya endovasküler aort tamiri (EVAR) işlemi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 72,77±6,54 (min:62,
max:82) olarak saptandı. Olguların 6 aylık takibinde mortalite gözlenmezken 1 olguda endoleak sap-
tandı. SSoonnuuçç::  EVAR işlemi açık cerrahi için yüksek riskli  olgularda (ileri yaş, komorbidite varlığı, geçi-
rilmiş batın cerrahisi) düşük mortalite ve morbidite oranları ile güvenli bir biçimde uygulanabilir. Daha
kesin sonuçlar için uzun dönem takiplere ihtiyaç duyulmaktadır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Endovasküler prosedürler; aort anevrizması, abdominal; ölüm oranı; morbidite  

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Abdominal aortic aneurysm can be repaired using open surgical techniques as well
as endovascular techniques. We aimed to present six months follow up of the cases with endovascular
aortic repair. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Eighteen patients who had endovascular aortic aneurysm repair be-
tween May 2010-2012 in our clinic were included in study. Patients were evaluated at first and six month
controls for endoleak. Among patients 38.9% were diabetic (n:7), 77.8% were hypertensive (n14), 55.6%
had chronic obstructive pulmonary disease (n:10), 16.7% had malignancy (n:3), 22.2% had coronary ar-
tery disease (n:4), and 1 patient had abdominal surgery due to peritonitis. RReessuullttss:: Endovascular aortic
repair (EVAR) was applied to 18 patients ( 14 males; 4 females). The mean age was 72.77±6.54 (62-82)
years. There were no mortality at six months follow up and one patient had endoleak. CCoonncclluussiioonn::  EVAR
is a safe and useful treatment method for high risk surgical patients (elderly, comorbidity, prior abdom-
inal surgery) and can be performed with low mortality and morbidity. Long term follow up studies are
required for definite results.

KKeeyy  WWoorrddss::  Endovascular procedures; aortic aneurysm, abdominal; mortality; morbidity 
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di ve ar k.nın 1991 yı lın da aort anev riz ma la rı nı en-
do vas kü ler ola rak te da vi et tik le ri ni ya yın la ma la -
rın dan son ra, en do vas kü ler aor tik anev riz ma
ta mir le ri açık tek ni ğe al ter na tif ol ma yı baş la mış -
tır.3 Kul la nı lan greft le rin tek nik özel lik le ri nin ge-
liş me si ve kli nik le rin bu ko nu da tec rü be ka zan ma sı
özel lik le yük sek risk li has ta gru bun da ter cih edi-
len bir te da vi yön te mi ha li ne gel me si ni sağ la mış -
tır. Ça lış ma mız da, kli ni ği miz de 2010-2012 yıl la rı
ara sın da açık cer ra hi için yük sek risk li ka bul edi le -
rek en do vas kü ler aort ta mi ri (EVAR) iş le mi uy gu -
la nan 18 ol gu nun ilk 6 ay lık er ken dö nem
so nuç la rı nı sun ma yı amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de 2010-2012 ma yıs ta rih le ri ara sın da
AA A ta nı sı se be biy le en do vas kü ler aort anev riz ma
ta mi ri ya pı lan 18 has ta ret ros pek tif ola rak ça lış ma -
ya alın dı. Ol gu la rın de mog ra fik ve ri le ri Tab lo 1’de
gös te ril miş tir. AA A ta nı sı ko nu lan ol gu lar da
EVAR uy gu lan ma sı için ka rar ve ri lir ken ile ri yaş,
dü şük ejek si yon frak si yo nu, ge çi ril miş ba tın cer ra -
hi si, ko mor bi di te var lı ğı gi bi açık ope ras yon ris ki
yük sek has ta gru bu ter cih edi ldi ve be ra be rin de ab-
do mi nal aort ça pı nın 5,5 cm ve üze rin de ol ma sı,
prok si mal bo yun me sa fe si nin 1,5 cm ve üze rin de
ol ma sı, an gu las yon açı sı nın 60o ve al tın da ol ma sı
aran dı. Ol gu la rı tü mü 1,25 mm in ce li ğin de 16 ke-
sit li bil gi sa yar lı to mog ra fi ile de ğer len di ri le rek Osi-

rix MD 2.5.1 De mo prog ra mın da öl çüm le rin ya pıl -
ma nı ta ki ben (Resim 1) kul la nı la cak olan greft ti pi
ve öl çü le ri ne ka rar ve ril di. Ol gu la rın mor fo lo jik
özel lik le ri Tab lo 2’de gös te ril miş tir. Ol gu lar da pre -
o pe ra tif ha zır lık la rı ta ki ben epi du ral anes te zi uy-
gu la na rak hasta su pin po zis yon da ya tı rıl dı.
Ar te ri yel ve ve nöz ka te ter ta kı la rak mo ni tö ri ze
edil di. Ol gu lar ste ril ola rak ör tü lüp her iki in gu i -
nal böl ge dra pe ile ka pa tıl dı. Kul la nı la cak gref tin
bo yu tu na gö re tek ve ya bi la te ral kom mon fe mo ral
ar ter eks plo re edi le rek kon trol al tı na alın dı. İş le me
2 cc he pa rin ya pıl ma sı nı ta ki ben baş lan dı. Ön ce -
lik le öl çek li pig-ta il ka ta ter ile anev riz ma nın ti pi,
uzun lu ğu, ça pı, re nal ve in ter nal ili ak ar ter le rin çı -
kım ye ri gi bi pa ra met re ler tek rar de ğer len di ril di
(Resim 2). Stent greft yer leş ti ril me si ni ta ki ben en-
do le ak olup ol ma dı ğı ya pı lan kon trol an ji og ra fi ile
de ğer len di ril di (Resim 3). En do le ak ol ma sı du ru -
mun da en do le ak ’in ti pi ne gö re ba lon di la tas yon,
aor tik ve ya ili ak uzat ma ile en do le ak ka pa tıl ma ya

Demografik Veriler Hasta Sayısı (n)

Yaş 72,77±6,54

Cinsiyet (Erkek) 14 (% 77,8)

Sigara 10 (%55,6)

Diyabetes Mellitus 7 (%38,9)

Koroner Arter Hastalığı 4 (%22,2)

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı 10 (%55,6)

Geçirilmiş Batın Cerrrahisi     1 (%5,6)

Hipertansiyon 14 (%77,8)

Malignite 3 (%16,7)

Semptom                  

Asemptomatik 9 (%50)

Karın Ağrısı (%38,9)

Konstipasyon 1 (%5,6)

Palpabl Kitle 1 (%5,6)

TABLO 1: Olguların demografik özellikleri .

RESİM 1: Olgular 1.25 mm inceliğinde 16 kesitli bilgisayarlı tomografi ile
değerlendirilerek Osirix MD 2.5.1 Demo programında ölçümleri yapıldı.

Morfolojik Özellikler Ortalama  ±± Standart Sapma

Anevrizma Çapı 56,62±5,40

Proksimal boyun Uzunluğu 24,61±7,67

Proksimal boyun çapı 24,08±2,59

İliak Çap 1,12±3,25

TABLO 2: Olgularda tespit edilen anevrizma keselerinin
morfolojik özellikleri. 
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ça lı şıl dı. En do le ak sap tan ma ma sı ve ar ter iyel akı-
mın nor mal ol ma sı du ru mun da fe mo ral ar ter pri-
mer ka pa tı ldı. Ka na ma kon tro lü nü ta ki ben cilt
cil tal tı ka pa tı la rak iş le me son ve ril di. EVAR iş le mi
tüm ol gu lar da ko ro ner an ji og ra fi üni te sin de uy gu -
lan dı. Ol gu la rın tü mü ope ras yon son ra sı er ken dö-
nem de ayak ta di rek ba tın gra fi si ile greft po zis yo nu
de ğer len di ril di. Ol gu la rın ta ki bin de, 1. ve 6. ay da
fi zik mu a ye ne  ya pıl dı ve kon trast lı bil gi sa yar lı to-
mog ra fi ile en do le ak açı sın dan de ğer len di ril di. Bu
ça lış ma için etik ku rul ona yı alın dı ve ça lış ma 2008
Hel sin ki Pro to kü lü ne uy gun ola rak tasarlandı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışma sırasında istatistiksel analiz için SPSS 19
for mac (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) istatistik
programı kullanıldı. Ayrıca sürekli değişkenler için
ortalama ± standart sapma verilirken, kategorik de-
ğişkenler için n ve yüzde değerleri verilmiştir.

BUL GU LAR

Kli ni ği miz de 2010-2012 yıl la rı ara sın da 4 ka dın 14
er kek, top lam 18 has ta ya EVAR iş le mi uy gu lan dı.
Has ta la rın yaş or ta la ma sı 72,77±6,54 yıl (min:62,
max:82) ola rak sap tan dı. Ol gu la rın ko mor bi di te se-
bep le ri ne ba kı lı ğın da %38,9’u di ya be tik (n:7),
%77,8 hi per tan sif (n:14), %55,6 kro nik obs truk tif
ak ci ğer has ta lı ğı (n:10), %16,7 ma lig ni te (n:3),

%22,2’si ko ro ner ar ter has ta lı ğı (n:4) %55,6’sı si ga -
ra kul la nı cı sı (n:10) idi, 1 ol guda ise %5,6 pe ri to nit
se be biy le ge çi ril miş ba tın cer ra hi si mev cut tu. Ol-
gu la rın pre o pe ra tif or ta la ma ejek si yon frak si yo nu
47,22±10,03 ola rak sap tan dı. Has ta la rın %50’si
asemp to ma tik iken, %38,9’un da ka rın ağ rı sı,
%5,6’sın da ba tın da pal pabl kit le ve %5,6’sın da
kons ti pas yon şika ye ti mev cut tu. Ol gu la rın 15’in de
fu zi form anev riz ma sap ta nır ken, 3 ol gu da sak kü ler
anev riz ma mev cut tu. Or ta la ma aort anev riz ma ça -
pı 56,62±5,40 mm, or ta la ma ili ak çap 1,12±3,25 mm,
or ta la ma bo yun ça pı 24,08± 5,40 mm, or ta la ma bo -
yun uzun lu ğu 24,01±7,67 ola rak öl çül dü.  Ol gu lar -
dan 13’üne Go re Exc lu der (W.L. Go re Flags taf, AZ,
USA), 2’si ne En do lo gix (Po wer link, En do lo gix, Ir vi -
ne, CA, USA), 1 has ta ya Ze nith (Co ok, Inc., Min-
ne a po lis, MN, USA), 2 has ta ya Ana con da
(Vas cu tek Ltd., Inc hin nan, Scot land, UK) kul la nıl -
dı. Ol gu la rın tü mü ne epi du ral anes te zi al tın da san t-
ral ven ve ar te ri yel ka te te ri zas yo nu yapıldı. Bir
has ta da en do le ak sap tan ma sı üze ri ne aor tik uzat ma
ve ba lon di la tas yon iş le mi uy gu lan dı. Aor tik uzat ma
yer leş ti ril me iş le mi son ra sı en do le ak kay bol du. Or-
ta la ma iş lem sü re si 116,27±23,9 dk ve or ta la ma has-
ta ne ya tış sü re si 2,11±0,32 gün ola rak tes pit edil di.
İş lem ya pı lan 1 ol gu da fe mo ral böl ge de yü ze yel ya -
ra ye ri en fek si yo nu ge liş me si üze ri ne bu böl ge deb-
ri de edi le rek tek rar sü tü re edil di. 

RESİM 2: Ölçekli pig-tail katater ile anevrizmanın tipi, uzunluğu, çapı, renal
ve internal iliak arterlerin çıkım yeri anjiografi ile işlem çncesi değerlendirildi.

RESİM 3: Stent greft yerleştirilmesini takiben endoleak olup olmadığı yapılan
kontrol anjiografi ile değerlendirildi.
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Ol gu la rın tü mü 6 ay bo yun ca ta kip edil di.
Her han gi bir mor ta li te sap tan maz ken Pos to pe ra tif
1. ve 6. ay da kon trol to mog ra fi si de 1 has ta da (%5,6)
tip 1 en do le ak sap tan dı.

TAR TIŞ MA

Anev riz ma, da mar ça pı nın %50 ve üze rin de ge niş -
le me si ola rak ta nım lan mak ta dır.4 Ab do mi nal aort
anev riz ma sı se be biy le iş lem ya pı lan ol gu la rın bü -
yük bir kıs mı asemp to ma tik olup, semp tom lar sık-
lık la anev riz ma nın ba sı et ki si ne bağ lı dır. Ça lış ma-
mız da ol gu la rın %50’si asemp to ma tik iken, 7 ol gu -
da  da ka rın ağ rı sı, 1 ol gu da kons ti pas yon ve 1 ol-
gu da ba tın da kit le  şika ye ti mev cut tu.

EVAR iş le mi sı ra sın da uy gu la na cak olan anes-
te zi yön te mi iş lem ya pı la cak mer ke zin tec rü be si ne
gö re de ğiş mek le be ra ber lo kal, ge nel ve ya rej yo nel
anes te zi ter cih edi le bi lir.5 Kli nik uy gu la ma mız da
ol gu la rın tü mün de iş lem sı ra sın da epi du ral anes te -
zi ter cih et me mi zin se be bi has ta kon fo ru nu art tır -
mak, has ta nın ha ra ket et me si ne bağ lı olu şa bi le cek
komp li kas yon la rı ve öl çüm ha ta la rı nı mi nu mu ma
in dir mek idi. AA A’ la rın da anev riz ma ça pı nın ak tif
has ta gru bun da 5,5 cm’den bü yük ol ma sı, 6 cm ve
üze rin de anev riz ma ça pı ol ma sı, çap tan ba gım sız
ola rak 6 ay lık 0,5 cm ve üze ri, yıl lık 1 cm ve üze ri
ge niş le me hı zı na sa hip ol ma sı anev riz ma la ra mü-
da ha le edil me si öne ril mek te dir.6 Kli ni ği miz de en-
do vas kü ler aort ta mi ri ya pı lan has ta lar ara sın da en
kü çük anev riz ma ça pı 4,8 cm ola rak öl çül dü. Has-
ta ya mü da ha le ka ra rı al ma mı zın se be bi anev riz ma -
nın sak kü ler ol ma sı ve has ta nın nor mal aort
ça pı nın 2 cm ola rak öl çül me siy di.  Elek tif şart lar da
cer ra hi mor ta li te %2-8 ara sın da tes pit edi lir ken2

anev riz ma rüp tü rü olan has ta lar da bu oran %90 ve
üze rin de sey ret mek te dir.7 AA A’ lar da özel lik le risk -
li has ta gru bun da EVAR iş le mi nin dü şük mor ta li -
te ve mor bi di te oran la rın da ya pıl ma sı, EVAR
iş le mi nin ge liş me si ne yar dım cı ol muş tur. EVAR iş-
le mi nin açık cer ra hi ile kar şı laş tı rıl dı ğı ça lış ma lar -
da her iki grup ara sın da uzun dö nem ope ra tif
mor ta li te açı sın dan an lam lı fark sap tan maz iken,
EVAR gru bun da greft kay nak lı komp li kas yon lar
da ha sık gö rül mek te dir.8,9 Yük sek risk li has ta gru-
bun da EVAR iş le mi nin mor ta li te ve mor bi di te

oran la rı nın da ha dü şük ol du ğu nu be lir ten ça lış ma -
lar da mev cut tur. Ra val ve ar k.nın yap mış ol du ğu
bir ça lış ma da, 30 gün lük mor ta li te EVAR gru bun -
da %1,8 sap ta nır ken, açık cer ra hi gru bun da %6,1
ola rak tes pit edil miş tir.10 Yi ne ay nı ça lış ma da
EVAR gru bun da 30 gün lük mor bi di te %13,6 açık
cer ra hi gru bun da ise %33,2 ola rak sap tanm ştır.10

EVAR iş le mi son ra sı en sık kar şı la şı lan komp li kas -
yon ka çak lar11 olup sü rek li gö rün tü le me yön tem -
le ri ne ih ti yaç du yul ma sı, iş lem son ra sı tek rar la yan
en do vas kü ler ve ya cer ra hi yön tem le re ge rek si nim
du yul ma sı de za van taj la rı ola rak sa yı la bi lir.12,13

EVAR iş le mi nin ba şa rı sı için  has ta ve greft se çi mi
önem arz et mek te dir. EVAR iş le mi için uy gu la ma
kri ter le ri greft ti pi ne gö re de ğiş mek le be ra ber, 15
mm ve üze rin de prok si mal bo yun ol ma sı, prok si -
mal bo yun ça pı nın 28 mm ve al tın da ol ma sı, ab do -
mi nal aor ta ve ili ak ar ter ara sın da ve ya ili ak ar ter
ile fe mo ral ar ter ara sın da ki açı nın 900’den dü şük
ol ma sı, kom mon ili ak ar ter ça pı nın 12 mm ve al-
tın da ol ma sı iş lem ba şa rı sı nın art ma sın da önem li
rol oy na mak ta dır.14 Greft se çi mi iş le mi ya pa cak
mer ke zin tec rü be si ne gö re de ğiş mek le be ra ber, kı -
sa in ter nal ili ak ar ter ay rı mı bu lu nan ol gu lar da bi-
fur kas yon lu tek göv de li en dog reft kul la nı mı her iki
in ter nal ili ak ar ter ay rı mı nı ka pa ta bi le ce ğin den sa-
kın ca oluş tu ra bil mek te dir. Kli ni ği miz de bu tür ol-
gu lar da bi fur kas yon lu ol ma yan greft ler ter cih
edil mek te dir. Ça lış ma mız da ol gu lar da or ta la ma
aort anev riz ma ça pı 56,62±5,40 mm, ili ak çap
1,12±3,25 mm, or ta la ma bo yun ça pı 24,08±5,40 mm
ola rak öl çül dü. Ol gu la rı mı zın tü mün de 15 mm ve
üze rin de bo yun ça pı mev cut tu. Bo yun me sa fe si nin
15 mm ve al tın da ol ma sı ka çak açı sın dan ris ki art-
tır mak la be ra ber bu ol gu lar da gref tin re nal ar te re
müm kün ol du ğun ca ya kın yer leş ti ril me si ve ya da -
ha bü yük çap lı greft kul la nı mı ge rek mek te dir.  Bu
tür ol gu lar da açık cer ra hi yön tem ler le aort anev-
riz ma ta mi rinin sü rek li akıl da tu tul ma sı uy gun ola-
cak tır. Kli ni ği miz de EVAR uy gu la nan has ta la rın
tü mü yük sek risk li has ta gru bun da idi. Ol gu la rın
yaş or ta la ma sı 72,77±6,54 olup, 2’sinde ak ci ğer kan-
seri, 1 ol guda ise pros tat kanseri ta nı sı mev cut ol du -
ğu için, bu ol gu lar on ko lo ji kli ni ği ta ra fın dan sur vi
açı sın dan de ğer len di ril dik ten son ra EVAR iş le mi -
ne ka rar ve ril di. Altı ay lık ta kip te EVAR ya pı lan
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ol gu lar da  mor ta li te göz len mez ken, 1 ol gu da 6. ay
ta ki bin de tip 1 en do le ak sap tan ma sı üze ri ne aor tik
uzat ma yer leş ti ri le rek ba lon di la tas yon son ra sı en-
do le ak dü zel til di. Altı ay lık ta kip ler so nun da mor-
bi di te %5,6 ola rak tes pit edil di. EVAR iş le mi
uy gu la nan ol gu la rın ta kip le rin de be tab lo ker ajan
ola rak me tap ro lol ek le nir ken, an ti ag re gan ve ya an-
ti ko a gü lan ve ril me di.

SO NUÇ

EVAR iş le mi uy gun has ta gru bun da ba şa rı lı so nuç -
lar ver mek te dir. EVAR iş le mi son ra sı tek rar gi ri -

şim sel ve ya cer ra hi iş lem le re ih ti yaç du yul ma sı, sü-
rek li gö rün tü le me yön tem le ri ne (bilgisayarlı to-
mografi ve ya manyetik rezonans görüntüleme)
ge rek li lik ol ma sı de za van taj la rı ola rak sa yıl mak la
ber ba ber, özel lik le açık cer ra hi için yük sek risk li
ol gu lar da dü şük mor ta li te ve mor bi di te oran la rı ile
gü ven li bir bi çim de uy gu la na bil me si avan taj la rı dır.
Da ha ke sin so nuç lar için uzun sü re ta kip edi len, da -
ha ge niş se ri le re ih ti yaç bu lun mak ta dır.
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Abdominal Aort Anevrizmalarında
Endovasküler Stent-Greft Tedavi

Açık Cerrahi Tedaviye Göre
Morbidite Açısından Daha Uygundur

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Abdominal aorta anevrizmaları potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlardan biridir. Stan-
dart ameliyat halen belirgin bir mortalite ve morbidite ile birlikte seyreder. Endovasküler stent graft ile tamir
bu aortik hastalıkların tedavisinde konvansiyonel ameliyatlara bir alternatif sunmaktadır. Bizim bu çalış-
mada  amacımız abdominal aort anevrizmalarında endovasküler stent greft tamiri  ile açık cerrahiyi kıyasla-
mak ve  tecrübemizi paylaşmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  2000-2010 yılları arasında elektif şartlarda abdominal
aort anevrizması tanısı alan 55-75 yaş aralığında 54 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Grup 1 (endo-
vasküler stent greft, 26 hasta) ve grup 2 (açık cerrahi, 28 hasta) şeklinde 2 hasta populasyonu oluşturuldu. Has-
taların toplam ameliyat, yoğun bakım kalış süreleri, inotrop ihtiyaçları ve ikincil girişim oranları kıyaslandı.
BBuullgguullaarr::  Ortalama yaş 64  yıl idi. Tüm hastalarda stent greft uygulamaları uygun pozisyonlarda yerleştirile-
rek başarılı bir biçimde uygulandı. Açık cerrahiye dönüş olmadı. İşlem süresi, yoğun bakım kalış, hastane kalış
ve inotrop kullanma ihtiyacı açık cerrahi grubunda belirgin olarak fazla idi. Takiplerde grup 1 de “endoleak”
oranı %19,2 iken ikincil girişim endovasküler aort tamiri (EVAR) grubunda belirgin olarak fazla idi. Orta-
lama takip süresi 24,1±5,4 ay idi. “Endoleak” sayısı ise 9 (%21,9) olarak belirlendi. SSoonnuuçç::  Endovaskuler stent
graft uygulamaları uygulanması abdominal aort anevrizmalarında uygulanabilen makul, etkili bir yöntem-
dir. Endoluminal yaklaşım cerrahinin major travmasından kaçınmak için iyi bir yol olabilir. Başarı için, pro-
sedür öncesi ve sonrasında takipler için birden fazla bölümde yüksek sayıda personele ve teknik donanıma
gereksinim duyulmaktadır. Kısa ve orta dönemdeki cesaret verici sonuçlara rağmen uzun dönem sonuçları
bu tedavi şeklinin geleceğini belirleyecektir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort anevrizması, abdominal; endovasküler prosedürler

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Aneurysms of the abdominal aorta are still potentially life-threatening situations. The
conventional operation is still associated with morbidity. Endovascular stent graft repair offers an alternative
to conventional operation for management of these aortic diseases. Our aim was to report our experience with
endovascular stent graft repair of abdominal aortic aneurysms. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Between 2000-2010, 54
patients (age 55-74 years) with a diagnosis of abdominal aortic anurysm were evaluated retrospectively. Two
patient populations were formed as Group 1 (endovascular stent graft, 26 patients) and group 2 (open surgery,
28 patients). Operation time, intensive care unit and hospital stay period, and reintervention rates were com-
pared. RReessuullttss::  Mean age of the patients were 64 years. In all patients, stent graft was deployed in desired po-
sitions. There was no conversion to open surgery. Operation time, intensive care and hospital stay time and
need for inotrop drugs were significantly higher in open surgery group. In the follow up  period, endoleak rate
in group 1 was 19.2% and the reintervention rate was significantly higher in endovascular aortic repair group.
Mean follow up time was 24.1±5.4 months. CCoonncclluussiioonn::  Endovascular stent graft  placement is a feasible and
effective approach in the treatment of patients with abdominal aortic aneurysms. The endoluminal approach
can avoid the major trauma of surgical therapy. Technical equipment, sufficient staff in different departments
are mandatory for success in both pre- and postprocedure periods. However the long term results will deter-
mine the future of this treatment despite the encouraging short and mid-term results.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortic aneurysm, abdominal; endovascular procedures   
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b do mi nal aort anev riz ma sı, sub di yaf rag -
ma tik aor ta nın, nor mal ya pı sı nı kay bet me -
si so nu cu mey da na ge len da mar du va rın da

lo ka li ze za yıf lık ve bek le ni len ça pı nın 2 kat art mış
ol du ğu anor mal di la tas yo nu ile ken di ni gös te ren
iler le yi ci bir da mar has ta lı ğı dır ve ge nel lik le de je -
ne ra tif ya da nons pe si fik tir.1-4

Aort has ta lık la rı nın te da vi sin de en do vas kü -
ler te da vi gi de rek yay gın laş mak ta dır. En do vas kü -
ler te da vi nin cer ra hi te da vi ye üs tün lük le ri ve
uzun dö nem olum lu so nuç la rı nın or ta ya çık ma sı,
yay gın laş ma sı na ve gün cel leş me si ne ne den ol muş -
tur.5,6

Bu ça lış ma da 2000-2010 yıl la rı ara sın da elek tif
şart lar da ab do mi nal aort anev riz ma sı ta nı sı alan 55-
75 yaş ara lı ğın da 26’sına en do vas kü ler stent-greft te-
da vi uy gu la nan, 28’ine açık cer ra hi te da vi uy gu la nan
54 has ta, ret ros pektif ola rak de ğer len di ril miş tir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Tıp Fa kül te si Etik Ku ru lu’ nun ona yı (Onay Ta ri hi:
06/09/2011, Onay Nu ma ra sı: KA11/171) alı na rak,
mer ke zi miz de 2000-2010 yıl la rı ara sın da elek tif
şart lar da ab do mi nal aort anev riz ma sı ta nı sı alan 55-
75 yaş ara lı ğın da 54 has ta ret ros pek tif ola rak in ce -
len miş tir. Grup 1 ve grup 2 şek lin de, 2 has ta
po pu las yo nu oluş tu rul du. Has ta grup la rı ara sın da
ho mo je ni zas yon sağ la mak ama cı ile ağır ak ci ğer has-
ta lı ğı olan, ope ras yon için yük sek risk li ka bul edi-
len ASA 3 ve ASA 4 gru bu has ta lar ça lış ma ya
alın ma dı lar. Her iki te da vi se çe ne ği nin de de tay lı
ola rak an la tıl dı ğı elek tif ola rak mü da ha le edi le bi le -
cek ve her iki se çe ne ğin de kul la nı la bi le ce ği ve te-
da vi ter ci hi nin has ta y la be ra ber ka rar laş tı rıl dı ğı 54
has ta, grup la ra dâhil edil di. Grup 1’de ki en do vas kü -
ler stent uy gu la nan has ta la ra kalp-da mar ve gi ri -
şim sel rad yo lo ji eki bi ta ra fın dan or tak iş lem ler
ya pıl dı. Stent has ta la rı cer ra hi ekip ve gi ri şim sel rad-
yo lo ji ta ra fın dan or tak iz len di. Grup 2’de ki cer ra hi
uy gu la nan has ta la ra iş lem le rin ta ma mı ay nı cer ra hi
ekip ta ra fın dan ya pıl dı. Has ta la rın yo ğun ba kım ve
ser vis ta ki bi ni de ay nı cer ra hi ekip sağ la dı.

Grup 1’de ki 26 has ta nın bil gi le ri has ta ne ve ri
ban ka sı olan avi cen na ve nuc le us prog ram la rın dan
ve has ta dos ya la rı nın ret ros pek tif ola rak in ce len -

me si so nu cu el de edil di. Has ta la ra ta nı sal amaç lı
Dopp ler ul tra so nog ra fi, manyetik rezonans (MR)
an ji og ra fi ve kon van si yo nel an ji og ra fi yap tı rı la rak
te da vi pla nı ya pıl dı. Has ta la ra kon trol amaç lı 1. 6.
ve 12. ay da kon trast lı bilgisayarlı tomografi (BT)
an ji og ra fi yap tı rıl dı, greft mig ras yo nu ve “en do le -
ak” açı sın dan de ğer len di ril di. Ay nı cer ra hi ekip ta-
ra fın dan po lik li nik kon trol le ri ya pıl dı. Stent
ko nu lan has ta la rın ta ki bi kalp da mar cer ra hi si eki -
bi ta ra fın dan ya pıl dı.

Grup 2’de ki 28 has ta nın bil gi le ri ne has ta ne ve -
ri ban ka sı olan avi cen na ve nuc le us prog ram la rı
kul la nı la rak has ta epik riz le ri, ame li yat not la rı ve
rad yo lo ji ka yıt sis te mi ile has ta la rın rad yo lo jik gö-
rün tü le ri in ce len di ve has ta la rın de mog ra fik bil gi -
le ri el de edil di. Has ta la rın ko-mor bid özel lik le ri
tes pit edil di (hi per tan si yon, obe zi te, di a be tes mel-
li tus). Grup lar ara sın da de mog ra fik bil gi ler, mor ta -
li te, mor bi di te, yo ğun ba kım ve has ta ne ka lış
sü re le ri, ve geç dö nem komp li kas yon lar kı yas lan dı.
Cer ra hi ya pı lan has ta la rın hep sin de me di an la pa -
ra to mi ve trans pe ri to ne al yak la şım ter cih edil di.

İş lem ön ce si has ta la ra iş lem ve ola sı komp li -
kas yon lar de tay lı bir bi çim de an la tıl dı ve her has-
ta dan im za lı onay for mu alın dı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışma IBM SPSS Statistics programının 19.0.1-
versiyonunda (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) yapıldı.
Sürekli değişkenler için n, ortalama ± standart
sapma, kategorik değişkenler için n ve yüzde de-
ğerleri verildi. Gruplararası karşılaştırmalar için ba-
ğımsız örneklerde t testi, Pearson ve Fisher Exact
test kullanıldı. 

EN DO VAS KÜ LER STENT GREFT TE DA Vİ

İş lem ler kar di yo vas kü ler cer rah, gi ri şim sel rad yo -
lo ji ve anes te zi uz man la rın dan olu şan bir ekip ta-
ra fın dan an ji yog ra fi la bo ra tu va rın da uy gun
ste ri li zas yon şart la rı al tın da ya pıl dı. En do vas kü ler
anev riz ma uy gu la ma la rı nın hep si epi du ral anes te -
zi, lo kal anes te zi ve ge rek ti ğin de ge nel anes te zi ile
des tek le ne rek ger çek leş ti ril di. İş lem ön ce si has ta -
la rın hep sin de kon trast lı BT an ji og ra fi ve öl çüm
ka te ter li di ji tal subs trak ti yon an ji yog ra fi (DSA)
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(Mul tis tar Plus, Si e mens, Er lan gen, Almanya) uy-
gulanarak, has ta la rın en do vas kü ler stent greft te-
da vi si ne ana to mik ola rak uy gun luk la rı,
kul la nı la cak stent gref tin ti pi, bo yut la rı nın öl çü -
mü ve uy gu la ma ye ri ola rak kul la nı la cak ili yak ve
fe mo ral ar ter le rin in ce le me si ya pıl dı. Kul la nı lan
kon trast mad de iop ri mi de (Ul tra vist, 300 mg/ml,
Ber lin, Almanya) idi. Bil gi sa yar lı to mog ra fi de to ra-
kal ve ya ab do mi nal aort çap la rı, du var kal si fas yo -
nu, lü men de ki trom büs var lı ğı ve en dog reft
sten tin yer le şe ce ği anev riz ma boy nu nun uzun lu ğu
he sap lan dı. En dog reft stent ça pı, prok si mal de yer-
leş me si plan la nan aort ça pın dan %10-15 faz la ola-
cak şekil de he sap lan dı. Di ji tal subs trak si yon
an ji yog ra fi de ise anev riz ma nın uzun lu ğu, ili yak
ar ter ste noz la rı ve anev riz ma ile ili yak ar ter le rin
oluş tur du ğu açı lan ma la rın ilk ola rak 1997 yı lın da
ya yın la nan kri ter le re uy gun luk la rı de ğer len di ril di.
Üç mar ka en do vas kü ler stent greft kul la nıl dı. Ta-
lent ve En du rant (Med tro nic AVE, San ta Ro sa,
CA), (TM,W.L.Go re & As so ci a tes, Flags taff, AZ,
ABD) ve Jo tec E-Vi ta (Jo tec, Hec hin gen, Almanya)
kul la nı lan stent greft ler di. Greft le rin çap la rı 26-38
mm ve uzun luk la rı 100-230 mm (me an 143 mm)
ara sın da de ğiş mek tey di. Tüm has ta la ra iş lem ön-
ce si pro fi lak tik an ti bi o tik ve ril di (se fa zo lin So d-
yum 2 gram). Tüm has ta lar da in gu i nal in siz yon ile
ana fe mo ral ar ter iş lem ön ce si cer ra hi ola rak eks -
plo re edil di. İş lem es na sın da has ta la ra 70 üni te /kg
IV he pa rin ve ril di. Stent yer leş ti ril me sin den son -
ra kon trol an ji og ra fi gö rün tü le ri alın dı. Kon trol
an ji og ra fi nin ta mam lan ma sın dan son ra ar te ri o to -
mi 6/0 pro len di kiş ile ta mir edil di. Ame li yat sa ha-
la rı na va kum dre naj sis tem le ri yer leş ti ri len
has ta lar an ji og ra fi su i tin den çı ka rı la rak he mo di -
na mik ta kip amaç lı bir gün yo ğun ba kım da tu tul -
du ve ta bur cu ol du ğu gün, 1. 6. ve 12. ay da ve
kon trast lı BT an ji og ra fi ile greft mig ras yo nu, “en-
do le ak” ve ola sı komp li kas yon lar açı sın dan de ğer -
len di ril di.

BULGU LAR

Ret ros pek tif ola rak ya pı lan ça lış ma da has ta lar grup
1 en do vas kü ler stent uy gu la nan lar (EVAR gru bu)
ve grup 2 açık cer ra hi ya pı lan ol mak üze re iki gru -
ba ay rıl mış lar dır (cer ra hi gru bu). En do vas kü ler

stent uy gu la nan has ta la rın sa yı sı 26, or ta la ma yaş
64±5,4 idi. Açık cer ra hi ya pı lan has ta la rın sa yı sı 28,
or ta la ma yaş 64,3±5,7 idi. Her iki has ta gru bun da -
ki ek has ta lık lar kar şı laş tı rı la cak olur sa, cer ra hi
gru bun da 18 adet (%64,2) izo le hi per tan sif (HT)
has ta, 6 adet (%21,4) izo le di a be tes mel li tus (DM)
has ta sı, 4 adet (%14,2) obe zi te si olan has ta bu lun -
mak ta dır; Stent gru bun da ise, 24 adet (%92,3) izo -
le hi per tan sif (HT) has ta, 2 adet (%7,6) izo le
di a be tes mel li tus (DM) has ta sı bu lun mak ta dır. Her
iki grup ta pre o pe ra tif ek has ta lık yö nün den fark
yok tu (P=0,34) (Şekil 1, 2).

Ope ras yon sü re le ri ne ba ka cak olur sak, EVAR
uy gu la nan has ta la rın (Grup I) or ta la ma ope ras yon
sü re si 61,5±8,8 da ki ka iken, açık cer ra hi uy gu la nan
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ŞEKİL 1: Hastaların yaş dağılımları.

ŞEKİL 2: Hastaların ek hastalıklarının karşılaştırılması.
DM: Diabetes mellitus, HT: Hipertansiyon



has ta la rın or ta la ma ope ras yon sü re si 147,7±23,8 da-
ki ka idi. Her iki gru bun top lam ope ras yon sü re si
or ta la ma 106,2±47 da ki ka idi. Stent uy gu la nan
grup ta iş lem sü re le ri açık cer ra hi uy gu la nan gru ba
gö re da ha kı say dı (p<0,0001) (Şekil 3).

EVAR uy gu la nan tüm has ta la rın iş lem sı ra sın -
da en tü bas yon ih ti ya cı ol ma dı (lo kal anes te zi+se -
das yon) ve stent uy gu la nan 26 has ta nın hep si iş lem
son ra sı yo ğun ba kı ma eks tü be ola rak gel di. Açık
cer ra hi uy gu la nan 28 has ta nın hep si ope ras yon
son ra sı yo ğun ba kı ma alın dı. EVAR gru bun da or ta-
la ma eks tü bas yon sü re si 0,0±0,0 idi. Açık cer ra hi
gru bun da eks tü bas yon sü re si 165,0±49,5 da ki ka idi.
Her iki gru bun top lam eks tü bas yon sü re si
85,55±90,40 da ki ka dır. Tüm EVAR has ta la rı yo ğun
ba kı ma eks tü be ola rak gel di ği için, 2 grup ara sın -
da ki eks tü bas yon sü re le ri ara sın da ki fark EVAR
gru bun da açık cer ra hi gru bu na gö re an lam lı dü şük -
tü. 

Tüm has ta la rın yo ğun ba kım ta ki bin de  po zi -
tif inot rop ih ti ya cı ol du. Inot rop mik tar la rı ha fif,
or ta ve yük sek doz şek lin de 3 gru ba ay rıl dı. Ha fif
grup ta do pa min 2-5 mcg/kg/dk, or ta grup ta do pa -
min 5-10 mcg/kg/dk, yük sek grup ta ise do pa min,
do bu ta min ve ad re na lin ay nı an da ih ti ya cı ol du.
EVAR gru bun da 26 has ta dan 25 ta ne si nin ha fif de-
re ce, 1 ta ne si nin or ta de re ce po zi tif inot rop ih ti ya -
cı ol du. Açık cer ra hi te da vi uy gu la nan 28 has ta nın
20 ta ne si nin ha fif de re ce, 7 ta ne si nin or ta de re ce, 1
ta ne si nin yük sek de re ce po zi tif inot rop ih ti ya cı ol -

du. Her iki grup ta inot rop ih ti ya cı na ba kı la cak
olur sa açık cer ra hi te da vi uy gu la nan grup ta inot-
rop ih ti ya cı, EVAR uy gu la nan gru ba gö re is ta tis -
tik sel ola rak an lam lı yük sek ti (p=0,018).

EVAR uy gu la nan 26 has ta nın tü mü iş lem son-
ra sı yo ğun ba kım da 1 gün ta kip edil dik ten son ra
ser vi se çı ka rıl mış tır. EVAR uy gu la nan has ta la rın
iş lem son ra sı yo ğun ba kım da ka lış sü re le ri açık cer-
ra hi uy gu la nan has ta la rın pos to pe ra tif yo ğun ba -
kım ka lış sü re le ri ne gö re an lam lı ola rak dü şük tü (1
güne karşı 4,2±1,7 gün) (p<0,0001).

Has ta ne ka lış sü re le ri ne ba kı la cak olur sa,
EVAR uy gu la nan 26 has ta dan 13 ta ne si iş lem son-
ra sı 2. gün de ta bur cu edil miş tir. Di ğer 13 ta ne si ise
iş lem son ra sı 3. gün ta bur cu edil miş tir. Açık cer ra -
hi uy gu la nan 28 has ta dan 4 ta ne si 6 gün, 20 ta ne si
7 gün, 3 ta ne si 8 gün, 1 ta ne si 16 gün has ta ne de kal-
dık tan son ra ta bur cu edil miş tir. EVAR uy gu la nan
has ta la rın has ta ne de ka lış sü re le ri açık cer ra hi te-
da vi ya pı lan has ta la ra gö re an lam lı dü şük tür
(p<0,0001).

Tüm has ta la rın ope ras yon son ra sı en fek si yon
oran la rı na ba kı la cak olur sa, EVAR uy gu la nan 26
has ta nın 25 ta ne sin de en fek si yo na rast lan maz ken,
1 ta ne si nin ya ra ye rin de ha fif pan su man ge rek ti -
ren akın tı ya rast lan mış tır. Açık cer ra hi ya pı lan
grup ta ise 22 has ta da en fek si yon yok iken 5 has ta -
nın ya ra ye rin de ha fif pan su man ge rek ti ren akın tı -
ya rast lan mış tır. 1 ta ne sin de ise greft en fek si yo nu
oluş muş tur. En fek si yon ora nı açık cer ra hi grup ta
EVAR gru bu na gö re da ha faz la gö rül me si ne rağ-
men is ta tis tik sel ola rak her iki grup ara sın da an-
lam lı fark sap tan ma mış tır (p=0,057).

EVAR uy gu la nan 26 has ta nın iş lem son ra sı ta-
ki bin de 21 ta ne sin de “en do le ak” yok iken, 1 ta ne -
sin de tip 1, 3 ta ne sin de tip 2 ve 1 ta ne sin de tip 3
“en do le ak” gö rül müş tür. Do la yı sı ile “en do le ak”
ora nı %19,2 ola rak he sap lan mış tır. Tip I “en do le ak”
ge li şen bir has ta da “en do le a k” in tı kan ma sı nı sağ la -
ya rak “en do le a k” i dü zelt mek ama cıy la Pal maz stent
yer leş ti ril mek su re tiy le ile ri iş le me ta bi tu tul muş,
Tip II “en do le ak” ge li şen 3 has ta nın 2’sin de “en do -
le ak” lum bal ar ter ler den, bi rin de ise IMA’ dan kay-
nak lan mış tır. Bu has ta lar da IMA’ya ba şa rı lı “co il”
em bo li zas yon ya pıl mış olup, lum bal ar ter kay nak lı
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ŞEKİL 3: Hastaların operasyon sürelerinin karşılaştırılması.
EVAR: Endovasküler stent greft tedavi, Açık: Açık cerrahi

EVAR Açık



“en do le ak” ler ise ta ki be bı ra kı lıp, uzun dö nem de
trom bo ze ol duk la rı göz len miş tir. Tip 3 “en do le ak”
ge li şen bir has ta da te da vi “en do le a k” i or ta dan kal-
dır mak ama cıy la ili yak ba cak uza tıl ma sı na gi di le -
rek de fekt gi de ril miş tir. En do vas kü ler stent greft
te da vi si ya pı lan has ta lar dan iki sin de or ta dö nem de
greft ba ca ğı ok lüz yo nu ge liş miş, has ta lar dan bi ri ne
em bo lek to mi uy gu la nır ken di ğe ri ne fe mo ro fe mo -
ral bypass uy gu lan ma sı ge rek miş tir.

Bu na kar şın açık cer ra hi te da vi uy gu la nan 28
has ta da imp lan te edi len greft le rin hiç bi ri ne ikin cil
bir mü da ha le ye ge rek ol ma mış tır. EVAR gru bun da
ikin cil mü da ha le açık cer ra hi gru ba na za ran is ta -
tis tik sel ola rak an lam lı yük sek tir (p=0,027). EVAR
gru bun da ki has ta la rın 1 ta ne sin de en fek si yon, 5 ta-
ne sin de “en do le ak” gö rül müş, açık cer ra hi grup ta -
ki 6 has ta da en fek si yon gö rül müş tür. Açık cer ra hi
grup ta ope ras yon son ra sı komp li kas yon gö rül me
ora nı EVAR gru bu na gö re is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı yük sek tir (p=0,004).

Top lam 54 has ta nın ret ros pek tif ola rak de ğer -
len di ril di ği bu in ce le me de EVAR uy gu la nan 26 has-
ta nın hiç bi rin de eksi tus gö rül mez ken, açık cer ra hi
ya pı lan 28 has ta nın 1 ta ne sin de exi tus gö rül müş tür.
Bu has ta nın exi tus ne de ni uza mış en tü bas yon, pnö-
mo ni ve sep sis son ra sı kar di yak ar rest tir. İki grup
ara sın da exi tus yö nün den is ta tis tik sel ola rak an lam -
lı bir fark sap tan ma dı (p=0,519).

Has ta la rın so nuç la rı Tab lo 1’de özet len miş tir.

TAR TIŞ MA

AA A in si dan sın da yaş la bir lik te bir ar tış iz len mek -
te dir. Fark lı ya zar la ra gö re AA A ne de niy le ope re

olan ol gu la rın %4-%13’ü 70 ya şın üs tün de dir. Bi -
zim ça lış ma mız da AA A cer ra hi si ya pı lan has ta la -
rın elek tif grup ta %17’si 70 ya şın üze rin de dir.
AA A’ nın has ta nın sağ ka lı mı nı be lir le me de çok
önem li bir ro lü var dır. Anev riz ma nın yıl lık ge niş -
le me hı zı tah mi ni ola rak ça pın %10’u ka dar dır.7

İle ri yaş, si ga ra kul la nı mı, kar di yak has ta lık, in me
öy kü sü, hi per tan si yon ve anev riz ma için de ki trom-
büs mik ta rı nın faz la ol ma sı, ge niş le me hı zı nı et ki -
le yen fak tör ler dir. Bu bil gi ler so nu cun da yaş lı
ol gu lar da mor bi di te ris ki nin da ha faz la ol du ğu söy-
le ne bi lir.

Ya pı lan bir ça lış ma da tıb bi te da vi edi len 
AA A’ lı yaş lı ol gu lar da or ta la ma ya şam sü re si 2,5 yıl
ola rak bu lun muş, ölüm ne de ni nin ise %50 ol gu da
anev riz ma rüp tü rü ol du ğu tes pit edil miş tir.8 Rüp tür
ne de niy le ope re olan bir ol gu nun cer ra hi mor ta li -
te si en iyi mer kez ler de bi le yak la şık %30-40 ci va -
rın da ol du ğun dan, bu va ka la rın elek tif ola rak ope re
edil me le ri ge rek li ği da ha iyi an la şı lır. Elek tif bir
ope ras yon da ki mor ta li te ge nel ola rak %5 al tın da -
dır. Bi zim de ça lış ma mız da mor ta li te ora nı
%3,5’dir. Bu nun la bir lik te elek tif cer ra hi mor ta li -
te si nin ön ce den tah min ede bil me si için risk sı nıf -
la ma sı ya pıl ma sın da fay da var dır. Ste yer berg ve
ark. bu amaç la elek tif AA A cer ra hi sin de ki ba ğım -
sız risk fak tör le ri ni in ce le ye rek bir risk sı nıf la ma sı
öner miş ler dir.9 Re nal dis fonk si yon (kre a ti nin >1,9
mg/dL), kar di yak has ta lık, ak ci ğer has ta lı ğı ve ka -
dın cin si ye ti ope ra tif mor ta li te yi art tı ran baş lı ca
fak tör ler dir. İle ri yaş di ğer fak tör ler dik ka te alın-
ma dı ğın da tek ba şı na mor ta li te üze rin de çok et ki li
bu lun ma sa da, bir lik te bu lu nan ek has ta lık lar ile ri
ya şın bir risk fak tö rü ola rak ka bul edil me si ne ne -
den ol mak ta dır. Sek sen yaş üze ri mor ta li te yak la şık
%3 ci va rın da be lir til miş tir. Ge le cek te vas kü ler bi-
rim ler de 80 yaş üs tü has ta la rın 80 yaş al tı has ta lar -
dan da ha faz la ola ca ğı dü şü nü lür.

Ab do mi nal aort anev riz ma sı ile ri yaş ta gö rü -
len, ses siz iler le yen, aor ta nın tu tu lan seg men ti ne
gö re fark lı et yo lo jik fak tör le re sa hip ve te da vi edil-
me di ğin de ölüm le so nuç la nan rüp tür komp li kas -
yo nu nun ge liş ti ği aor ta has ta lı ğı dır.9-18 Elli yı lı
aş kın sü re dir aor ta anev riz ma la rı, ge le nek sel yön-
tem olan, tu tu lan seg men tin greft ile de ğiş ti ril di ği
açık cer ra hi ile te da vi edil mek te dir.10 1991 yı lın da
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EVAR Cerrahi P değeri

Ekstübasyon 0 dk 165,0± 49,47dk 0,000001

Yoğun bakım kalış 1 gün 4,2±1,7 gün 0,000001

Hastane kalış 2,5 gün 7.2±1,8 gün 0,000001

Mortalite 0 hasta 1 hasta 0.569

Enfeksiyon 1 hasta 5 hasta 0,057

Operasyon süresi 61,5±8,8 dk 147,7±23,8 dk 0,00001

İnotrop ihtiyacı 1 hasta 8 hasta 0,018

İkincil girişim 6 hasta 0 hasta 0.027

TABLO 1: Hastaların sonuçlarının kıyaslanması.



ilk ola rak Pa ro di ve ark. ta ra fın dan, aor ta anev riz -
ma la rı ve dis sek si yon la rı nın en do vas kü ler stent-
greft ile te da vi si açık cer ra hi ye al ter na tif bir me tod
ola rak bil di ril miş tir.18 Baş lan gıç ta cer ra hi ris ki yük-
sek has ta la rın te da vi si ne yö ne lik ola rak öne ri len bu
yön tem, stent-greft tek no lo ji sin de ki ge liş me ler ve
kul la nı cı de ne yi mi nin art ma sıy la gü nü müz de yay-
gın ola rak uy gu la na bi lir ha le gel miş tir. En do vas -
kü ler stent-greft te da vi sin de amaç, açık cer ra hi de
ol du ğu gi bi anev riz ma nın ge niş le me si ni ve rüp tü -
rü nü ön le mek tir. Yer leş ti ri len stent-greft ler anev-
riz ma ke se si nin sis te mik do la şım la iliş ki si ni ke sen
ya pay bir lü men oluş tu rur lar.

AA A te da vi sin de açık cer ra hi te da vi ile en do -
vas kü ler ta da vi nin kı sa dö nem li so nuç la rı nın kar-
şı laş tı rıl dı ğı iki önem li ça lış ma ya yın lan mış tır [UK
EVAR 1 Tri al, Dutch Ran do mi sed En do vas cu lar
Ane urysm Ma na ge ment Tri al (DRE AM)]. Her iki
ça lış ma da da en do vas kü ler te da vi nin iş lem son ra sı
ilk 30 gün mor ta li te si açık cer ra hi ye oran la da ha
dü şük bu lun muş tur [%1,7/%4,7 (UK EVAR 1);
%1,2/%4,6 (DRE AM)].3 Bi zim yap tı ğı mız ça lış ma -
da ise EVAR gru bun da ki 26 has ta nın iş lem son ra sı
ta ki bin de hiç exi tus gö rül me yip, açık cer ra hi grup-
ta ki 28 has ta nın 1 ta ne sin de (%3,5) exi tus gö rül -
me si ne rağ men, iki grup ara sın da exi tus yö nün den
is ta tis tik sel ola rak an lam lı bir fark sap tan ma dı
(P=0,519). Bi zim ça lış ma mız da EVAR gru bun da
da ha dü şük mor ta li te bek len me si ne rağ men fark
çık ma sı nın muh te mel se be bi, her iki grup ta ki has-
ta la rın da düş kün ve mo ta li te açı sın dan çok risk li
has ta grup la rın dan oluş ma ma sıy dı. Ay rı ca en do -
vas kü ler te da vi nin da ha az in va zif ol ma sı ne de -
niy le, has ta ne de ka lım sü re si nin kı sal dı ğı
gös te ril miş tir.10 Bi zim yap tı ğı mız ça lış ma ya ba kı la -
cak olur sa, EVAR uy gu la nan 26 has ta dan 13 ta ne -
si iş lem son ra sı 2. gün de ta bur cu edil miş tir. Di ğer
13 ta ne si ise iş lem son ra sı 3. gün ta bur cu edil miş tir.
Açık cer ra hi uy gu la nan 28 has ta dan 4 ta ne si 6 gün,
20 ta ne si 7 gün, 3 ta ne si 8 gün, 1 ta ne si 16 gün has-
ta ne de kal dık tan son ra ta bur cu edil miş tir. EVAR
uy gu la nan has ta la rın has ta ne de ka lış sü re le ri açık
cer ra hi te da vi ya pı lan has ta la ra gö re an lam lı dü-
şük tür (p<0,0001). EVAR son ra sın da inf la ma tu ar
bi yo lo jik pa ra met re ler (pro inf la ma tu ar si to kin ler,
ad re na lin, kor ti zol, komp le man ak ti vi te si) kla sik

cer ra hi tek ni ğe gö re da ha dü şük tes pit edil miş -
tir.10,11 Kla sik açık ta mir le en do vas kü ler gi ri şi min
kar şı laş tı rıl dı ğı pros pek tif ran do mi ze ça lış ma lar da
EVAR ’ın ope ras yon sü re si ni, in tra o pe ra tif kan kay -
bı ve kan kul la nı mı nı, pul mo ner komp li kas yon la -
rı ve pos to pe ra tif me ka nik ven ti las yon sü re si ni,
en fek si yon oran la rı, yo ğun ba kım ve has ta ne de ka -
lış sü re le ri ni azalt tı ğı gös te ril miş tir (DRE AM,
EVAR-1).10

Bi zim ça lış ma mız da EVAR uy gu la nan has ta la -
rın or ta la ma ope ras yon sü re si 61,5±8,8 da ki ka iken
açık cer ra hi uy gu la nan has ta la rın or ta la ma ope ras -
yon sü re si 147,7±23,8 da ki ka idi. Her iki gru bun
top lam ope ras yon sü re si or ta la ma 106,2±47,0 da ki -
ka idi. Stent uy gu la nan grup ta iş lem sü re le ri açık
cer ra hi uy gu la nan gru ba gö re da ha kı say dı
(p<0,0001). EVAR gru bun da or ta la ma eks tü bas yon
sü re si 0,0±0,0 idi. Açık cer ra hi gru bun da eks tü bas -
yon sü re si 165,0±49,5 da ki ka idi. Her iki gru bun
top lam eks tü bas yon sü re si 85,6±90,4 da ki ka dır.
Tüm EVAR has ta la rı yo ğun ba kı ma eks tü be ola rak
gel di ği için 2 grup ara sın da ki eks tü bas yon sü re le ri
ara sın da ki fark EVAR gru bun da açık cer ra hi gru-
bu na gö re an lam lı dü şük tü (p<0,0001). Tüm has ta -
la rın ope ras yon son ra sı en fek si yon oran la rı na
ba kı la cak olur sa, EVAR uy gu la nan 26 has ta nın 25
ta ne sin de en fek si yo na rast lan maz ken, 1 ta ne si nin
ya ra ye rin de ha fif pan su man ge rek ti ren akın tı ya
rast lan mış tır. Açık cer ra hi ya pı lan grup ta ise 22
has ta da en fek si yon yok iken 5 has ta nın ya ra ye rin -
de ha fif pan su man ge rek ti ren akın tı ya rast lan mış -
tır. Bir ta ne sin de ise greft en fek si yo nu oluş muş tur.
En fek si yon ora nı açık cer ra hi grup ta EVAR gru bu -
na gö re da ha faz la gö rül me si ne rağ men, is ta tis tik -
sel ola rak her iki grup ara sın da an lam lı fark
sap tan ma mış tır (p=0,057). Bir ça lış ma da EVAR ve
açık cer ra hi te da vi uy gu la nan has ta lar greft en fek -
si yo nu yö nün den kar şı laş tı rıl mış, EVAR gru bun da
%0,4 cer ra hi grup ta ise %1,3’lük so nuç çık mış tır.19

Bu na kar şın ya pı lan di ğer ba zı ça lış ma lar da açık
cer ra hi ya pı lan greft en fek si yo nu nun az ol du ğu nu
dü şün dü ren ya yın lar  da mev cut tur.20,21

EVAR uy gu la nan 26 has ta nın tü mü iş lem son-
ra sı yo ğun ba kım da 1 gün ta kip edil dik ten son ra
ser vi se çı ka rıl mış tır. Açık cer ra hi ya pı lan 28 has ta -
dan 8 ta ne si 2 gün, 14 ta ne si 3 gün, 5 ta ne si 4 gün,
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1 ta ne si 6 gün ame li yat son ra sı yo ğun ba kım da kal-
mış tır. EVAR uy gu la nan has ta la rın iş lem son ra sı
yo ğun ba kım da ka lış sü re le ri açık cer ra hi uy gu la -
nan has ta la rın pos to pe ra tif yo ğun ba kım ka lış sü re-
le ri ne gö re an lam lı ola rak dü şük tü (p<0,0001).
EVAR’ın er ken so nuç la rı nın açık ta mi re olan üs-
tün lü ğü 29.059 has ta yı kap sa yan 61 ça lış ma nın me-
ta a na li zin de de gös te ril miş tir (OR=0,33; %95 CI
0,26-0,42). An cak er ken dö nem de ya ka la nan bu
ba şa rı uzun sü re li ta kip le re ye te rin ce yan sı ya ma -
mış tır.

DRE AM ça lış ma sın da ran do mi zas yon dan iki
se ne son ra sağ ka lım oran la rı açık ta mir gru bu için
%89,6 EVAR gru bu için se %89,7 ola rak bu lun -
muş tur. Anev riz ma kay nak lı ölü me ba kıl dı ğın da
açık ta mir gru bun da %5,7, EVAR gru bun da ise
%2,1 oran lar la EVAR ’ın ha fif üs tün lü ğü göz len -
miş tir.Çok mer kez li ran do mi ze kon trol lü bir ça lış -
ma olan ve 1082 hasta içeren EVAR-1 ça lış ma sın da
ise ran do mi zas yon dan dört se ne son ra sağ ka lım her
iki grup ta da ben zer ve yak la şık %72 ola rak göz-
len miş, an cak anev riz ma kay nak lı ölüm le re ba kıl -
dı ğın da EVAR ’ın %3 ora nın da bir sağ ka lım avan ta jı
sağ la dı ğı sap tan mış tır. An cak EVAR-1 ça lış ma sı nın
en çar pı cı ta ra fı, dört yı lın so nun da komp li kas yon
oran la rı nın açık ta mir gru bun da %9 iken EVAR
gru bun da %41 ol ma sı dır. Bu na bağ lı ola rak da tek-
rar gi ri şim oran la rı açık ta mir gru bun da %6 iken
EVAR gru bun da %20 ola rak ger çek leş miş tir.3 Yap-
tı ğı mız ça lış ma da EVAR uy gu la nan 26 has ta nın iş -
lem son ra sı ta ki bin de 21 ta ne sin de “en do le ak” yok
iken 1 ta ne sin de tip 1, 3 ta ne sin de tip 2 ve 1 ta ne -
sin de tip 3 “en do le ak” gö rül müş tür. Ge rek li mü da -
ha le ler ya pıl mış tır. Bu na kar şın açık cer ra hi te da vi
uy gu la nan 28 has ta da imp lan te edi len greft le rin
hiç bi ri ne ikin cil bir mü da ha le ye ge rek ol ma mış tır.
EVAR gru bun da ikin cil mü da ha le açık cer ra hi gru -
ba na za ran is ta tis tik sel ola rak an lam lı yük sek tir
(p=0,027).

Cer ra hi te da vi ye uy gun ol ma yan has ta la rın
me di kal te da vi ve ya EVAR ’a ran do mi ze edil di ği
EVAR-2 ça lış ma sın da, 4 yı lın so nun da EVAR ’ın
me di kal te da vi ye bir üs tün lü ğü gös te ri le me miş tir.
An cak bu ça lış ma EVAR gru bun da ki anev riz ma ya
bağ lı ölüm le rin yak la şık ya rı sı nın ran do mi zas yon -
dan son ra, ama en do vas kü ler iş lem den ön ce ol du -

ğun dan do la yı eleş ti ri le bi lir. Rüp tü re ab do mi nal
aort anev riz ma la rı nın te da vi sin de EVAR so nuç la rı
ümit ve ri ci gö rül mek te dir En do vas kü ler te da vi nin
uzun dö nem li so nuç la rı nı in ce le yen iki ça lış ma
(RE TA, EU ROS TAR) te da vi son ra sı uzun yıl lar ya -
kın ta ki bin ge rek li li ği ni vur gu la mak ta dır.11,12 Gün-
cel ve ri le rin el de edil di ği EU ROS TAR ça lış ma sın da
pro se dür son ra sı 12 ay lık dö nem de ikin cil gi ri şim
ge rek si ni mi %8,7 ola rak bu lun muş tur, yıl lık kü mü-
lâtif ikin cil gi ri şim ora nı 1., 2., 3. ve 4. yıl lar da sı ra -
sıy la %6, %8,7, %12 ve %14 ola rak tes pit edil miş tir
(Yıl lık or ta la ma ikin cil gi ri şim ge rek si ni mi=%4,6).
Bu so nuç la ra gö re cer ra hi ya da en do vas kü ler te da -
vi nin öne ril me si açı sın dan EVAR ’ın uzun dö nem
so nuç la rı nın ta ki bi ge rek mek te dir.

Hans man ve ark. eş za man lı 50 ab do mi nal en-
dog reft ve 50 açık ta mir uy gu la dık la rı has ta lar da
bu iki yön te min kı sa dö nem so nuç la rı kar şı laş tır -
dık la rın da mor ta li te ve mor bi di te yö nün den en do -
vas kü ler ta mi rin ka bul edi le bi lir ve tran sab do mi nal
yak la şım la mu ka ye se edi le bi lir ol du ğu bil di ril mek -
te dir.13 An cak mor ta li te avan ta jı içer me mek te -
dir.

En do vas kü ler te da vi ye bağ lı komp li kas yon
oran la rı yıl lık %10-15 ara sın da de ğiş mek te dir. Bu
komp li kas yon lar; bo yun di la tas yo nu ve stent-gref -
tin mig ras yo nu, stent kı rıl ma la rı, greft te yır tık
oluş ma sı, tip II “en do le ak” ve en do tan si yon ne de -
niy le anev riz ma rüp tü rü dür. Yıl lar içe ri sin de, bu
komp li kas yon la ra yö ne lik tek rar gi ri şim ge rek li -
li ği, en do vas kü ler te da vi nin uzun dö nem li mor-
bi di te si ve ma li ye ti üze rin de olum suz et ki
oluş tur mak ta dır.14,15

Açık cer ra hi ile yer leş ti ri len greft ler, has ta la rın
bü yük ço ğun lu ğun da ya şam bo yu da ya na bil mek te
ve ay rı ca er ken dö nem de gö rün tü le me yön tem le ri
ile de ğer len di ril me le ri ge rek me mek te dir.16 An cak
cer ra hi son ra sın da ki ilk 5 yıl içe ri sin de ge li şe bi le -
cek anev riz mal de je ne ras yon açı sın dan en az bir kez
BT ile de ğer len di ril me le ri öne ril mek te dir.16

Aor tik has ta lık la rın en do vas kü ler te da vi si son-
ra sı, olu şa bi le cek komp li kas yon lar ne de niy le ya -
şam bo yu ta kip ge rek mek te dir. En do vas kü ler
te da vi son ra sı ta kip te MR gö rün tü le me, ul tra so -
nog ra fi ve di rekt gra fi ler kul la nı la bil mek le be ra ber,
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BT gö rün tü le me al tın stan dart ola rak ka bul edil-
mek te dir. BT gö rün tü le me ile stent-gref tin ya pı sal
bü tün lü ğü, ana to mik lo ka li zas yo nu, “en do le ak”,
mig ras yon, trom boz gi bi komp li kas yon lar de ğer -
len di ri le bi lir. Bir çok mer kez, te da vi son ra sı anev-
riz ma ke se si ve stent-greft po siz yo nu nun
de ğer len di ril me si için er ken post-operatif dö nem -
de BT gö rün tü le me uy gu la mak ta dır. Bu in ce le me -
de el de edi len bul gu la ra gö re 3 ay lık, 6 ay lık, yıl lık
ve iki yıl lık in ce le me ler ge re ke bil mek te dir.16 Biz de
ça lış ma mız da, li te ra tü re uy gun ola rak ab do mi nal
aor ta anev riz ma sı has ta la rın da 1. ay, 6. ay, yıl lık
kon trol in ce le me plan la dık.

EVAR ’ın 10 yıl ön ce kul la nıl ma ya baş la ma sı nı
ta ki ben, bu tek ni ğin uy gu lan ma sı hız la ge liş ti. Bu
sü reç bo yun ca hem en do vas kü ler ekip man da hem
de kul la nı lan tek nik te ge liş me kay de dil di. An cak
EVAR ’a yö ne lik ba zı so ru lar ha la ya nıt bu la ma dı.
Bir çok araş tır ma cı EVAR ’ın, se çil miş grup ta kı sa
dö nem so nuç la rı se vin di ri ci olan uy gun bir yön tem
ol du ğu nu gös ter miş tir. En do vas kü ler te da vi son ra -
sı en sık gö rü len komp li kas yon “en do le ak”tir. Se-
kon der gi ri şi min ise en yay gın se be bi ye ni
je ne ras yon stent ler de “en do le a k”, es ki je ne ras yon
stent ler de ise stent mig ras yo nu dur. “En do le ak”
anev riz ma ke se si içe ri si ne kan akı mı nın ulaş ma sı ve
anev riz ma ke se si ile sis te mik do la şım iliş ki si nin
fark lı me ka niz ma lar la de vam et me si dir.17 “En do le -
ak” te da vi edil me di ğin de, anev riz ma ke se sin de ge-
niş le me ye ve rüp tü re ne den ola bi lir.16,17 BT an ji o-
g ra fi de, stent-greft ile anev riz ma du va rı ara sın da
kon trast mad de iz le nir.17 BT an ji og ra fi ile “en do le -
ak” sı nıf la ma sı tam ola rak ya pı la ma sa da ba zı gö-
rün tü le me bul gu la rı “en do le ak” ti pi ni des tek le-
ye bi lir.17 Anev riz ma ke se si nin pe ri fe rin de yer le şen
ve stent-greft ile kom şu lu ğu bu lun ma yan “en do le -
ak” ler, tip II “en do le ak”i des tek le mek te dir. Bu tip
“en do le ak” ler an te ri or da yer leş ti ğin de in fe ri or me-
zen te rik ar ter den, pos te ri or da yer leş ti ğin de lom ber
ar ter ler den bes le ni yor ola bi lir ler. Stent-gref tin dis-
tal ya da prok si mal uç la rı ile iliş ki li “en do le ak” ler
tip I “en do le ak ”i des tek le mek te dir. Stent-greft çev-
re sin de yer le şen “en do le ak” ler tip III “en do le ak”
şüp he si uyan dı rır lar ve bu du rum da stent-greft bü-
tün lü ğü dik kat li de ğer len di ril me li dir. BT an ji og ra -

fi, “en do le ak” ta nı sın da önem li bir yön tem ol mak -
la bir lik te kan akı mı yö nü be lir le ne me di ğin den sı-
nıf la ma da ye ter siz kal mak ta dır.17 Kon van si yo nel
an ji og ra fi ile kan akım yö nü sap ta na bil di ğin den,
fark lı dü zey ler den “non-se lek ti f” ya da “se lek ti f” an-
ji og ra fik uy gu la ma lar la “en do le ak” sı nıf la ma sı ya-
pı la bil mek te dir.17 Ça lış ma mız da 1 ol gu da tip I, 3
ol gu da tip II, 1 ol gu da tip III “en do le ak” iz len miş tir.
Bu ol gu lar dan 2’sin de tip II “en do le ak”e ne den olan
lom ber ar ter ler gös te ri le bil miş tir.

En do vas kü ler yön tem den son ra ge re ke bi len
se kon der en do vas kü ler gi ri şim ler ge nel lik le ko lay
uy gu la na bi len ve iyi so nuç alı nan gi ri şim ler dir. Tip
I “en do le ak” eğer greft te bir mig ras yon yok sa, ön-
ce lik le “en do le ak” böl ge sin de ba lon di la tas yo nu
ile te da vi edil me li dir. Ba lon di la tas yo nu, gref tin
sağ lam da mar du va rı ile te mas yü ze yi ni ar tı ra cak -
tır. Eğer gref tin mig ras yo nu söz ko nu su ise bu böl-
ge ye ek bir greft yer leş ti ril me si dü şü nü le bi lir. Tip
II “en do le ak” de anev riz ma ke se si içi ne, ret rog rad
ola rak in ter kos tal, lom ber ar ter ler ya da di ğer kol-
la te ral ler den kay nak la nan bir ka çak söz ko nu su
olup, kol la te ral le rin oluş tur du ğu ka ça ğa gö re te da -
vi şekil le ne bi lir. “En do le ak”in za man için de ge li şi -
mi nin ta ki bi ve ya em bo li zas yon te da vi se çe nek le ri
ara sın da iken, in ter nal ili yak ar ter kay nak lı bir “en-
do le ak” te da vi si in ter nal ili yak ar ter em bo li zas yo -
nu ol ma lı dır.

Bir kaç se ri de pos to pe ra tif “en do le a k” in si dan -
sı %10 ile %50 ara sın da ol ma sı na rağ men, bu er ken
“en do le a k”le rin kli nik öne mi açık de ğil dir. Er ken
be lir le nen “en do le a k” 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 a k” sap tan -
ma yan has ta lar dan fark lı ol ma dı ğı tes pit edil miş -
tir.

En do vas kü ler stent-greft te da vi si son ra sı ta kip -
te kul la nı lan bir di ğer yön tem de ul tra so nog ra fi dir
(USG). USG’ de iyo ni zan rad yas yon bu lun ma ma sı ve
nef ro tok sik kon trast mad de kul la nıl ma ma sı, in va -
ziv ol ma ma sı ve di ğer gö rün tü le me yön tem le ri ne
gö re da ha ucuz ol ma sı te mel avan taj lar dır.22 Sa to ve
ark. renk li Dopp ler USG’ nin BT ile kar şı laş tı rıl dı -
ğın da, du yar lı lık ve öz gül lü ğü nü sı ra sıy la %97 ve
%74 ola rak bil dir miş ler dir.23
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En do vas kü ler te da vi ile il gi li asıl so ru, bu te-
da vi yön te mi nin geç dö nem so nuç la rı nın he nüz
ke sin lik ka zan ma ma sı dır. Ya pı lan kli nik de ğer len -
dir me ler de stent -greft ile en do vas kü ler aort anev-
riz ma te da vi si son ra sı ya kın ta kip ge rek li li ği ve
BT-an ji yog ra fi nin bu alan da ki et kin li ği vur gu lan -
mak ta dır. En do vas kü ler te da vi son ra sın da ta kip te
ab do mi nal aort anev riz ma mor fo lo ji sin de ki de ği -
şik lik ler ile il gi li gü nü müz de gi de rek ar tan sık lık ta
ya yın lar bu lun mak ta dır.24 Özel lik le en do vas kü ler
te da vi nin or ta dö nem so nuç la rı nın or ta ya çık ma ya
baş la ma sı ve el de edi len olum lu so nuç lar, stent-
greft te da vi si nin da ha sık kul la nıl ma sı na ola nak
sun muş tur.

Tüm olum lu so nuç la ra kar şın stent -greft ile
en do vas kü ler aort anev riz ma te da vi si son ra sı anev-
riz ma boy nun da gö rü len di la tas yon ve anev riz ma
ke se si bo yut la rın da fark oluş ma sı gi bi anev riz ma
mor fo lo ji sin de za man için de olu şan de ği şik lik le rin
en do vas kü ler pro se dü rün uzun dö nem so nuç la rı nı
et ki le ye bi le ce ği dü şü nül müş ve bu alan da ça lış ma -
lar ya pıl mış tır.24

Stent -greft ile en do vas kü ler aort anev riz ma
te da vi si son ra sı anev riz ma ça pın da kü çül me ol ma -
sı kı sa ve or ta dö nem ta kip te bek le ni len bul gu dur.
Da ha ön ce den çe şit li araş tır ma lar ile be lir len miş ve
te da vi man tı ğı ile son de re ce uyum lu bu so nuç, bi -

zim ça lış ma mız da da or ta ya ko nul muş tur. Anev riz -
ma ça pın da ar tış ol ma sı du ru mun da ise ne de nin
gös te ril me si ge rek mek te dir. Anev riz ma ça pın da ar -
tış olan ol gu lar yük sek risk al tın da dır, sü rek li kon t-
rol al tın da ol ma lı dır ve ge re kir se en do vas kü ler ya
da cer ra hi ek gi ri şim ler de bu lu nul ma lı dır.

SO NUÇ

En do vas kü ler stent greft ile uy gu la nan te da vi nin
yük sek ris ke sa hip has ta la rı kla sik cer ra hi yön tem
ile kı yas lan dı ğı na da ha dü şük mor bi di te ve mor ta -
li te ile te da vi et me mi zi sağ la ya cak al ter na tif bir
yön tem ol du ğu so nu cu na va ra bi li riz. Bu yön te min
en önem li özel li ği tam ve ti tiz bir ekip ça lış ma sı ge-
rek tir me si dir. Kar di yo vas kü ler cer ra hi, rad yo lo ji,
anes te zi ve yo ğun ba kım ekip le ri nin tam bir uyum
içe ri sin de ça lış ma sı has ta nın bu yön tem le te da vi
şan sı nı ar tı ran en önem li fak tör dür. İş lem sı ra sın -
da ge li şe bi le cek komp li kas yon lar ne de niy le iş le min
kla sik cer ra hi ye çev ri le bi le ce ği dü şü nü le rek ge rek -
li ha zır lık ya pıl ma lı dır. Pos to pe ra tif rad yo lo jik ta-
kip ler komp li kas yon la rın er ken ta nı sın da ve
ön len me sin de bü yük önem ta şı mak ta dır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA ENDOVASKÜLER STENT-GREFT TEDAVİ... Koray ÜNAL ve ark.

Damar Cer Derg 2013;22(1) 39

1. Zwiebel WJ, Pellerito JS. Introduction to Vas-
cular Ultrasonography. 5th ed. W B Saunders
Co; 2005.

2. EVAR trial participants. Endovascular
aneurysm repair versus open repair in patients
with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial
1): randomised controlled trial. Lancet 2005;
365(9478):2179-86.

3. Almahameed A, Latif AA, Graham LM. Man-
aging abdominal aortic aneurysms: Treat the
aneurysm and the risk factors. Cleve Clin J
Med 2005;72(10):877-88.

4. Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Pathologic
Basis of Disease. 5th ed. W B Saunders Co;
1994.

5. Ren S, Fan X, Ye Z, Liu P. Long-term out-
comes of endovascular repair versus open
repair of abdominal aortic aneurysm. 

Ann Thorac Cardiovasc Surg 2012;18(3):
222-7.

6. Brown LC, Powell JT, Thompson SG, Epstein
DM, Sculpher MJ, Greenhalgh RM. 
The UK EndoVascular Aneurysm Repair
(EVAR) trials: randomised trials of EVAR ver-
sus standard therapy. Health Technol Assess
2012;16(9):1-218.

7. Limet R, Sakalihassan N, Albert A. Determi-
nation of the expansion rate and incidence of
rupture of abdominal aortic aneurysms. J Vasc
Surg 1991;14(4):540-8.

8. Hansman MF, Neuzil D, Qigley TM. A com-
parision of 50 initial endoluminal endograft re-
pairs for AAA with 50 concurrent open repairs.
Am J Surg 2003;185(5):441-4.

9. Kertai MD, Steyerberg EW, Boersma E, Bax JJ,
Vergouwe Y, van Urk H, et al. Validation of two
risk models for perioperative mortality in pa-

tients undergoing elective abdominal aortic
aneurysm surgery. Vasc Endovascular Surg
2003;37(1):13-21.

10. Greenhalgh RM, Brown LC, Kwong GP,
Powell JT, Thompson SG; EVAR trial partic-
ipants. Comparison of endovascular
aneurysm repair with open repair in patients
with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial
1), 30-day operative mortality results: ran-
domised controlled trial. Lancet 2004;364
(9437):843-8.

11. Chiu RCJ, Lidstone D, Blundell PE. Predictive
power of penile/brachial index in diagnosing
male sexual impotence. J Vasc Surg 1986;
4(3):251-6.

12. Doppman JL, DiChiro G, Morton DL: Arterio-
graphic identification of spinal cord blood sup-
ply prior to aortic surgery. JAMA 1968;204(2):
174-5.

KAYNAKLAR



Koray ÜNAL ve ark. ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA ENDOVASKÜLER STENT-GREFT TEDAVİ...

Damar Cer Derg 2013;22(1)40

13. Hansman MF,Neuzil D,Qigley TM. A compar-
ision of 50 initial endoluminal endograft repairs
for AAA with 50 concurrent open repairs. Am
J Surg 2003;185(5):441-4.

14. Thomas SM, Gaines PA, Beard JD. Short
term (30 day) outcome of endovascular treat-
ment of abdominal aortic aneurysms: results
from the prospective Registry of Endovascular
Treatment of Aneurysms (RETA). Eur J Vasc
Endovasc Surg 2001;21(1):57-64.

15. Harris PL, Buth J, Mialhe C, Myhre HO, Nor-
gren L. The need for clinical trials of endovas-
cular abdominal aortic aneurysms stent/graft
repair: the EUROSTAR Project. J Endovasc
Surg 1997;4(1):72-7. 

16. Back MR. Surveillance after endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair. Perspect Vasc
Surg Endovasc Ther 2007;19(4):395-400.

17. Stavropoulos SW, Charagundla SR. Imaging
techniques for detection and management of

endoleaks after endovascular aortic aneurysm
repair. Radiology 2007;243(3):641-55.

18. Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Trans-
femoral intraluminal graft implantation for ab-
dominal aortic aneurysms. Ann Vasc Surg
1991;5(6):491-9.

19. Speziale F, Rizzo L, Schioppa A, Brizzi V, Fio-
rani P, Cao P,  et al. Management of patients
with infected aortic prosthesis. Analysis of 164
patients from the Italian Registry of Graft In-
fections (IRGI) [in Italian]. Gıtal Chir Vasc
2002;9:1-13.

20. Paget DS, Bukhari RH, Zayyat EJ, Lohr JM,
Roberts WH, Welling RE. Infectibility of en-
dovascular stents following antibiotic prophy-
laxis or after arterial wall incorporation. Am J
Surg 1999;178(3):219-24.

21. Parsons RE, Sanchez LA, Marin ML, Holbrook
KA, Faries PL, Suggs WD,  et al. Comparison
of endovascular and conventional vascular

prostheses in an experimental infection model.
J Vasc Surg 1996;24(6):920-5.

22. Giannoni MF, Fanelli F, Citone M, Cristina Ac-
concia M, Speziale F, Gossetti B. Contrast ul-
trasound imaging: the best method to detect
type II endoleak during endovascular
aneurysm repair follow-up. Interact Cardio-
vasc Thorac Surg 2007;6(3):359-62.

23. Sato DT, Goff CD, Gregory RT, Robinson KD,
Carter KA, Herts BR,  et al. Endoleak after
aortic stent graft repair: diagnosis by color du-
plex ultrasound scan versus computed to-
mography scan. J Vasc Surg 1998;28(4):
657-63.

24. Leurs LJ, Hobo R, Buth J; EUROSTAR Col-
laborators. The multicenter experiencewith a
third-generation endovascular device for ab-
dominal aortic aneurysm repair. “A report form
EUROSTAR database.” J Cardiovasc Surg
(Torino) 2004;45(4):293-300.



ünümüzde torasik aorta anevrizmaları tüm gelişmelere rağmen kar-
diyovasküler cerrahinin en problemli konularından biri olmaya de-
vam etmektedir. Torasik endovasküler aort tamiri (TEVAR) açık

cerrahi tamire kıyasla daha az invaziv olması nedeniyle giderek daha fazla
tercih edilmeye başlanmıştır. Açık cerrahi tamirle karşılaştırıldığında daha
kısa operasyon süresi, daha az kan kaybı, daha az genel anestezi ihtiyacı ve
daha kısa operasyon süreleri, özellikle yüksek risk grubundaki yaşlı hasta-
larda TEVAR’ı ilk tedavi seçeneği yapmıştır.1 Yapılan çalışmalar TEVAR ile
tedavi edilen torasik aort anevrizmalı hastaların özellikle yüksek riskli has-
talarda açık cerrahiye göre daha düşük mortalite ve morbidite ile uygula-
nabildiğini göstermektedir.2

OLGU SUNUMU

Önceden bilinen hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus ve koroner arter has-
talığı ile takip edilen 77 yaşındaki kadın hasta, son 1 haftadır geçmeyen bu-
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Endovasküler Girişimde Nadir Bir Komplikasyon:
Stent-Greft Protrüzyonu

ÖÖZZEETT  To ra sik aor ta anev riz ma la rın da en do vas kü ler te da vinin geç ti ği miz yıl lar içe ri sin de po pu la -
ri te si art mış ve bü yük iler le me ler kay det miş tir. Bu uy gu la ma ya bağ lı ge li şen komp li kas yon lar da uy-
gu la ma nın art ma sıy la bir lik te ar tış gös ter miş ve ön pla na çık ma ya baş la mış tır. Bu ya zı da 77 ya şın da
bir ba yan has ta da ma sif he mop ti zi son ra sın da sap ta nan to ra kal anev riz ma ya en do vas ku ler stent-
greft uy gu la ma mız son ra sı er ken dö nem de ge li şen cid di açı lan ma ve bu nun ye ni bir stent-greft ile
so run suz te da vi si an la tıl mak ta dır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Torasik aorta; endovasküler tamir; stent; komplikasyon

AABBSS  TTRRAACCTT  En do vas cu lar pro ce du res ha ve ga i ned po pu la rity and greatly advanced in re cent ye ars.
In this ca se re port, we report a 77-ye ar-old fe ma le pa ti ent who was di ag no sed with a thoracal
aneursym and tre a ted en do vas cu larly af ter mas si ve he mopt ysis. Af ter first en do vas cu lar sten ting
pro ce du re, we no ti ced the prot ru si on of stent-graft and suc ces fully tre a ted it with rep la ce ment of
a new stent-graft. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Thoracic aorta; endovasular procedure; stent; complication
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lan tı, kus ma ve kons ti pas yon şika yet le ri ile has ta -
ne mi ze baş vur du. Has ta nın ya pı lan ab do men bil-
gi sa yar lı to mog ra fi sin de (BT) trans vers ko lon da
kit le lez yo nu sap tan ma sı üze ri ne has ta ne miz gas-
tro en te ro lo ji kli ni ği ne ta kip ve te da vi amaç lı ya tı -
rıl dı.

Has ta nın ko lon da kit le ne de niy le ope ras yon
ha zır lık la rı sü rer ken ma sif he mop ti zi si ol ma sı üze-
ri ne ya pı lan to raks BT’sin de de sen dan aor ta or ta
dis tal ke si mi pos te ri or ke si min den kö ken alan
35x20x25 mm bo yut la rın da pe net ran ate rosk le ro tik
ül ser ve eş lik eden se kon der in tra mu ral he ma tom
sap tan dı ve bu seg ment ten olu şan anev riz ma rüp-
tü rü ol du ğu gö rül dü (Re sim 1A). Has ta nın yük sek
ko-mor bid has ta lık pro fi li göz önün de bu lun du ru -
la rak has ta ya acil en do vas kü ler gi ri şim ya pıl ma sı
plan lan dı. Ya pı lan öl çüm ler de aor ta nın lez yo nun
prok si mal ve dis ta lin de ki trans vers çap la rı sı ray la
26 mm ve 25 mm ola rak tes pit edil di ve has ta nın
En du rant® 28x82 mm stent-greft ile te da vi edil me -
si ne ka rar ve ril di. Has ta ya se das yon ve epi du ral
anes te zi uy gu lan dı ve sağ fe mo ral ar te re ya pı lan
cut-down ara cı lı ğı ile stent-greft yer leş ti ril di. Greft
di la te edil me den ya pı lan an ji yog ram da, lez yo nun
ta ma mıy la eli mi ne edil di ği tes pit edil di ve greft di-
la te edil di. Kon trol an ji yog ra mın da nor mal kan
akı mı nın sağ lan dı ğı ve en do le ak ol ma dı ğı göz lem -
len di ve iş lem son lan dı rıl dı.

Has ta nın kli nik ta ki bin de bir haf ta son ra 
ya pı lan kon trol to raks BT’sin de stent-gref tin açık
ol du ğu an cak prok si mal ke sim de pos te ri or da ki
trom bo ze anev riz ma lü me ni ne doğ ru açı lan ma ol-
du ğu tes pit edil di (Re sim 1B). Stent-gref tin prok si -
mal bağ lan tı böl ge si nin yak la şık ola rak denk gel di ği
böl ge Re sim 2’de gös te ril mek te dir. Prok si mal stent-
greft böl ge si nin sağ lam aort du va rın da, fa kat rüp tü -
re ol muş ke se ile ya kın iliş ki de ol du ğu ve bir mik tar
dis tal de kal dı ğı sap tan mış tır (Re sim 2B ve 2D).
Has ta ya tek rar en do vas kü ler gi ri şim uy gu lan ma sı -
na ka rar ve ril di. Ay nı tek nik kul la nı la rak ya pı lan
gi ri şim de has ta ya Va il lant® 32x100 mm stent greft
yer leş ti ril di. Kon trol an ji yog ram da nor mal kan akı-
mı nın sağ lan dı ğı ve en do le ak ol ma dı ğı tes pit edil -
di. Has ta nın kli nik ta ki bin de bi rin ci ay ya pı lan
kon trol BT’sin de stent-gref tin açık ol du ğu ve ikin -
ci ola rak ko nu lan stent-greft te her han gi bir pa to -
lo ji ol ma dı ğı ve en do le ak ol ma dı ğı tes pit edil di. 

TAR TIŞ MA

To ra sik aor ta pa to lo ji le rin de stent-greft yer leş ti ril -
me si son yıl lar da ar tan oran lar da ya pıl mak ta dır.
Özel lik le cer ra hi te da vi nin da ha yük sek mor bi di te
ve mor ta li te oran la rı na ne den ola bi le ce ği yük sek
risk li has ta gru bun da TE VAR uy gu la ma la rı gi de -
rek yay gın laş mak ta dır. Bu ye ni lik çi ve mi ni mal in-
va ziv tek ni ğin so nuç la rı ce sa ret ve ri ci ol sa da,
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RESİM 1A, B: 1A. Desendan aorta orta distal kesimi posterior kesiminden köken alan 35x20x25 mm boyutlarında penetran aterosklerotik ülser ve eşlik eden
sekonder intramural hematom bu segmentten oluşan anevrizma rüptürü. 1B. Proksimal kesiminde posteriora doğru açılanma gösteren stent-greft.



komp li kas yon lar sık ça ge li şe bil mek te dir.3 Stent-
geft yer leş ti ril me si sı ra sın da komp li kas yon ola rak
en do le ak da ha çok gö rül mek te iken, ci ha za bağ lı
ken di içi ne kat lan ma, ma jör açı lan ma gi bi komp li -
kas yon lar da ha na dir gö rül mek te dir.

Stent-greft ler de ki açı lan ma lar kı sa dö nem ta-
kip ler de na dir rast la nan ol gu lar dır.4 Greft ler de olu-
şan açı lan ma lar po tan si yel ola rak teh li ke li du rum-
lar dır. Greft ler de ste no za ne den ola rak greft trom bo-
zu na yol aça bi le cek le ri gi bi, cid di açı lan ma lar en do -
le ak ge li şi mi ne, gref tin mig ras yo nu na ve hat ta açık
cer ra hi ye dö nü şe yol aça bil mek te dir ler.5

Açı lı bir anev riz ma boy nu na sa hip ka dın has-
ta lar ve eki bin tec rü be si, bu komp li kas yo nun ge li şi -
mi için en önem li risk gru bu nu oluş tur mak ta dır lar.5

En do vas kü ler ta mir son ra sı anev riz ma la rın hem
ça pı hem de bo yu azal mak ta dır. Bu kı sal ma stent-
greft ler de açı lan ma ya ne den ola bil mek te dir. Chu-
ter ve ark. ba şa rı lı stent-greft yer leş ti ril me si

son ra sın da ki ta kip ler de anev riz ma nın kı sal ma sı na
bağ lı ola rak greft ler de cid di açı lan ma ol du ğu nu bil-
dir miş ler dir.6 En do vas kü ler ta mir son ra sı gö rü len
komp li kas yon la rın di ğer bir ne de ni de stent-greft
se çi mi ve aor ta nın ya pı sı dır. Aor ta nın fra jil ve ül-
se re ol du ğu du rum lar da ba lon di la tas yo nu nun ye-
te ri ka dar ya pı la ma ma sı na bağ lı ola rak iler le yen
za man lar da greft te açı lan ma ola sı lı ğı mev cut tur.7

Ay rı ca özel lik le açı lı anev riz ma boy nu na sa hip has-
ta lar da gref tin prok si mal kıs mın da ki bağ lan tı nok-
ta la rı nın anev riz ma boy nun dan gü ven li bir
me sa fe ye tut tu rul ma sı da iler le yen dö nem de açı-
lan ma ris ki ni et ki le mek te dir. Stent-greft ler de di -
ğer bir açı lan ma ne de ni de gref tin mig ras yo nu dur.
Gref tin prok si mal ve ya dis tal ucun da ki bağ lan tı
nok ta la rın dan ay rıl ma sı ve mig ras yo nu  da önem li
bir açı lan ma ne de ni dir.8

Has ta mız da bi rin ci haf ta ya pı lan kon trol
BT’sin de greft te cid di açı lan ma sap tan ma sı, anev-
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RESİM 2: Bilgisayarlı tomografi aksiyel kesitleri. A ve B: İlk TEVAR girişimi öncesi. C ve D: İlk TEVAR girişimi sonrası.



riz ma nın hız la trom bo ze ol muş ol ma sın dan ve kü-
çül me sin den kay nak la na bi lir. Di ğer bir ne den,
stent-gref tin prok si mal bağ lan tı nok ta sı nın anev-
riz ma boy nu na ya kın ola rak tut tu rul muş ol ma sıdır
ve da ha ola sı bir ne den ola rak gö rül mek te dir. So -
nuç ola rak has ta mız da da ha ge niş ve uzun bir stent-
greft kul la nı la rak ve prok si mal bağ lan tı böl ge si
da ha prok si ma le ta şı na rak olu şan açı lan ma or ta dan
kal dı rıl mış tır. Bu iş lem so nu cun da has ta da her han -
gi bir nö ro lo jik ve ya is ke mik bir komp li kas yon
mey da na gel me miş tir.

So nuç ola rak, TE VAR te da vi si gü nü müz de
yay gın ola rak kul la nıl mak la bir lik te, bu uy gu la ma
so nu cun da da çe şit li komp li kas yon lar ola bil mek te -

dir. Biz bu su num da TE VAR son ra sı er ken dö nem -
de na dir gö rü len bir komp li kas yon olan açı lan ma ya
dik kat çek mek is te dik. TE VAR iş lem le ri sı ra sın da
greft bo yu tu na doğ ru ka rar ver me nin ve imp lan tas -
yon böl ge si nin se çi mi nin komp li kas yon la rın ön len-
me si açı sın dan ol duk ça önem li ol du ğu gö rül -
mek te dir. Ge le cek te hem stent tek no lo ji sin de ki ge-
liş me le re hem de bu iş le min yay gın laş ma sı na pa ra -
lel ola rak, stent-greft uy gu la ma la rın da ki komp li-
kas yon oran la rı nın dü şe ce ği ne inan mak ta yız.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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planchnic artery aneurysms (SAA) are seen rarely, but this entity is
clinically important.1 Hepatic artery aneurysm (HAA) may be seen as
the true aneurysms or pseudoaneurysms. True HAA is the fourth most

common site of splanchnic artery aneursym, following infrarenal aorta, iliac
artery and splenic artery.2 HAA accounts for approximately 20% of SAA,
80% of which are extrahepatic and solitary.3,4 The rest are intrahepatic.1-5 It
is known that 63% of HAAs involve the common hepatic artery. False ane-
urysms mostly occur in the right hepatic artery.6 Previously, HAAs were
known to be frequently caused by mycotic infections and inflammation.7,8

However currently, atherosclerosis is accepted as the most common cause
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Surgical Repair of
a Hepatic Artery Aneurysm:

A Rare Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Hepatic artery aneurysms (HAAs) account for approximately 20% of splanchnic ar-
tery aneurysms (SAAs). Most of the SAAs are generally asymptomatic and detected incidentally.
Rupture of HAA is the first clinical manifestation in 80% of the cases. A 54-year-old female patient
whose HAA was incidentally detected with abdominal ultrasonography two years ago, was referred
to our clinic. Celiac artery angiography demonstrated a HAA in 4x6 cm diameters arising from the
common hepatic artery. Abdominal wall opened through a median incision. After 5000 IU of sys-
temic heparinization, proximal hepatic, distal hepatic and gastroduodenal arteries were clamped.
Aneurysm was removed and saphenous vein interposition was performed by end-to-end anasto-
mosis. Gastroduodenal artery end-to-side anastomosis was performed through the interposition of
a 2 cm saphenous vein. The patient was discharged uneventfully on the postoperative eighth day.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aneurysm; splanchnic circulation; hepatic artery aneurysms

ÖÖZZEETT  Hepatik arter anevrizmaları(HAA) intraabdominal organ anevrizmaların yaklaşık %20’sin-
den sorumludur. Batın içindeki organ anevrizmalarının çoğunluğu asemptomatiktir ve tesadüfen
tespit edilir. Batın ultrasonografi sırasında tesadüfen HAA tespit edilen 54 yaşındaki kadın hasta
kliniğimize kabul edildi. Çölyak arter anjiyografisinde ana hepatik arterden kaynaklanan 4x6 cm
çapında HAA tespit edildi. Batın median kesi ile açıldı. Takiben 5000 IU sistemik heparinizasyon
yapıldı ve proksimal, distal ve gastroduodenal arterler klemplendi. Anevrizma çıkarıldı, 6 cm uzun-
luğunda safen ven ile uç-uca anastomoz yapıldı. Gastroduodenal arter 2 cm’lik safen ven interpoze
edilerek uç-yan anastomoze edildi. Hasta post operatif 8. gün şifa ile taburcu edildi. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anevrizma; splanknik dolaşım; hepatik arter anevrizması 
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of HA A.7,9 Most SA As are ge ne rally asym pto ma tic
and usu ally fo und in ci den tally.10 Rup tu re of HA A
is the first cli ni cal ma ni fes ta ti on in 80% of the ca -
ses.6 He re, we re port a ra re ca se of a pa ti ent with a
HA A who was tre a ted suc ces fully. 

CASE REPORT

A 54 ye ar-old fe ma le pa ti ent who se HA A was in ci-
den tally de tec ted with ab do mi nal ul tra so nog raphy
two ye ars ago, was re fer red to our cli nic. She had
left up per qu ad rant pa in. In the physi cal exa mi na -
ti on; ten der ness, re bo und, or dis ten si on was not
ob ser ved in all fo ur qu ad rants. Vi tal fin dings inc -
lu ded he art ra te of 82 bpm, ar te ri al blo od pres su re
of 110/60 mmHg. La bo ra tory tests re ve a led; he mo-
g lo bi n of 12.5 gr/dl, ALP of 25 units/L, ALT of 18
units/L, AST of 17 units/L, cre a ti ni ne of 0.9 mg/dL
and to tal bi li ru bin of 0.6 mg/dL. Ce li ac an gi og -
raphy de mons tra ted a HA A in 4x6 cm di a me ters,
ari sing from com mon he pa tic ar tery (Fi gu re 1).

We ope ned the ab do mi nal wall thro ugh a me-
di an in ci si on from um bi li cal re gi on up to xip ho id.
Sharp and blunt dis sec ti on was used to re ach the
fre e pro xi mal he pa tic ar tery, dis tal he pa tic ar tery
and gas tro du o de nal ar tery (Fi gu re 2). Af ter 5000 IU
of syste mic he pa ri ni za ti on, pro xi mal he pa tic, dis-
tal he pa tic and gas tro du o de nal ar te ri es we re clam -
ped. Ane urysm was re mo ved and sap he no us ve in
in ter po si ti on (6 cm) was per for med in the form of
end-to-end anas to mo sis. In addition, gas tro du o de -
nal ar tery end-to-si de anas to mo sis was per for med

thro ugh the in ter po si ti on of a 2 cm sap he no us ve -
in. In the pos to pe ra ti ve pe ri od, AST and ALT in-
cre a sed up to 1600 and 100U/L, res pec ti vely. By
ti me, they dec re a sed to nor mal va lu es. The pa ti ent
was disc har ged on the pos to pe ra ti ve eighth day un-
e vent fully.

DISCUSSION

Most ca ses of the HA As re ma in asym pto ma tic and
are com monly di ag no sed as an in ci den tal fin ding
on the ab do mi nal ul tra so nog raphy or com pu te ri -
zed to mog raphy. The first cli ni cal ma ni fes ta ti on is
the rup tu re of the ane urysm in most of the HA A
ca ses. The ot her cli ni cal signs are ab do mi nal pa in
and gas tro in tes ti nal he morr ha ge.2 The clas sic tri ad
of HA A are epi gas tric pa in, he mo bi li a and obs truc -
ti ve ja un di ce; just abo ut one third of the pa ti ents
ad mit to hos pi tal with the se comp la ints. In the pre -
sent ca se, the pa ti ent was di ag no sed with the com-
p la int of ab do mi nal pa in two ye ars ago.

The re are dif fe rent eti o lo gi es for HA As. In the
eti o logy, myco tic ane urysms we re ac cu sed for most
of the HA A ca ses pre vi o usly, but cur rently, at he -
rosc le ro sis is re por ted to be the most com mon ca -
u se of HA As.2,5,11 In addition, ot her ca u ses of HA As
such as me di al de ge ne ra ti on and con ge ni tal fib -
rodys pla si a are com mon.7,9 In our ca se, any ca u ses
ot her than at he rosc le ro sis we re not de tec ted. Mo -
re o ver, syphi lis, tu ber cu lo sis or Beh cet di se a se we -
re not de tec ted as well.

When the di a me ter of a HA A is gre a ter 2 cm,
in ter ven ti on is re com men ded.10 The most ad vi sed
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FIGURE 1: Selective celiac angiography.

FIGURE 2: Hepatic artery aneurysm.



op ti on of the tre at ment is per cu ta ne o us trans cat -
he ter em bo li za ti on (PTE).12,13 PTE is mostly pre-
fer red for in tra he pa tic or pse u do a neu rysms.10,14

Anot her op ti on is the li ga ti on. Li ga ti on is only re -
com men ded when the ane urysm is so lely lo ca ted
in the pro xi mal parts of com mon he pa tic ar tery be-
ca u se the gas tro du o de nal ar tery can pro vi de col la -
te ral blo od supply to the li ver from the su pe ri or
me sen te ric ar tery.7,13 If the ane urysm is lo ca ted at
mo re dis tal re gi ons, li ga ti on is ge ne rally con tra in -
di ca ted be ca u se of the li ver nec ro sis risk. In this in-
s tan ce, li ver can be as ses sed in tra o pe ra ti vely for
development of cya no sis. Op ti ons ot her than li ga -
ti on inc lu de ane ury smorr haphy of ane urysm, ex-
ci si on ane ury smorr haphy of ane urysm with graft
in ter po si ti on, ex ci si on with sple no he pa tic anas to -
mo sis and aor to he pa tic bypass.15 In our ca se, HA A
was lo ca ted at the bi fur ca ti on of right or left he pa -
tic ar te ri es. Thus we car ri ed out sur gı cal re pa ir of
the HA A by using sap he no us ve ins (Fi gu re 3).

In conc lu si on, HHA can be comp li ca ted by
rup tu re and me di cal en do vas cu lar and/or sur gi cal
tre at ment can be used to con trol the ane urysm de-
pen ding on the di a me ter of ane urysm and he mody-

na mic sta tus of the pa ti ents. The rup tu re of HA As
may le ad to a li fe-thre a te ning si tu a ti on. Thus, for
ap prop ri a te pa ti ents, en do vas cu lar tre at ment sho -
uld be con si de red to be a first cho i ce of tre at ment
of HA A, but open sur gery is ine vi tab le in ca se of
eit her fa i lu re or lack of ava i la bi lity of the en do vas -
cu lar pro ce du res.
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FIGURE 3: Hepatic artery aneurysm repair with a saphenous vein interposi-
tion.
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bnormal right aortic arcus is a rare conjenital anomaly. The mirror
scene type arcus aorta is seen with intracardiac congenital abnor-
malities. It is seen commonly with tetralogy of Fallot and persistant

truncus arteriosus. In addition, it is seen commonly with right arcus aorta
and aberrant left subclavian artery opening in adulthood. An accompan-
ying cardiac abnormality is rare. Diagnosis is generally made while detec-
ting another pathology.1,2 The most common aortic arc abnormality is right
aortic arc. It is reported as it seen in 0.1% to 0.2% of population. Right aor-
tic arc is asymptomatic and rarely symptomatic which is reported as com-
mon in adult population.3 Aneurysms of aorta can be seen in any part of the
aorta. It is most seen in abdominal aorta. In addition, it is seen in thoracic
or thoracoabdominal parts. Thoracic aortic aneurysms may be in ascending
aorta or descending aorta. Aortic aneurysms are commonly silent, but may
cause mortality by rupture or bleeding. Thoracic endovascular aneurysm

TEVAR Procedure in a Patient with
Descending Aortic Aneurysm Accompanying

Right Aortic Arch Anomaly: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Ab nor mal right aortic arch is a ra re con di ti on. It is com monly sympto ma tic in child-
ho od, but so me ti mes it is di ag no sed in asym pto ma tic adults by me ans of ra di o lo gic exa mi na ti on
which is do ne for ot her ca u ses. Although aor tic ane urysms are se en in the ab do mi nal aor ta most of
the time, they can be se en in any seg ment of aor ta. We ai med to rep re sent a ca se who un derwent
a tho ra cic en do vas cu lar ane urysm re pa ir of ab nor mal right aor tic ar c, since such an ope ra ti on is ra -
re in the li te ra tu re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortic aneurysm, thoracic; vascular grafting 

ÖÖZZEETT  Sağ aor tik ark ano ma li si na dir gö rü len bir du rum dur. Ge nel lik le ço cuk luk ça ğın da semp to -
ma tik ol mak la bir lik te ba zen asemp to ma tik olan eriş kin ler de baş ka ne den ler le ya pı lan rad yo lo jik
tet kik ler de ta nı ko nu lur. Aort anev riz ma la rı en sık ab do mi nal aor ta da gö rül mek le bir lik te, aor ta -
nın her han gi bir seg men tin de gö rü le bi lir. Bir yıl ön ce ko ro ner ar ter bypass cer ra hi si ya pı lan ve ru -
tin kon trol ler de te le ak ci ğer gra fi sin de me di as ten ge niş li ği ol ma sı üze ri ne çe ki len çok ke sit li
bil gi sa yar lı to moğ ra fik an ji og ra fi de sağ aor tik ark ano ma li si ve de sen dan aort anev riz ma sı tes pit
edil di. Li te ra tür de na dir olan sağ aor tik ark ano ma li li to ra sik en do vas kü ler anev riz ma ta mi ri ya pı -
lan has ta yı sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort anevrizması, torasik; damar greftleme  
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re pa ir (TE VAR) is an al ter na ti ve met hod of mi ni -
mally in va si ve sur gery.4

CA SE RE PORT

An ope ra ti on was plan ned in a 75 ye ars old ma le
who had un der go ne a co ro nary ar tery bypass graf t-
ing sur gery for de his cen ce of ster num a ye ar ago. An
in ter ven ti on was not con si de red a ye ar ago, when
an ane urysm with a 52 mm di a me ter was en co un te -
red du ring coronary artery bypass grafting sur gery.
Mul tis li ce computerized tomography (CT) was per-
for med for me di as ti num di la ta ti on di ag no sed in a
pe ro pe ra ti ve chest ra di og raphy (Fi gu re 1). It was ob-
ser ved that left internal mammary artery was not
used du ring co ro nary ar tery bypass graf ting. The re
was a tho ra cic ane urysm in tho ra cic aor ta along 320
mm length seg ment inc lu ding left subc la vi an ar tery,
with a 58 mm di a me ter in its wi dest part. TE VAR
was plan ned. Af ter ge ne ral anes te si a, right fe mo ral
in si ci on was per for med and fe mo ral ar tery was han -
ged. Left brac hi al ar tery can nu la ti on was per for med.
Over right fe mo ral ar tery, “Va li ant Cap ti vi a Tho ra cic
Stent Graf t” (VCTSG) 40 mm x 224 mm was put in
des cen ding aor ta inc lu ding left subc la vi an ar tery (Fi -
gu re 2, 3). A VCTSG 40 mm x 157 mm was ad ded ex-
a mi ning con ti nu ing aneursym. Left brac hi al pul se
was pal pab le pos to pe ra ti vely, no cir cu la ti on fa i lu re
was exa mi ned. Pa ti ent was disc har ged wit ho ut any
comp li ca ti on in 5th day of the ope ra ti on. On CT an-
gi og raphy in 1st month af ter sur gery, the re was a pa -
tent en dostent and no en do le ak.

DIS CUS SI ON

Vas cu lar ab nor ma li ti es of su pe ri or me di as ti num
oc curs due to pa tency or in comp le te reg res si on or
at rophy of emb ryo nic ves sels. The most com mon
se en ab nor mal aor tic arc in pa ti ents wit ho ut con ge -
ni tal he art di se a se is right aor tic ar c and aber rant
left subc la vi an ar tery. In this ab nor mal con di ti on,
left common ca ro tid artery is ro o ted as first branch,
the last and fo urth branch is left subc la vi an ar tery
ro o ted dis tal part of right subc la vi an ar tery.

Ab nor mal left subc la vi an ar tery re ac hes left
arm be hind the esop ha gus.5 Right aor tic ar c may be
di ag no sed with chest ra di og raphy, but ac cu ra te di-
ag no sis can be done with CT or mag ne tic re so nan -
ce ima ging (MRI) by di ag no sing type of right aor ticFIGURE 1: Right aortic arch and thoracic aortic aneurysm, chest X-ray.

FIGURE 2: The right aortic arch and descending aortic aneurysm, DSA.

FIGURE 3: Descending aortic aneurysm and TEVAR.
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ar c and ac com pan ying ab nor ma li ti es.6 Ve no us ab-
nor ma li ti es, con ge ni tal he art di se a ses and trac he al
ab nor ma li ti es may ac com pany aor tic ab nor ma li ti -
es. An gi og rap hic ima ges or sec ti o nal MRI are not
al ways eno ugh to de tect tho se comp li ca ted ima ges.
CT an gi og raphy is the best ima ging mo da lity to de-
tect ma in vas cu lar morp ho logy and morp ho logy of
con ge ni tal ab nor ma li ti es.7 TE VAR and en do vas cu -
lar ane urysm re pa ir (EVAR) met hods we re first
used by Pa ro di et al. in tre at ment of tho ra cic and
ab do mi nal aor tic ane urysms and dis sec ti ons in hu -
man be ings.8 Thirty-day mor ta lity was less in TE -
VAR gro up, in a sur vey com pa ring open sur gery
and TE VAR in 351 pa ti ents.9 Mor ta lity du ring ope -
ra ti on, days of hos pi ta li za ti on and use of blo od sup-
p le ments we re sig ni fi cantly less in TE VAR gro up in
a sur vey per for med in 1082 pa ti ents.10 Mor ta lity and
mor bi dity we re sig ni fi canly high in open sur gery in
a sur vey com pa ring open sur gery with TE VAR in
pa ti ents ope ra ted for type B aor tic dis sec ti on.11

Comp li ca ti ons of de vi ce and imp le men ta ti on may
oc cur du ring tho ra cic en do vas cu lar aor tic sur gery.
Comp li ca ti ons abo ut sur gery may be iden ti fi ed as
ne u ro lo gic, isc he mic and vas cu lar pe net ra ti on.12,13

Risk fac tors abo ut vas cu lar pe net ra ti on are fe ma le
gen der, tho ra cic ane urysm (when com pa red to ab-
do mi nal), a nar row  ar tery, big ger trans por ta ti on
than 22-25 F in tho ra cic ope ra ti on. Ne u ro lo gic
comp li ca ti ons are prob lems abo ut stro ke and spi nal
cord. Spi nal cord isc he mi a was re por ted as 3-10%

in a sur vey.14 Risk fac tors are no ted as pre vi o us ab-
do mi nal sur gery, pel vic obs truc ting di se a se, aor ta
obs truc ting with stent, pe ri o pe ra ti ve hypo ten si on
and kid ney fa i lu re. Tra di ti o nal way in spi nal cord
injury pre ven ti on is aug men ta ti on of spi nal pres su -
re with spi nal dra i na ge.15 Be si des col lapse, mig ra ti -
on of graft, in fec ti on of en do le ak and prost he sis may
be se en af ter imp lan ta ti on.16 As a sur gi cal tech ni -
que, 2 cm long aor ta wall thick ness is es sen ti al for
pre ven ti on of en do le ak. So me ti mes, left subc la vi an
ar tery ope ning may be clo sed to ma in ta in this
length. In a sur vey, no isc he mic chan ges were seen
af ter clo sing subc la vi an ar tery ope ning to tally in 9
of 14 pa ti ents.17 TE VAR ope ra ti on was easy in a pa-
ti ent who has tho ra cic ane urysm with right ar cus
aor ta ab nor ma lity. Be gin ning of left ca ro tid ar tery
as first branch of aor ta  pro vi ded a wi der are a to
open a stent. Ge ne rally, a stent co uld be ope ned in-
c lu ding left subc la vi an ar tery and the re se e med to
be no prob lem with left subc la vi an ar tery per fu si -
on. We pla ced en dos tent to clo se the left subc la vi -
an ar tery ope ning be ca u se of aber rantly lo ca ted left
subc la vi an ar tery he a ding thro ugh the tho ra cic
ane urysm in our ca se. The re was no prob lem in left
subc la vi an ar tery per fu si on in a con trol af ter 1
month.
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ort anevrizmalarında endovasküler tedavi ilk defa 1991 yılında Ar-
jantinden Parodi ve gene o yıllarda Rusyadan Volodos tarafından
uygulanmış olan bir tekniktir.1,2 Günümüzde, ülkemizde ve tüm

dünyada yaygın olarak kullanılmakta olup, sayıca açık tamir oranlarını ya-
kalamış ve hatta geçmiştir. Son 30 yılda bu alanda yapılan birçok çalışma,
yöntemin endikasyon ve komplikasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi ol-
mamızı sağlamıştır .

Endovasküler yöntemde stent greft bir taşıyıcı sistem vasıtası ile aor-
tada anevrizmanın olduğu bölgeye skopi altında yerleştirilir ve anevrizma-
tik bölge devre dışı bırakılaraktan greft sağlıklı aort dokusuna tutundurulur.
Bu şekilde anevrizma kesesine aortadan olan kan akımı durdurulur.

Abdominal aort anevrizması (AAA) infrarenal düzeyde abdominal aort
çapının 3 cm ve üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Görülme sıklığı
yaş ile doğru orantılı olarak artmakta ve 65 yaş üstünde %5; 75 yaş üstünde
ise %9 sıklığında karşımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde ya-

Abdominal Aort Anevrizmalarında
Endovasküler Tedavi

ÖÖZZEETT  Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler tamir (EVAR) son yıllarda oldukça önem
kazanmış bir tedavi yöntemidir. İlk defa 1991 yılında Parodi tarafından uygulanan bu tedavi yön-
temi açık yöntemle karşılaştırıldığında, erken mortalitenin daha düşük olması ve hastaların iyi-
leşme sürelerinin kısa olması açısından avantaj sağlamaktadır. Öte yandan her hastaya uygun bir
yöntem olmaması, belli anatomik kurallar gerektirmesi  ve uzun dönem sonuçları hakkında bazı te-
reddütlerin olması dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Endovascular abdominal aortic aneurysm repair (EVAR) has become a well established
technique in the treatment of abdominal aortic aneurysms. It was first introduced by Parodi in
1991. Mortality and morbidity from EVAR appears to be lower than open repair. However, patient
suitability is the key factor for the successful procedure including anatomic constraints.
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pılan çalışmalarda tüm ölüm sebepleri arasında 13.
sırada yer almaktadır. AAA gelişiminde hipertan-
siyon ve sigara en önemli etkenler olarak göze
çarpmaktadır. Ayrıca ailevi görülme sıklığı bulun-
maktadır.3,4

Abdominal aort anevrizmalarına müdahalede
anevrizma çapı dikkate alınmaktadır. Çapı 4 cm ve
altında olan anevrizmalarda rüptür şansı oldukça
düşük olup (yılda %1’in altı) bu anevrizmalar izlem
altına alınmalıdır. Anevrizma çapı 4-5,5 cm arası
olan anevrizmalarda ise tartışmalı bir durum söz
konusudur. Bu konuda yapılan çalışmalardan
UKSAT ve ADAM çalışmaları anevrizma çapının
5.5 cm’e gelene kadar beklenmesini, bu sırada
anevrizma çapında hızlı bir artış olması (yılda 1 cm
ve üzeri) durumunda müdahale edilmesini öner-
mişlerdir. Her iki çalışmada aslında açık cerrahi
yöntem göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.
Öte yandan endovasküler yöntemin gündeme gel-
mesi ile gerçekleştirilen CEASAR ve PIVOTAL ça-
lışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve
çapı 4-5.5 cm arası olan anevrizmaların takibi öne-
rilmiştir. Çapı 5.5 cm ve üzeri olan anevrizmalarda
ise tanı konulduğunda müdahale edilmesi gerekli-
dir. Unutulmamalıdır ki anevrizma çapı arttıkça
rüptür şansı da artmaktadır (Şekil 1).5-10

Abdominal aort anevrizmalarında endovaskü-
ler tedavinin gündeme gelmesi ile gerçekleştirilen
ve bu tedavinin etkinliğini açık yöntemle karşılaş-
tıran bir dizi randomize çalışma mevcuttur (Tablo
1).

EVAR 1 çalışması, 1999-2003 yılları arasında
İngiltere’de gerçekleştirilmiş, anevrizma çapı 5,5.

cm ve üzeri olan hastaları kapsamıştır. Hastalar
2010 yılına kadar takip edilmişlerdir, dolayısıyla
endovasküler tedavinin geç dönem sonuçları 
açısından önemli bilgiler sağlamıştır. Çalışma en-
dovasküler tamir ile açık tamir yöntemini karşı-
laştırmıştır. Endovasküler tamir uygulanan grupta
ilk 30 günlük mortalite %1,8 iken, açık tamir uy-
gulanan grupta %4,3 olarak tespit edilmiştir
(p=0,009). Erken dönemde görülen bu mortalite
farkına rağmen endovasküler tedavi uygulanan
hastalarda tekrardan girişim oranı açık tamire
oranla daha yüksek görülmüştür (%5,8’e karşı
%9,8). Hastaların 4 yıllık takiplerinde ise benzer
mortalite saptanmış (%28), fakat anevrizmaya bağlı
mortalite EVAR uygulanan grupta daha düşük bu-
lunmuştur. Hastaların 8 yıllık sonuçlarında ise bu
fark da ortadan kalkmış fakat endovasküler tedavi
uygulanan grupta tekrardan girişim oranı yüksek
bulunmuştur.11

DREAM çalışması, EVAR 1 çalışmasından
sonra Hollanda’da benzer protokol ile gerçekleşti-
rilmiş ve 351 hastayı kapsamış olan bir çalışmadır .
EVAR 1’den farklı olarak çapı 5 cm olan anevriz-
malar da çalışmaya alınmıştır. Benzer şekilde
EVAR uygulanan grupta ilk 30 günlük mortalite
%1,2 iken, açık tamir uygulanan grupta bu oran
%4,6 olarak tespit edilmiştir.12,13

ŞEKİL 1: Anevrizma çapı arttıkça rüptür oranı artmaktadır.

Çalışma Kısa Dönem Uzun Dönem

EVAR 1

EVAR (n=626) %1,8 30 g %23,1 4 yıl

Açık (n=626) %4,3 30 g %22,1 4 yıl

DREAM

EVAR (n=173) %1,2 30 g %31,2 6 yıl

Açık (n=178) %4,6 30 g %30,1 6 yıl

OVER

EVAR (n=444) %0,5 30 g %7 2 yıl

Açık (n=437) %3 30 g %9,8 2 yıl

Medicare Populasyonu

EVAR (n=22830) %1,2 30 g %34 5 yıl

Açık (n=22830) %4,8 30 g %34,3 5 yıl

TABLO 1: Endovasküler yöntemle açık tamiri
karşılaştıran majör çalışmaların erken ve

geç dönem sonuçları.



OVER çalışması, 2002-2008 yılları arasında
ABD de gerçekleştirilmiş ve 881 hastayı kapsamış
olan (444 EVAR ve 437 açık tamir) bir çalışmadır.
EVAR 1 ve DREAM çalışmalarına benzer protokol
uygulanmış ve anevrizma çapı 5 cm ve üzeri olan
hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmanın
geç dönem sonuçlarının 2013’te yayınlanması bek-
lenmektedir. Bu çalışmada da erken dönem morta-
litenin EVAR uygulanan grupta düşük olduğu
görülmektedir (%0,5’e karşı %3).14,15

Yukarıda kısaca özetlediğimiz randomize ça-
lışmalar ve konu ile ilgili diğer çok sayıda çalışma-
nın gösterdiği, EVAR uygulanan hastalarda erken
dönem mortalitenin açık tamire oranla yaklaşık 1/3
oranında düşük olduğu, fakat bu hastaların diğer
komorbiditeleri göz önüne alındığında işlem son-
rası 2.yıldan itibaren mortalite avantajının anev-
rizma dışı ölümler nedeni ile ortadan kalkmış
olmasıdır. Öte yandan tekrardan girişim oranının
EVAR uygulanan hastalarda yüksek olması ve bu
girişimlerin yapılmaması durumunda mortalitenin
artması, diğer önemli bir bulgudur.

Öte yandan EVAR uygulanan hastalar ile açık
cerrahi yapılamayan ve dolayısıyla sadece izlenen
hastalar karşılaştırıldığında acaba EVAR’ın bir
avantajı var mı sorusuna cevap bulmak amacıyla
EVAR 2 çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada
İngilterede 338 hasta üzerinde gerçekleştirilmiş
(166 EVAR ve 172 izlem hastası) ve çalışma sıra-
sında izlem grubundaki hastaların %25’ine EVAR
uygulanmak durumunda kalınmıştır. Sonuçlara ba-
kıldığında EVAR ve izlem grubunda erken dönem
mortalite oranlarının benzer (%9) olduğu ve
EVAR’ın sürvi avantajı sağlamadığı gözlenmiştir.
Bir başka açıdan, açık cerrahinin çok riskli olduğu
hastalarda EVAR işleminin de oldukça riskli olduğu
söylenebilir. Öte yandan bu hastaların orta-uzun
dönem izlemlerinde anevrizmaya bağlı ölüm oran-
larının EVAR uygulanan hastalarda daha az olduğu
görülmektedir.11,16,17

Marmara Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar
Cerrahisi Kliniği’nde 2007-2012 yılları arasında 100
hastaya abdominal aort anevrizması nedeniyle en-
dovasküler tamir uygulanmış olup, ameliyat mor-
talitesi %1’dir.

HASTA SEÇİMİ

Endovasküler tedavinin belkide en önemli deza-
vantajı, her hastaya uygun bir yöntem olmaması-
dır. Son 20 yıl içerisinde gerek teknolojinin gelişimi
ve yeni greftlerin piyasaya çıkması gerekse işlem
tecrübesinin artmasına paralel, EVAR daha fazla
hastaya uygun bir yöntem halini almıştır. Bununla
birlikte anatomik olarak uyulması gereken önemli
parametreler Şekil 2’de belirtilmiştir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta
EVAR yönteminde hasta planlaması ve dolayısıyla
anatomik ölçümlerin başarının temelini oluştur-
masıdır. Bu nedenle en az 3 mm’lik, tercihan 1
mm’lik kesitlerle alınan tomografik incelemeler ve
bu ölçümlere dayanılarak yapılan 3 boyutlu ince-
lemeler bize işlem öncesi anevrizmanın boyutları,
komşulukları ve buna göre kullanacağımız malze-
meyi seçme imkanı vermektedir. Bu inceleme ol-
madan EVAR işlemi yapılmamalıdır. Tomografik
inceleme ile aşağıdaki parametreler hakkında işlem
öncesi bilgi sahibi olunması gereklidir.

Anevrizma boyun uzunluğu: Anevrizmanın
proksimalde renal arter orjini ile olan mesafesidir.
Bu mesafenin en az 10-15 mm arası olması gerek-
mektedir. Bu uzunluk 10 mm ve altında ise “endo-
leak” ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda birden
çok renal arterle karşılaşılabilmektedir. Alt polar
arter adı verilen bu tabloda, anevrizmanın greft ile
tam olarak kapatılabilmesi için polar arterin greft
ile beraber kapatılması gerekebilir.
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ŞEKİL 2: Endovasküler hasta seçiminde önemli olan ölçümler.
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Anevrizma boyun çapı: Bu mesafenin en
fazla 28-32 mm arasında olması gerekir. Endovas-
küler greft yerleştirilirken greftin nativ aort du-
varına daha iyi yapışması için %20 oranında
“oversize” edilmesi gerekir. Mevcut piyasadaki
greftler göz önüne alındığında en büyük greft 36
mm’lik bir genişliğe sahiptir. Dolayısıyla boyun
çapı 32 mm üzerinde EVAR uygulanması duru-
munda “endoleak” ihtimali artmaktadır.

Anevrizma boynunda trombüs ve kalsifikas-
yon mevcudiyeti: Anevrizma boynunda trombüs
mevcudiyeti greftin yerleştirilmesi esnasında
trombüsün kopmasına ve de özellikle böbreklere
embolizasyona neden olmaktadır. Ayrıca trombüs
mevcudiyetinde greftin trombüse tutunması,
trombüsün aort duvarına olan basıncı iletmesine
dolayısıyla “endotension” adı verilen anevrizma
kesesinde basınç artışına yol açmaktadır. Trombü-
sün bir diğer olumsuz etkisi ise greftin aort duva-
rına olan fiksasyonunu engellemesidir. 

Aort boynundaki açılanma: İdeal olarak aort
boynundaki açılanma 45 derece ve altında olmalı-
dır. Öte yandan son yıllarda bu rakam artmakta ve
60 derece ve üzeri açılanmalarda da EVAR uygu-
lanmaktadır. Yapılan çalışmalar 60 derece ve üzeri
açılanmada “endoleak” oranının arttığını göster-
mektedir. Aort boynundaki açılanma relatif bir
kontrendikasyon olarak kabul edilmektedir. Zira
açının hangi bölgeler baz alınarak ölçüleceği yö-
nünde bir standart yoktur. 

İliyak arterlerin durumu: Endovasküler te-
davide distal sonlanma bölgesi iliyak arterlerdir.
Dolayısıyla greftin iliyak arterlere uyumu önem ka-
zanmaktadır. İdeal olarak greft distalde en az 2
cm’lik mesafede ana iliyak arterlere oturmalıdır.
Ana iliyak arterin çapı 16-20 mm arasında olmalı-
dır. Bu rakamların üstünde endoleak oranı artmak-
tadır. Ayrıca %20’lik “oversize” kuralı burdada
geçerli olup, kullanılacak olan greftin en büyük
greft ölçüsü göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer
çap bu rakamların üzerinde ise eksternal iliyak ar-
terlere uzatmak gerekebilir.

İliyak arterlerle ilgili bir diğer nokta ise lü-
mendeki kalsifikasyon, stenoz ve tortuozitedir.
Mevcut greft sistemlerinin çapı 18 F-24 F arasında

değiştiğinden, ideal olarak en az 6-8 mm’lik bir
damar çapına ihtiyaç vardır. Ayrıca lümen içi
trombüs ve kalsifikasyonların derecesi görülebile-
cek iatrojenik vasküler komplikasyon oranını art-
tırmaktadır. 

Abdominal aortanın bifurkasyon bölgesin-
deki çapı greftlerin yerleşimi açısından önem taşı-
maktadır. Piyasada bulunan değişik marka ve
çaptaki greftler bu mesafe açısından farklılık arz et-
tiğinden, kullanılacak olan grefte göre bu mesafe-
nin değerlendirilmesi gerekmektedir.

GREFT YAPISI

Endovasküler greftler çelik ya da nitinolden yapıl-
mış bir iskelet (stent) üzerinde dakron veya
PTFE’den meydana gelirler (Resim 1). 

Greftler “self expandable” yapıda olup, kendi
kendilerine açılırlar. Greft aorta içerisinde bir taşı-
yıcı sistem vasıtasıyla hareket ettirilir. Greftin aort
duvarına tutunması için proksimal ve distal uçla-
rında çıplak alanlar (bare) veya üzerlerinde ufak
çengeller (hook) bulunur. Proksimalde çıplak stent
alanı bulunan greftler suprarenal fiksasyona olanak
tanırlar ve bu şekilde açılı ve kısa boyunlu anev-
rizmalarda fiksasyon uzunluğunu arttırarak bir
avantaj sağlarlar. 

Endovasküler greftler modüler sistemler ola-
rak imal edilirler. Genellikle bir abdominal ana
gövde ve iliyak bacaklar olarak ayrı sistemler olarak
bulunurlar. Greftlerin boyutlarına bağlı olarak hem
ana gövde için hem de iliyak bacaklar için uzatma
adı verilen ek parçalar mevcuttur. Bifurkasyonlu
sistemler dışında, aorto-uni-iliyak adı verilen sa-

RESİM 1: Endovasküler greft sistemi.
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dece ana gövde ve tek iliyak bacak üzerinden ha-
reket eden sistemler de mevcuttur. 

Greftlerin üzerinde hareket ettikleri sistemler
genel olarak greftin çapına bağlı olarak 18 F-24 F
arasındadır. Bu sistemlerin bazılarında taşıyıcının
damar içerisinde daha kolay hareket etmesini ko-
laylaştıran özel kaplamalar bulunur (hidrofilik). 

TEKNİK

EVAR işlemi kanımızca ameliyathane şartlarında
yapılması gereken bir prosedürdür. İşlem skopi
kullanımını gerektirdiğinden ve ülkemiz şartla-
rında çoğu merkezde taşınabilir kaliteli skopi ci-
hazları veya hibrid ameliyathane bulunmadığından,
çoğunlukla kateter laboratuvarlarında yapılmakta-
dır. Bu durum hasta güvenliği ve işlemin başarısı
açısından sorun teşkil etmektedir. Unutulmamalı-
dır ki EVAR sırasında acil olarak açık cerrahiye dö-
nülme şansı her zaman mevcuttur. Ayrıca ortam
sterilitesi ve anestezi güvenliği kateter laboratu-
varlarında malesef yetersiz kalabilmektedir. Bu ne-
denle EVAR uygulayan merkezlerin bünyelerinde,
dijital anjiyografi yapabilen ve kaliteli görüntü sağ-
layan mobil c-kollu cihazları ve anjiyografi için
uygun her yöne hareketli özel ameliyat masalarını
temin etmeleri gerekmektedir (Resim 2). 

Hastalar rutin açık cerrahi yapılacakmış gibi
monitörize edilmeli, ameliyat öncesi hazırlıkları
ona göre yapılmalıdır. EVAR uygulamaları lokal
veya genel anestezi ile yapılabilir. Genellikle rüp-

türe anevrizmalarda lokal anestezi seçimi daha uy-
gundur. Bir diğer önemli nokta ise greft aorta içe-
risinde açılırken sistolik kan basıncının maksimum
80-90 mmHg civarında tutulması gerekliğidir.

Abdominal EVAR uygulamalarında her iki
kasık bölgesi açılarak femoral arterler eksplore
edilir. Bazı sistemlerde tek kasık açılması ve kont-
ralateral bacağın perkutan olarak yerleştirilmesi
mümkündür. Ancak EVAR uygulamalarında vas-
küler girişim komplikasyonlarının sıkça görülmesi,
daha kontrollü bir erişim sağlaması açısından fe-
moral eksplorasyonu öne çıkarmaktadır.

Her iki femoral artere seldinger yöntemi ile 6 F
veya 7 F sheath yerleştirildikten sonra, ana gövde
ve kontralateral bacağın hangi taraflardan gönderi-
leceğine karar verilir. Kural olarak iliyak arter çapı
daha geniş ve tortuozitesi daha az olan taraftan ana
gövde gönderilir. Kontralateral bacağın gönderile-
ceği taraftan kılavuz tel eşliğinde markerlı bir pig-
tail kateter anevrizmatik bölgenin üstüne çıkılır ve
buradan anjiyo yapılarak anevrizmanın renal ar-
terler ile olan mesafesi, anevrizmanın boyu ve aşa-
ğıda iliyak arterler ile olan ilişkisi tespit edilir. Daha
sonra ana gövdenin yollanacağı taraftan kılavuz ka-
teter anevrizma üstüne kadar çıkılır ve içinden ta-
şıyıcı sistemin gönderileceği sert tel (stiff wire-
back-up) gönderilir. Daha sonra skopi eşliğinde sert
tel üzerinden ana gövdenin taşıyıcı sistemi aortaya
çıkılır ve renal arterler baz alınarak dikkatli bir şe-
kilde greft aorta içerisinde açılır. Sonrasında kulla-
nılan grefte göre tek yada iki iliyak bacak ana
gövdeye gene aynı teknikle yerleştirilir. Eğer gere-
kirse iliyak bacaklara uzatma greftleri konabilir.
İşlem sonunda mutlaka kontrol anjiyografi yapılır
ve anevrizma kesesine kontrast madde kaçışı (en-
doleak) olup olmadığı kontrol edilir. Eğer kaçak var
ise tipine göre müdahale edilir. Sonrasında damar
onarımı yapılarak işleme son verilir.

KOMPLİKASYONLAR

EVAR uygulamalarında karşılaşılan önemli komp-
likasyonların çoğunluğu hasta anatomisi ile 
yakından ilgilidir. Dolayısıyla hasta uygunluğu
komplikasyon gelişimini azaltan en önemli faktör-
dür.18-21

RESİM 2: Marmara Üniversitesi Hastanesinde EVAR işlemlerinin gerçek-
leştirildiği ameliyathane şartları. Mobil c-kollu ve yüzer masa.
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Vasküler komplikasyonlar: Daha önce de be-
lirtildiği gibi, akses damar çapı ve yapısı ile kulla-
nılan greft sisteminin boyutu arasındaki uyumsuz-
luğa bağlı olarak iliyak arter yaralanmaları ve di-
seksiyonları karşımıza çıkabilmektedir.

Greftin aorta içerisinde açılamaması: Bu
durum daha çok teknik bir sorun olup, taşıyıcı sis-
temin disfonksiyonuna bağlı ortaya çıkar. Çoğun-
lukla açık cerrahiye dönülmesi gerekebilir. 

Greftin aorta içerisinde yanlış lokasyonda
açılması: Eğer renal arter ve anevrizma ilişkisi
doğru bir şekilde kurulamaz ise greftin açılmasıyla
renal arter orifisleri tıkanabilir. Sıklıkla renal ar-
terlerin normale göre daha önden veya daha ar-
kadan çıkması ile görülür. Bu durumun önüne
geçmek için işlem öncesinde tomografi dikkatlice
incelenmeli ve c-kolluya sol veya sağ oblik pozis-
yon vererek anjiyografik görüntü alınmalıdır.
Grefti tam olarak açmadan önce renal arterleri bir
kere daha görüntülemek ve grefti ona göre açmak
gereklidir. 

Greft etrafından anevrizma kesesine kaçak:
“Endoleak” olarak tanımlanan bu komplikasyon,
EVAR uygulamalarının kendine özgü en önemli
komplikasyonudur. Endoleak’ler kendi içlerinde 4
gruba ayrılırlar (Şekil 3). Bu sınıflama tedavinin
yöntemini belirmek açısından da önem taşımakta-
dır.

○ Tip 1: Greftin proksimal ve distal uçlarından
olan kaçaktır. Greftin proksimalde ve distalde
damar duvarını tam olarak kavramamasına bağlı
olarak gelişir. Greftin uygun boyutlarda seçilme-
mesi, aort duvarındaki trombüs, aortanın açılan-

ması, tip 1 kaçak oluşumuna neden olan başlıca et-
menlerdir. İşlem sonrası erken yapılan anjiyogra-
filerde eğer tip 1 kaçak tespit edilmiş ise, mutlaka
balon ile grefte “remodeling” işlemi yapılmalıdır.
Eğer kaçak devam ediyor ise aortik uzatma konu-
larak greftin aort duvarına fikse olduğu mesafeyi
arttırmak gerekir. Bütün bunlara rağmen kaçak
erken fazda ve keseyi dolduracak şekilde devam
ediyor ise, açık cerrahiye dönmek gerekir. Geç
fazda ve keseyi kısmen dolduran kaçaklarda ise
hastalar yakın izleme alınmalı ve kaçağın mikta-
rına göre hareket edilmelidir. Devam eden kaçak-
larda embolizasyon, palmaz stent yerleştirilmesi
gibi seçenekler, hastanın durumuna göre planlana-
bilir.22

○ Tip 2: Greftten bağımsız, lumbar ve mezen-
terik arterlerden anevrizma kesesine olan retrog-
rad kaçaklardır. Açık cerrahide bu damarlar
dikilirken, EVAR’da böyle bir seçenek yoktur ve
greft bu damarların ağzını kapar. Bazı vakalarda
akım devam edebilir. Tip 2 kaçaklar genel olarak
izlenir. Eğer anevrizma kesesinde bir çap artışı or-
taya çıkıyor ise (>5 mm), bu noktada müdahale
edilmesi gerekir. Buradada embolizasyon önerilen
yöntemdir.22

○ Tip 3: Greft modülleri arasından olan kaçak-
tır. İşlem sonrası yapılan kontrol anjiyografide eğer
tip 3 kaçak tespit ediliyor ise, balonla remodeling
ve gerekirse araya ek bir modül konulması ile te-
davi edilir.

○ Tip 4: Greft materyalinden keseye olan
sızma şeklinde kaçaklardır. Bugün çok nadiren kar-
şımıza çıkmaktadır. Genel olarak anevrizma kese-
sinde bir çap artışına yol açmaz, fakat izlenmesi
gereken bir tablodur. 

Anevrizma kesesine olan kaçaklarda eğer
anevrizma kesesi içindeki basınç çevre dokulardaki
basıncın üzerine çıkıyor ise, anevrizma kesesi ge-
nişliyor demektir. Anevrizma kesesinin genişle-
mesi devamlı veya ara ara ortaya çıkan “endoleak”
lere bağlıdır. Hatta hastanın tetkik esnasındaki pos-
türü bile endoleak görüntülenmesini etkileyen bir
faktördür.23 Bu noktada eğer kontrol tomografik
anjiyolarda kese içine kaçak tespit edilmiyor ise
izlem uygundur. Eğer kaçak tespit edilir ise geçŞEKİL 3: Endoleak “kaçak” sınıflaması.
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rüptür olasılığı mevcuttur. Kesenin genişlemesinde
bir diğer etken ise, grefte reaksiyon olarak kese
içinde sıvı toplanmasıdır (higroma). Etiyoloji tam
olarak ortaya konamıyor ise kese içi basıncın öl-
çülmesi gerekir. Basıncın yüksek bulunması duru-
munda greft içine ikinci bir greft konulması
düşünülebilir. Eğer basınç düşük ve anevrizma çapı
ufak ise yakın izlem gerekir. 

Greftin yer değiştirmesi “migrasyon”: Gref-
tin proksimalde nativ aort duvarına tutunduğu böl-
geden aşağıya doğru kaymasıdır. Çalışmalarda 1
yılda yaklaşık %4 oranında görüldüğü bildirilmek-
tedir.24,25 Eğer anevrizma çok geniş ise, bu durumda
greft orta bölgelerinden laterale doğru da migre
olabilir. Migrasyon 1 cm ve altında ise izlenebilir.
Bu rakamın üstünde “endoleak” gelişimini önlemek
için uzatma grefti konmalıdır. Bazı durumlarda
greft içinden ikinci bir greft konması gerekebilir. 

RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT
ANEVRİZMALARINDA EVAR

Endovasküler yöntemin erken dönemde açık cer-
rahiye olan üstünlüğü nedeniyle rüptüre anevriz-
malarda da kullanımı son yıllarda yaygınlaş-
mıştır.26,27 Öte yandan rüptüre abdominal aort
anevrizmasının acil bir tablo olduğu, tanı konul-
duğu an müdahale edilmesi gerektiği, dolayısıyla
EVAR alt yapısı olmayan merkezlerde malzeme te-
mini v.b. nedenlerle vakit kaybedilmemesi, bu gibi
durumlarda açık cerrahi yapılması gerekliliği unu-
tulmamalıdır. 

Rüptüre anevrizmalarda hasta hemodinamisi
izin veriyor ise lokal anestezi tercih edilmelidir.
Ayrıca bu hastalarda işlem öncesi ve işlem sırasında
mevcut volüm kaybına rağmen aşırı sıvı yükleme-
sinden kaçınılmalı, ki buna “ hipotansif hemostaz”
adı verilmektedir. Bu hastalarda kısa süreliğine sis-
tolik kan basıncının 60-70 mmHg düzeylerinde tu-
tulması çoğunlukla tolere edilebilir bir durumdur. 

İşlem başlangıcında kısa süreliğine oklüzyon
balonu konularak kanama kontrol altına alınabilir.
Greft sistemi olarak bifürkasyonlu veya aorto-uni-
iliyak sistemler kullanılabilirse de, aorto-uni-
iliyak sistemlerin, kontralateral bacak kanülasyonu
için vakit kaybedilmemesi ve anevrizmanın daha

kısa sürede kontrol altına alınmasına olanak tanı-
ması açısından tercih edilmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz. Aorto-uni-iliyak greft sonrası femoro-
femoral bypass ile kısa sürede işlem sonlanabil-
mektedir. Rüptüre hastalarda akılda tutulması ge-
reken bir diğer nokta da abdominal kompartmant
sendromudur. Batın içindeki hematoma bağlı ola-
rak gelişen bu tablo hipotansiyon, solunum problemi
ve oligüri ile kendini belli eder. Erken laparotomi ve
hematomun boşaltılması gerekebilir. 

JUXTA VE PARARENAL ABDOMİNAL 
AORT ANEVRİZMALARINDA EVAR

Anevrizmanın renal arterleri içine alması veya
anevrizma ile renal arter arasındaki mesafenin çok
kısa olması durumunda EVAR uygulanabilmesi için
bir çok firma fenestre greftler piyasaya çıkarmıştır.
Bu greftlerin özelliği, renal arterler düzeyinde greft
üzerindeki fenestrasyonlar vasıtası ile renal arter-
lere stent yerleştirilerek anevrizmanın kapatılma-
sını sağlamasıdır.28-30 Bu tip anevrizmalarda bir diğer
yöntem ise baca tekniği “chimney” ile renal arter-
lerin greftin yanından ayrıca stentlenmesidir.31,32

Gerek fenestre greftler gerekse chimney tekniğinde
endoleak ihtimali normale oranla yüksektir ve geç
dönem sonuçları henüz elimizde yoktur.

İLİYAK ARTER ANEVRİZMALARINDA EVAR

Ana iliyak arterleri içine alan abdominal aort anev-
rizmalarında “endoleak” ihtimalini ortadan kaldır-
mak için greftin bacağını eksternal iliyak arterlere
kadar uzatmak gerekebilir. Bu durumda internal
iliyak arterlerin çıkış noktaları greft ile kapanır. Bu
noktada internal iliyak arterlerden retrograd ola-
rak anevrizma kesesine akımın devam etmesi du-
rumunda anevrizma kesesi genişlemeye devam
eder (endoleak). Bu ihtimali oratadan kaldırmak
için internal iliyak arterlerin “koil” ya da “glue” ile
embolizasyonu gerekir. Burada son yıllarda ortaya
çıkan bir görüş ise, embolizasyona gerek olmadığı,
bu noktada internal iliyak arterlerde spontan trom-
boz oluşabileceği yönündedir. Eğer her iki internal
iliyak arter kapatılacak ise nadiren pelvik dola-
şımda sorun olabileceği ve hastalarda klaudikasyo
şikayetlerinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.
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Ayrıca her iki internal iliyak arterin kapatılması
durumunda hastada parapleji ihtimalinin artacağı
göz ardı edilmemelidir. Bazı greft sistemlerinin in-
ternal iliyak arteri içine alan fenestre ve dallı mo-
delleri (branched) mevcuttur.

Abdominal aort anevrizmalarının endovaskü-
ler tedavisinde bugün 4.dekada girilmiştir. Endüs-
triyel olarak dünyada 15’ten fazla sistem kulla-
nımdadır. Tüm dünyada ve ülkemizde açık tamir
oranları düşmekte, EVAR rakamları artmaktadır.
Endovasküler tamirin en önemli avantajı erken dö-
nemde mortalitenin açık tamire oranla çok düşük
olması ve hızlı iyileşme sürecidir. Tüm dünyada
gösterilen fakat ülkemizde sağlıklı bir rakam olma-
ması açısından kesin bir kanaat oluşturmayan bir
diğer avantajı ise, tedavi masraflarının hastalığın

bütünü göz önüne alındığında düşük olmasıdır.
Yıllar içinde bu yöntem üzerindeki tecrübe artmış,
işlem tekniği açısından başarı oranları %95’leri bul-
muş ve prosedür sırasında açık cerrahiye dönme
oranları oldukça azalmıştır. Öte yandan 1. jeneras-
yon greft sistemlerinin yerini bugün bazı model-
lerde 4. jenerasyonlar almış, greft sistemlerine bağlı
komplikasyon oranları oldukça azalmıştır. Bununla
birlikte uzun dönem greft dayanıklılığı ile ilgili
soru işaretleri hala mevcuttur; kaçak, migrasyon,
anevrizma kesesinin genişlemesi gibi sorunlara
henüz net cevaplar bulunamaması EVAR’ın önün-
deki en önemli sorunlar gibi görülmektedir.
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Carotid Endarterectomy;
Single Center, Single Surgeon Results

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Carotid artery stenosis is one of the main causes of ischemic stroke. As the
population gets older, it becomes more important. Carotid endareterectomy has proven its safety and
efficacy, and it is the best treatment option. In this report, we share our results of conventional
carotid endarterectomy performed by one surgeon with primary closure without using shunt ex-
cept in one patient. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss: Between 2009 and 2012, 42 patients underwent carotid
endarterectomy. The mean age, mean clamp time, co-morbidities, surgical and aneshesia proce-
dures, perioperative and postoperative complications were studied. RReessuullttss:: The mean age of the pa-
tients was 66 ± 8.13 years. Of all patients 78.6% were males and 21.4% were females. Shunt and
patchpasty was used in one patient (2.3%). Conventional endarterectomy, primary closure without
using shunt was performed in other patients. Two patients (4.7%) had complications in the post-
operative period, one had a transient ischemic attack and one had a neulogical sequel. CCoonncclluussiioonn::
Carotid endarterectomy can be performed safely in carotid artery stenosis and has different modi-
fications. It is very important to complete the procedure with short clamp times. According to our
data, we believe that, to maintain acceptable results, patient and optimal surgery type selection and
primary closure without shunting are very effective. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid endarterectomy; carotid stenosis; treatment outcome

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Karotid arter darlığı dünya çapında serebrovasküler olayların önemli bir nedenidir ve
ortalama yaş arttıkça giderek önemli bir problem haline gelmektedir. Günümüzde ciddi karotid arter
darlıklarının tedavisinde karotid endarterektomi güvenilirliğini defalarca ispat etmiştir. Bu operas-
yonun farklı modifikasyonları yapılmaktadır. Biz kliniğimizde tek cerrah tarafından şant kullanıl-
madan primer onarılan ve açık endarterektomi yapılan hastalarımızın sonuçlarını paylaşarak, bu
tekniğin güvenilirliğini dökümente etmeyi amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  2009 ve 2012 yılları
arasında karotid endarterektomi yapılan 42 hasta retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş, orta-
lama klemp zamanı, operasyon yapılan karotis arter, kullanılan cerrahi ve anestezik yöntem, perio-
peratif ve postoperatif komplikasyon oranları araştırıldı. BBuullgguullaarr: Ortalama yaş 66 ± 8,13 olarak
bulundu. Hastaların %78,6’sı erkek, %21,4’ü kadındı. Şant ve patchplasti sadece bir hastada kul-
lanıldı (%2,3). Diğer tüm hastalara şant kullanılmadan primer onarım ve açık endarterektomi yapıldı.
Postoperatif dönemde iki hastada komplikasyon gelişti (%4,7). Bir hastada geçici iskemik atak gö-
rüldü, diğer hastada ise erken postoperatif dönemde arteriyal tromboz gelişti ve hastada nörolojik de-
fisit görüldü (%2,3). Diğer hastalar problemsiz taburcu edildi. SSoonnuuçç::  Karotid endarterektomi ciddi
karotis arter darlığında güvenle kullanılan bir tedavidir ve değişik modifikasyonları mevcuttur. Ka-
rotis arter cerrahisinde işlemi mümkün olan en kısa klemp süresi ile tamamlamak oldukça önemli-
dir. Elde ettiğimiz veriler sonucunda, hastaya göre operasyon seçiminin ve şant kullanılmadan yapılan
primer onarımın kabul edilebilir sonuçlar alınmasında oldukça etkili olduğunu belirtmekteyiz.  

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid endarterektomi; karotid darlığı; tedavi sonucu
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agnosis, follow up and interventions for these pa-
tients cause high healthcare costs. More than 50%
stenosis of either carotid artery diameter is ac-
cepted as moderate stenosis. The prevalence of
moderate to severe CAS ranges between 5 to 9% in
the population older than 65 years.1 Mortality from
stroke occurs with an incidence of 10 to 30%. Pa-
tients also have high risk of recurrent ischemic
events and mortality, and this risk increases by
years after stroke. Atherosclerosis of the supra aor-
tic vessels like common carotid artery is the main
cause in approximately 20% of strokes.2 Athero-
sclerosis is related with 13 to 68% of the strokes
worldwide.3 The superiority of the interventional
carotid artery therapy compared to medical therapy
was documented in many reports. The main ther-
apy for CAS is carotid endarterectomy (CEA) and it
has numerous technical modifications. Endovascu-
lar carotid artery therapy has become more popu-
lar in the last decade and is being employed widely.
Regarding mortality, morbidity and long term re-
sults, there is still no marked difference between
CEA and endovascular carotid artery therapy.2 Be-
tween 1998 and 2008, 92% of all carotid interven-
tions were CEA, the rest was endovascular carotid
stenting. 4

In this study, we aimed to document our CEA
results in 42 patients operated in a single center by
a single surgeon.

MATERIAL AND METHODS

Between April 2009 and December 2012, 42 pa-
tients underwent CEA operation. The patients
were studied respectively. The Hospital Ethics
Committee approved the study based on retrospec-
tive data retrieval, waiving for individual consent.
This study complies with the Declaration of
Helsinki.

Carotid artery stenosis was diagnosed first by
Doppler ultrasonography and soon confirmed by
computerized tomography angiography (CTA).
The indication for CEA was determined based on
CTA, lesions of either carotid more than %70 were
selected as surgical candidates irrespective of the
symptoms.

ANESTHESIA

All patients were pre-medicated with 10 mg of oral
diazepam on the night prior to surgery and 0.05
mg/kg intravenous midazolam on the operation
day. Electrocardiography, radial artery catheteri-
zation, central venous pressure measurement via
the internal jugular vein, capnography and pulse
oximeter were used for monitoring in all patients.

General anesthesia was employed in 39 cases
(92.9%) Anesthesia was induced with etomidate (2
mg/kg), fentanyl (1 µg/kg), vecuronium (1 mg/kg)
and maintained with isofluorane 1 MAC.

In 3 patients (7.1%) local anesthesia with
dexmedetomidine and cervical block was em-
ployed. For induction, dexmedetomidine (1 µg/kg)
bolus for 10 minutes was used and maintained with
infusion (0.5 µg/kg/min) prilocaine 5 cc, 2% was
used for superficial cervical block and 15 cc for
deep cervical block.  

SURGICAL PROCEDURE

Conventional carotid endarterectomy procedure
followed by primary closure of the arteriotomy line
(beginning proximal to bifurcation and continued
till the distal part of the internal carotid artery)
without additional patchplasty was performed in
41 patients. Only in one patient, patchplasty with
saphenous vein graft was employed due to small
(<5 mm) diameter of common and internal carotid
arteries. Except for this patient, carotid shunting
was not used. Atheromatous plaque was stabilized
with polypropylene sutures in posterior, anterior
and lateral walls in all patients.

STATISTICAL ANALYSIS

The data were analyzed using software SPSS ver-
sion 17.0 (version 17.0, Statistical Package for the
Social Sciences Inc, Chicago, IL, USA). Continuous
variables were presented as “mean ± SD”, median
(min, max) and categorical variables were pre-
sented as “numbers and percentages”.

RESULTS

The mean age of the patients was 66.64 ± 8.13
(min:46,  max:82). There were 33 males (78.6%)
and 9 females (21.4%). Thirty three (78.6%) pa-
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tients had coronary artery disease; 23 (54.8%) were
operated for coronary artery bypass grafting
(CABG) following CEA and 5 (11.9%) had CABG
before CEA. The demographic characteristics of the
patients are summarized in Table 1. Right sided
CEA was performed in 23 cases (54.8%) whereas
left sided CEA was performed in 16 cases (38.1%).
Bilateral CEA was performed only in 3 cases

(7.1%), but at separate sessions. The mean time of
carotid clamping was 12.4±1.96 (min:7, max:16)
minutes. All operations were performed by a single
surgeon. The operative characteristics of the pa-
tients are given in Table 2.

Two patients (4.7%) had a complication in
postoperative course, one patient (2.3%) had a tran-
sient ischemic attack that resolved spontaneously
in 30 minutes. In one patient (2.3%), carotid artery
thrombosis developed in postoperative sixth hour
confirmed by Doppler ultrasonography. This pa-
tient was reoperated for the thrombosis and had
contralateral hemiplegia developed after reopera-
tion. He was discharged with hemiparesis (3/5) on
postoperative day 12. Postoperative course was un-
eventful in the rest of the patients. 

DISCUSSION
Despite the improvements in medical therapy,
CAS is still one of the most important causes of is-
chemic stroke.  As the population gets older and
atherosclerotic diseases become more frequent,
CAS  is becoming more important. Due to a wide
range of therapeutic modalities and different pref-
erences, conflicting results are reported. We be-
lieve that, as our study documents the results of a
single technique performed by a single surgeon in
a single center, the data is optimized and is reli-
able.

Diagnosis of the CAS is still a challenging sub-
ject. Generally, Doppler ultrasonography is pre-
ferred for the first diagnosis in patients with
symptoms, but the diagnosis in asymptomatic pa-
tients is more difficult.5 Screening population with
Doppler ultrasonography was not reported to be
cost-effective in previous studies.6 Today, after de-
tecting CAS with physical examination or Doppler
ultrasonography, CTA and magnetic resonance an-
giography (MRA) are used for confirmation. They
are both effective methods for imaging the carotid
arteries as well as the aortic arch, aortic braches,
cervical and intracranial circulation. Evaluation of
the cerebral parenchyma and soft tissue can also be
made.7,8 In our practice, we use Doppler ultra-
sonography to discover CAS and operation plan-
ning was made with CTA.    
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Mean ± SD

Age 66.64 ± 8.13

LVEF (%) 55.43 ± 11.44

n (%)

Sex 

Male 33 (78.6)

Female 9 (21.4)

Preoperative β-blocker therapy 33 (78.6)

Current/Ex-smoker 31 (73.8)

Diabetes mellitus 17 (40.5)

Hypertension 35 (83.3)

Peripheral arterial disease* 7 (16.7)

Coronary artery disease 33 (78.6)

Preceding CABG 5 (11.9)

Following CABG 23 (54.8)

Concomitant CABG 1 (2.4)

Stroke 19 (45.2)

COPD/Asthma 3 (7.14)

TABLE 1: Preoperative characteristics of patients.

*History of therapeutic vascular intervention, history of claudication, angiography/non-
invasive proven peripheral arterial disease      
BMI: Body mass index; LVEF: left ventricular ejection fraction; CABG: Coronary artery
bypass grafting; COPD: chronic obstructive pulmonary disease 

n (%)

General anesthesia 39 (92.9)

Dexmedetomidine + cervical block 3 (7.1)

Right sided CEA 23 (54.8)

Left sided CEA 16 (38.1)

Bilateral CEA 3 (7.1)

Shunt 1 (2.3)

Patchplasty 1 (2.3)

Mean ± SD

Cross-clamp time (min) 12.4 ± 1.96*

TABLE 2: Intraoperative characteristics of patients.

*n:45 (bilateral CEA cases are also included)
CEA: Carotid endarterectomy.



Indications for treatment of CAS depend on
five factors; neurological symptoms, degree of steno-
sis, medical co-morbidities, vascular and local
anatomic features and carotid plaque morphology.2

Carotid endarterectomy is highly beneficial in pa-
tients with 70% or more stenosis. Patients with 50-
69% stenosis have marginal benefits. Carotid
endarterectomy reduces ipsilateral stroke and death
rates significantly when compared to medical 
therapy in long term follow-up of severe CAS. The
European Society for Vascular Surgery (ESVS)
guidelines recommend CEA to symptomatic pa-
tients with 70% or more stenosis. Patients with 50 to
69% stenosis will probably benefit from CEA. It is
contraindicated for symptomatic patients with 50%
or less stenosis. Carotid endarterectomy should be
performed two weeks after the last symptoms. Sur-
gery can also be recommended for the patients
younger than 75 years of age with 70 to 99% of
stenosis. When gender differences are explored, it
is observed that women benefit less than men and
CEA should be considered for only young and fit
women.2,9 In our practice, coronary artery disease
patients make up the majority of our patient popu-
lation and most of the patients with CAS are diag-
nosed prior to coronary revascularization. There-
fore, we operate both symptomatic and asympto-
matic patients that have 70% or more CAS to reduce
complications related to cerebral hypoperfusion.
We use the same criteria in men and women.

While planning the operation, cerebral perfu-
sion must be investigated carefully. The contrala-
teral carotid artery stenosis or occlusion, vertebral
arteries, anterior and posterior communicating ar-
teries and brain tissue must be well explored. In
CAS, cerebral collateral blood flow is extremely
important. One of the most important collateral
blood flow source is the anterior communicating
artery, and it has been considered as a dominant
source of collateral blood flow. Although vertebral
arteries have an important role in collateral blood
flow in CAS, in cases of intact anterior communi-
cating artery, shunt use may be unnecessary and
can even complicate the procedure. Shunting has a
remarkable embolism risk, can prolong clamp
times and makes the endarterectomy technically

difficult.10 In our practice, when the anterior com-
municating artery is patent, we do not employ
shunt in endarterectomy patients independent
from the contralateral carotid artery stenosis rate.
When there is a severe stenosis in both carotid ar-
teries, we prefer the dominant vertebral artery side
for deciding first operation side.    

There is still a debate going on between patch-
plasty and primary closure. Important number of re-
ports suggested the superiority of patchplasty when
compared to primary closure considering stroke, ar-
terial occlusion and restenosis rates especially in
long term follow up. However, patchplasty has sig-
nificant perioperative risks like surgical difficulty,
prolonged clamp times, two suture lines instead of
one and use of a patch material. These disadvantages
may lead to early restenosis, arterial rupture, infec-
tion and pseudoaneursym formation. Complications
related with patch harvesting area may occur when
autogenous grafts are used.11 Despite these reports, it
was documented that use or not use of patch have
the same morbidity and mortality rates.12-14

Rerkasem and Rothwell compared patchplasty and
primary closure in a large group of patients.15 They
found that patchplasty had favorable results when
compared to primary closure, but suggested to make
further studies with increased number of patients to
have a certain decision. They also emphasized the
importance of surgeon preference.  The only defin-
itive suggestion was to use patchpasty in carotid ar-
teries smaller than 5 mm in diameter.15 We agree
with this recommendation, but in our study, all pa-
tients had more than 5 mm carotid diameter.

Clamping time may be the most important pa-
rameter of this procedure. In monkey experimen-
tal studies, the safe clamping time was reported as
approximately 50 minutes for reversibility of brain
ishcemia.16 In our study, the mean clamp time was
12.4±1.90 minutes. In our opinion, reducing clamp
time must be main goal during surgical method
preference. Using shunts and patchplasty tech-
niques prolong the clamp time and we believe that
these two methods should be used in selected pa-
tients (small diameter of the carotid artery, inac-
tive anterior communicating artery and poor
cerebral collateral blood flow).    
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There is vast amount of data reported regard-
ing eversion and conventional endarterectomy
techniques. The two types of endarterectomy have
similar results.17 The method preference usually de-
pends on surgeon’s experience. However, eversion
endarterectomy can be technically challenging and
clamp time may be prolonged. We prefer conven-
tional endarterectomy in all patients due to tech-
nical ease.

Anesthesia is another important topic in these
patients. General and local anesthesia have been
employed and both have advantages and disadvan-
tages on each other. Recently, local anesthesia is
more popular than general anesthesia, but both
have similar results regarding perioperative stroke
rates.18,19 We used local anesthesia only in 3 pa-
tients while other patients had general anesthesia.
The type of anesthesia employed should mainly de-
pend on patient and experience of the surgeon. Es-
pecially in chronic obstructive pulmonary disease
patients, local anesthesia should be performed.20

In patients with coronary artery disease, CAS
is very important intraoperatively and postopera-
tively because stroke after coronary artery bypass
grafting (CABG) has 23% mortality rate. Three to
22% of the patients undergoing CABG have severe
CAS and these lesions are responsible for 30% of
the strokes after CABG. Staged or concomitant pro-
cedures can be performed in these patients, but
there is still no consensus in the literature that

staged or concomitant CEA and CABG is superior
to one another in means of mortality and morbid-
ity. It was repeatedly reported that there was no
statistically significant difference between the two
procedures.21-23 We performed staged CEA and
CABG in our patients with at least two weeks of
time interval between the procedures. In our study,
the percentages of patients with coronary artery
disease and CABG are high, since our clinic prima-
rily deals with cardiac procedures and most of the
patients are candidates of CABG.

The risk of stroke and mortality rates after
CEA are between 2% and 3% in the literature.24 In
our patients 2.7% of the patients had stroke and no
mortality was seen. 

CONCLUSION
Carotid endarterectomy is a safe and reliable ther-
apeutic modality for preventing stroke in CAS.
Every center has experience on different types of
operations and in experienced hands, all methods
have remarkable results. We performed conven-
tional CEA with primary closure and without use
of shunt in all patients in order to reduce clamp
times. We have comparable results with other se-
ries. We believe that this method is a safe and easy
method in selected patients.
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he occurrence of carotid abnormalities (CAs) verified by arteriog-
raphy varies between 10% to 43% of the cases.1,2 Kinking occurs in
5%-16% of patients3,4 mostly elderly men, and is associated with at-

herosclerotic pathology. Coiling is more common in younger women.5 Up
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Malformations of
the Internal Carotid Artery: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Internal carotid artery (ICA) malformations and their effects on carotid artery steno-
sis and cerebrovascular diseases are still under investigation. Unilateral and bilateral variation in the
course and elongation of the cervical (extracranial) part of the ICA leading to its tortuosity, kink-
ing and coiling or looping is not a rare condition, which could be caused by both embryological and
acquired factors. Some patients with such variations may be asymptomatic while others can de-
velop cerebrovascular symptoms due to carotid stenosis affecting cerebral circulation. The risk of
transient ischemic attacks in patients with carotid stenosis is high and its surgical correction is in-
dicated for the prevention of ischemic stroke. Detection of developmental variations of the ICA
and evaluation of its stenotic areas are very important for surgical interventions and involve spe-
cific diagnostic imaging techniques for vascular lesions including contrast arteriography, duplex
ultrasonography and magnetic resonance angiography. The surgical technique of resection of tor-
tuous segment, with dilatation and reimplantation has become the method of choice in treating
carotid kinking and coiling. Common morphological pathologies such as kinking and coling must
be treated surgically.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery, endarterectomy, malformation, ultrasonography, Doppler; 
magnetic resonance angiography; vascular surgical procedures 

ÖÖZZEETT  İnternal karotis arter malformasyonları ve etkilerinin  karotis arter stenozu ve serobrovas-
küler hastalıklarla olan ilişkisi üzerine çalışmalar devam etmektedir.Tek taraflı ve bilateral servikal
bölgede oluşan kıvrılma,bükülme ve katlantılar nadir değildir ve doğumsal nedenlere bağlı olabi-
lir. Bu tür varyasyonlara sahip bazı hastalar asemptomatik olabilirken, diğer hasta grupların semp-
tomatik olup, serebrovasküler hadiseler karotis stenozuna bağlı olmaktadır. Karotis stenozuna sahip
yüksek riskli hastalarda cerrahi müdahale yapılması inme riski için çok önemlidir. Bu nedenle cer-
rahi müdahale yapılacak hastalarda internal karotis arterin değerlendirilmesi çok önemlidir.Vas-
küler lezyonların değerlendirilmesi için konvansiyonel anjiyografi, Doppler ultrasonografi ve
magnetik rezonans anjiyografi önemli yer tutmaktadır. Cerrahi teknik kıvrılma veya bükülme yapan
karotis arter seviyesinin rezeksiyonu ve tekrar uç yan anostomoz edilmesidir. Asemptomatik ve
semptomatik internal karotis arter malformasyonları cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid arter, endarterektomi, malformasyon, ultrasonografi, Doppler; 
manyetik rezonans anjiyografi; damar cerrahisi uygulamaları  
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to 75% of morphological abnormalities were loca-
lized 2-4 cm proximal to the bifurcation of carotid
artery.6 The use of Doppler ultrasound in the ongo-
ing clinical practice has enabled rapid, morpholo-
gical and also functional studies of carotid artery
(CA).7 Del Corso et al.8 reported that more than
half of the patients with cerebrovascular symptoms
had some forms of CAs diagnosed by ultrasound
technique.

CASE REPORT

An 80-year-old female patient with dizziness and
transient loss of vision was referred to our clinic.
Doppler ultrasound (USG) showed 70% stenosis of
the distal part of the left ICA. In this area, calcifi-
ed plaque was observed extending 14 mm in length
and thickening was 2.6 mm. Moreover, the midd-
le-distal part of the left common carotid artery
(CCA) had 50% stenosis and 32 mm length and 2.6
mm thickness. Doppler USG revealed no stenosis
or insufficiency in vertebrobasilar system and to-
tal volume measured more than 200 ml. Magnetic
resonance angiography showed total occlusion of
the right common carotid artery from the origin.

There were wall irregularities and loss of focal
calibration in the proximal portion of left ICA. Bi-
lateral vertebral arteries had tortuous atheroscle-
rotic plaques. Furthermore, right vertebral artery
had loss of calibration (Figure 1).

The patient was operated for the left ICA ste-
nosis using combined servical block. After incision
of the skin, the common, internal, external carotid
arteries and distal portion of the ICA were prepa-
red to get enough length. Loop of the left ICA (Fig-
ure 2) was released gently. 5000 IU of heparin was
given intravenously. Internal carotid, external ca-
rotid and common carotid arteries were clamped
subsequently. After each clamp, the patient’s awa-
reness and motor/neurological status was evaluated.
As seen in this case, we did not use carotid shunt
because the patient had no neurological deficit. En-
darterectomy was applied to CCA and ICA, tortuo-
us segment of the left ICA was resected and
reimplanted to its native side by using end-to-side
technique (Figure 3).

Internal, external and common carotid arteries
were declamped. There was no neurological deficit
postoperatively. The patient had anti-hypertensive
and anti-platelet therapy. She was discharged on
postoperative fifth day.
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FIGURE 1: Preoperative magnetic resonance imaging: Looping of left inter-
nal carotid artery can be seen on the left side of the image.

FIGURE 2: Intra-operative view of the common and internal carotid arteries.

FIGURE 3: Intra-operative view of the completed anastomosis between com-
mon and internal carotid arteries.



DISCUSSION
Anatomic variations in the course of cervical ICA
have been reported to occur in 4-66% of general
population.9 Paulsen et al.10 reported that kinking
of ICA was found 4.3% of cases. The etiology of
ICA aberrations is unknown, but it is likely the re-
sult of a combination of embryological maldeve-
lopment and acquired diseases. Atherosclerosis and
the fibromuscular dysplasia of tunics of the carotid
arteries are the acquired factors, and they may re-
sult in cerebral emboli or intermittent stenosis in
elderly patients.11 An aberrant ICA may enlarge the
pharyngeal wall and narrow the diameter of air-
way. This altered anatomy may result in obstructi-
ve sleep apnea.12

Surgical correction of CAs is indicated in pati-
ents with symptoms and when magnetic resonance
angiography demonstrates hemodinamically signifi-
cant kinking and/or coiling. However, bilateral high
kinking with distal dissection of ICA is indicated for
surgical repair only in cases with cerebral symptoms.
This type of intervention is associated with frequent
peripheral nerve lesions and a high mortality rate.13

CONCLUSION
Common morphological pathologies such as kink-
ing and coiling must be treated surgically.
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ertebro-baziller iskemi (VBİ) semptomları, spontan veya ayağa
kalkma, baş rotasyonu sonucu genellikle kısa süreli olarak ortaya
çıkar. En sık görülen VBİ semptomları vertigo, perioral uyuşma,

çift görme, kulak çınlaması, disartri ve denge bozukluğudur.1 Vertebro-
baziler iskemi başlıca iki mekanizma ile oluşur. Bunlardan ilki vertebral
arterin stenozu veya tam tıkanması sonucu olur. Bu tip hastalarda karotis
arter sistemi normal olsa bile VBİ bulguları kalıcı olabilir. Vertebral arter
stenozlarında arteriyel kan basıncının düşmesi, aritmi gibi sebeplerle de
geçici VBİ bulgularına rastlanabilir (hemodinamik semptomlar). VBİ’yi
yapan ikinci mekanizma embolik kaynaklı patolojilerdir. Bu tipte VBİ
yaratan embolilerin kaynağı genelde proksimal subklaviyan, vertebral
arterler ve baziler arterlerdir.2-4 İleri yaşlarda servikal vertebralarda oluşan
osteofitler, V2 vertebral arter segmentine tekrarlayan travmalar yaparak
mural trombuslara sebep olabilir.4 Subklaviyan arterin proksimal
oklüzyonlarında subklaviyan çalma sendromu olarak da bilinen mekanizma
ile VBİ olabilir.5 Vertebral arterin V1 ve V3 segmentlerini tutan izole
stenozlarda vertebral arterlere vasküler cerrahi uygulanabilmektedir.

Vertebro-Baziller İskemide
Vertebral Arterin İpsilateral Karotis Artere

Transpozisyonu

ÖÖZZEETT  Vertebro-baziller iskemi (VBİ) semptomları spontan veya hızlı ayağa kalkma ve baş rotas-
yonu sonucu genellikle kısa süreli olarak ortaya çıkar. Vertebral arter V1 zonundaki aterosklerotik
darlıklarda, vertebral arterin mobilize edilip, ipsilateral karotis artere transpoze edilmesi ile ver-
tebro-baziller iskemi semptomları tamemen yok edilebilir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vertebrobaziller iskemi; transpozisyon; vertebral arter

AABBSS  TTRRAACCTT  Semptoms of vertebro-basillary ischemia usually occurs just after head rotation and
rapid standing. Transposition of vertebral artery to ipsilateral common carotid artery can be easiliy
performed in patients  with severe vertebral artery stenosis in V1 segment to resolve vertebro-basil-
lary ischemia semptoms.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vertebro-basillary ischemia; transposition; vertebral artery
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Bypass, endarterektomi ve tiroservikal trunkusa ve
ipsilateral karotis artere transpozisyon, vertebral
arter revaskülarizasyonunda kullanılan cerrahi
tekniklerdir. Biz de ciddi VBİ semptomları olan bir
hastada vertebral arteri, karotis artere transpoze
ettik.

OLGU SUNUMU
Baş dön me si, düş me atak la rı ve cid di den ge bo zuk -
luk la rı semp tom la rı ile kli ni ği mi ze baş vu ran 68 ya -
şın da ki er kek has ta nın ya pı lan manyetik rezonans
(MR) in ce le me sin de sol in ter nal ka ro tis (ICA) ar te -
rin tam tı ka lı ve sol ver teb ral ar te rin subk lav iyan
ar ter den ay rıl dı ğı yer de %90 da ral dı ğı sap tan dı.
Has ta nın sağ ver teb ral ar te ri de so la gö re da ha hi -
pop la zik ve V1 seg men ti tam tı ka lı idi. Has ta nın
anam ne zin de do kuz yıl ön ce sağ he mi pa ra zi ge çir -
di ği ve kı sa sü re içer sin de semp tom la rın ge ri le di ği
hi ka ye si sap tan dı. Sol ICA dis ta li ni de ğer len dir mek
üze re ya pı lan ul tra so nik in ce le me de, ICA içer isin -
de lü men sap tan ma dı bu yüz den sa de ce ver teb ral
ar te re mü da ha le et me ye ka rar ver dik. Sol sup ra-kla -
vi kü lar in siz yon la ön ce subk lav iyan da ha son ra da
ver teb ral ar ter bu lun du. Ju gu ler ve nin al tın dan ver -
teb ral ar ter, kom mon ka ro tis ar te re uç-yan ola rak
anas to moz edil di. Has ta nın pos to pe ra tif er ken
önem de ya pı lan MR an ji og ra fi sin de ver teb ral ar te -
rin akı mı nın ol duk ça iyi ol du ğu göz len di (Şekil 1).

TARTIŞMA

Vertebral arter stenozlarında ameliyat endikasyon-
ları konusu oldukça tartışmalıdır. Tek taraflı

vertebral arter lezyonlarında diğer taraf intakt ise
bu durumda hastada ancak hemodinamik koşulla-
rın bozulduğunda VBİ semptomları oluşabilir. Bu
durumda ameliyat endikasyonu oldukça sınırlıdır.
Tek taraflı dominant vertebral arter stenozlarında
karşı taraf vertebral arter hipoplazik ise mutlaka
revaskülarizasyon yapılmalıdır.1,3,4 Çift taraflı
vertebral arter lezyonlarında tek taraflı
revaskülarizasyon genelde yeterlidir.2 Vertebro-
baziller iskemi semptomları olmayan hastalarda
ameliyat endikasyonları oldukça sınırlıdır. 

Berguer ve ark. asemptomatik hastalarda sadece
iki koşulda ameliyat endikasyonu olabileceğini ileri
sürmüşlerdir.2-4 İlki daha önce vertebral arter
cerrahisi geçirmiş ve beyin sapının tek kan akımı bu
greft üzerinden gelmekte ise ani oklüzyonda beyin
sapı iskemisine bağlı ölümler olabileceğinden, cerrahi
uygulanmalıdır. Diğeri ise çift taraflı karotis ve
vertebral arter stenozu olan hastalarda, kardiyopul-
moner dolaşıma ihtiyaç duyulan kardiyak cerrahi
sırasında intraoperatif beyin iskemisinden korunmak
için vertebral arter revaskülarizasyonu yapılmalıdır.

Vertebral arter lezyonları genelde karotis arter
hastalıkları ile birlikte görülmektedir. Karotis ve
vertebral arter lezyonlarına eş zamanlı olarak
yapılan cerrahi girişimlerde, mortalite ve morbidite
daha yüksek olmaktadır.1-5 Karotis ve vertebral
arterlere eş zamanlı yapılan cerrahi işlemlerde
mortalite ve stroke %5,1 iken, izole vertebral arter
cerrahisinde mortalite ve stroke %1,9 olarak
belirtilmiştir. Karotis ve vertebral arterlere eş
zamanlı cerrahi işlem sonrası 5 yıllık sağkalım %71
iken, izole vertebral arter cerrahisinde 5 yıllık
sağkalım %97’lere kadar çıkmaktadır. Bu yüzden
Berguer ve Bauer hem karotis hem de vertebral
arter cerrahisinin eş zamanlı yapılmaması
gerektiğini önermektedir.2

Vertebral arter cerrahisinde kullanılan cerrahi
teknikler oldukça sınırlıdır. Sıklıkla vertebral arter
mobilizasyonu sonrası ipsilateral karotis artere uç-
yan anastomoz edilerek yapılan transpozisyon
tekniği kullanılmaktadır. Diğer cerrahi seçenekler
vertebral artere bypass, endarterektomi3 ve ver-
tebral arterin tiroservikal trunkusa transpozis-
yonudur.5 Vertebral arterin karotis artere transpo-
zisyonu oldukça sık kullanılan tekniktir. Boynun

ŞEKİL 1: A) Hastanın preoperatif manyetik rezonans (MR) anjiografisi. Dikkat
edileceği gibi sol internal karotis arter (ICA) tam tıkalı sol vertebral arter sub-
klaviyandan ayrılığı yerde %90 darlık bulunmaktadır.
B) Hastanın postoperatif MR anjiografisi. Vertebral arter subklaviyan arter-
den ayrılmış ve uç-yan olarak karotis artere transpoze edilmiştir.
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posteriorundaki vertebral arter, karotis artere
ulaşamayacak kadar mobilize edilemiyorsa, safen
ven ile uzatılıp karotis artere transpoze edilebilir.3

Vertebral arterin karotis artere transpozisyonunun
5 yıllık kümülatif açıklık oranı %80’dir. Bu yüzden
oldukça sık kullanılan bir tekniktir. Biz de kendi
olgumuzda vertebral arteri serbestleştirip direkt
olarak ipsilateral karotis artere transpoze ettik.
Vertebral artere günümüzde endovasküler olarak

da yaklaşılabilmektedir, fakat sonuçları oldukça
tartışmalıdır. Vertebral arterlerin proksimal bölge-
leri cerrahi ile açıldıktan sonra, distal vertebral ve
baziller arter lezyonlarında endovasküler işlemler
kullanılabil- mektedir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.



arotis arterlerin, arter aksı boyunca doksan dereceden daha az olan
bükülmelerine karotis arterin kinking (kıvrım yapması) denir. Otuz
dereceden küçük açılanmalara ciddi , 30-60 derece arasındaki açılan-

malara orta, 60-90 derece arasında olan açılanmalara hafif kinking denir.1,2

Karotis arterlerin S ve C şeklindeki uzamalarına tortuosite, çember yapma-
sına da coiling denir. Karotis arter anomalilerinin insidensi %10-43 arasın-
da bildirilmektedir.2-5 Karotis arter kinking ve coiling etiyolojisinden,
konjenital gelişme anomalileri ve ateroskleroz ve hipertansiyon sorumlu
tutulmaktadır. İlk 40 yaştaki karotis arter sendromlarından embriolojik ge-
lişme bozuklukları sorumlu tutulurken ileri yaşlarda daha çok ateroskleroz
ve hipertansiyon sorumlu tutulmaktadır.2,3 Karotis arterin izole kinking ve-
ya coiling patolojilerinde cerrahi endikasyon çok tartışmalıdır. İlk iki dekat-
ta izole kinking ve coiling için erken yaşlarda cerrahi düzeltme yapıldığı
belirtilmiştir.5,6 Günümüzde Doppler ultrason tetkiklerinin gelişmesi sebe-
bi ile, karotis arter hastalıkları güvenilir şekilde tespit edilmektedir. Karo-
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Karotis Arter Stenozu ve
İnternal Karotis Arter Kinking

ÖÖZZEETT  Ka ro tis ar ter ste no zu ile bir lik te in ter nal ka ro tis ar ter de cid di kin king olan iki has ta da in ter-
nal ka ro tis ar ter ser best leş ti ril di ve kom mon ka ro tis ar te re re imp lan te edil di. Bi rin ci has ta da ser best-
leş ti ri len in ter nal ka ro tis ar ter di rekt kom mon ka ro tis ar te re uç-yan ola rak anas to moz edil di. İkin ci
has ta da in ter nal ka ro tis ar ter prok si ma li ne ve kom mon ka ro tis ar te re en dar te rek to mi uy gu lan dık -
tan son ra, in ter nal ka ro tis ar ter kom mon ka ro tis ar te re uç-yan ola rak anas to moz edil di. Her iki has-
ta da pos to pe ra tif dö nem so rum suz sey ret ti.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Kin king; ka ro tis ar ter ste no zu; en dar te rek to mi

AABBSS  TTRRAACCTT  In ter nal ca ro tid ar tery is mo bi li zed and re imp lan ted on com mon ca ro tid ar tery in  two
pa ti ents who had both ca ro tid ar tery ste no sis and in ter nal ca ro tid ar tery kin king. Mo bi li zed in ter -
nal ca ro tid ar tery is anas to mo sed di rectly on com mon ca ro tid ar tery in the first pa ti ent. En dar te -
rec tomy is per for med in both com mon and in ter nal ca ro tid ar teries and then mo bi li zed in ter nal
ca ro tid ar tery anas to mo sed to ar te ri o tomy on com mon ca ro tid ar tery in the se cond pa ti ent. Pos to -
pe ra ti ve co ur se was une vent ful in both pa ti ents.

KKeeyy  WWoorrddss::  Kin king; ca ro tid ar tery ste no sis; en dar te rec tomy
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tis ar ter ste no zu olan has ta la rın bir bö lü mün de ek
ola rak ka ro tis ar ter ano ma li le ri de sap tan mak ta ve
bu ol gu lar da kin king ’e yö ne lik cer ra hi uy gu la ma -
la rı tar tı şıl mak ta dır. Biz kli niği mizde ka ro tis ar ter
ste no zu na ek ola rak, ka ro tis ar ter kin king sap ta nan
iki ol gu da, her iki pa to lo ji ye yö ne lik cer ra hi uy gu -
la dık.

OL GU SU NUM LA RI
1. OL GU

Yet miş dört ya şın da er kek has ta ge çi ci sağ he mi pa -
ra zi ve ama ro zis fu gaks şika ye ti ile kli ni ği mi ze baş
vur du. Has ta nın anam ne zinde, iki yıl ön ce sağ ka ro-
tis ar ter en dar te rek to mi si uy gu lan dı ğı sap tan dı.
Manyetik rezonans (MR) an ji yog ra fi de sol ka ro tis
ar ter prok si ma lin de %80 dar lık ve in ter nal ka ro tis
ar ter de cid di kin king (açı la ma 30 de re ce den az) sap-
tan dı. Has ta nın sağ in ter nal ka ro tis ar te rin de de cid -
di kin king hat ta co i ling ol du ğu sap tan dı (Resim 1A).
Ge nel anes te zi son ra sın da sol ka ro tis ar ter üze rin -
den cilt in siz yo nu ya pıl dı. kom mon ka ro tis ar ter,
in ter nal ka ro tis ar ter ve eks ter nal ka ro tis ar ter teyp
ile dö nül dü. İnter nal ka ro tis ar ter ka fa ka i de si ne
doğ ru ser best leş ti ril di. Prok si mal 1 cm’lik bö lüm dı-
şın da in ter nal ka ro tis ar te rin ta ma men ate rosk le -
roz dan yok sun ol du ğu sap tan dı. İnter nal ka ro tis
ar ter kom mon ka ro tis ar ter den ay rıl dı ğı bö lüm den
ke sil di. Ar ter lü me ni in ce len di ve ka li te li böl ge sin -
den ke sil di ve in ter nal ka ro tis ar ter, kom mon ka ro -
tis ar te re uç-yan anas to moz edil di. Pos to pe ra tif
dö ne mi so run suz ge çen has ta nın pos to pe ra tif 3. ay -
da ya pı lan MR an ji yog ra fi sin de in ter nal ka ro tis ar-
te rin pa tent ve iyi kon fi gü ras yon da ol du ğu gö rül dü
(Resim 1B). Has ta nın sağ ka ro tis ar ter de ki re zi dü el
co il lez yo nu ta kip al tı na alın dı.

2. OL GU

Yet miş do kuz ya şın da ki er kek has ta, tran si ent is-
ke mik atak lar se be bi ile kli ni ği mi ze başvur du.
Dopp ler ul tra so nog ra fi sin de sağ ka ro tis ar ter
prok si ma lin de %60, sol ka ro tis ar ter üze rin de %80
dar lık sap tan dı. Sol ka ro tis ar ter üze rin de akım ve-
lo si te si 270 cm/sn ola rak sap tan dı. Kom mon ka ro -
tis ve in ter nal ka ro tis ar ter akım hı zı ora nı 4,5
ola rak bu lun du. MR an jiy og ra fi sin de sağ in ter nal
ka ro tis ar ter de %60, sol in ter nal ka ro tis ar ter de ise
%85 dar lık sap tan dı (Resim 2A). Ge nel anes te zi

son ra sın da, sol ka ro tis ar ter üze rin den cilt in siz -
yo nu ya pıl dı. Kom mon ka ro tis ar ter, in ter nal ka-
ro tis ar ter ve eks ter nal ka ro tis ar ter teyp ile
dö nül dü. İnter nal ka ro tis ar ter ka fa ka i de si ne doğ -
ru ser best leş ti ril di. Klempler yer leş ti ril di. İnter nal
ka ro tis ar ter kom mon ka ro tis ar ter den ay rıl dı. İn-
ter nal ka ro tis ar te rin ilk 1,5-2 cm’lik bö lü mü ol-
duk ça ate rosk le ro tik ti. Ön ce in ter nal ka ro tis ar te re
ever si yon en dar terek to mi si ya pıl dı. Da ha son ra
kom mon ka ro tis ar te re ya pı lan in siz yon prok si ma -
le doğ ru uza tıl dı ve kom mon ve eks ter nal ka ro tis
ar te re en dar te rek to mi ya pıl dı. Ser best leş ti ri len ve
prok si ma li ne en dar te rek to mi ya pı lan in ter nal ka-
ro tis ar ter kı sal tı lıp kom mon ka ro tis ar te re ya yı la -
rak, uç-yan ola rak anas to moz edil di. Pos to pe ra tif
dö ne mi so run suz sey re den has ta nın pos to pe ra tif
bi rin ci ayın da ya pı lan MR an jiy og ra fi sin de, in ter -
nal ka ro tis ar te rin yak la şık 1,5 kat ge niş le di ği ve re-
zi dü el kin king kal ma dı ğı gö rül dü (Resim 2B).

TAR TIŞ MA

İzo le ka ro tis ar ter kin king ’le rin de pa to lo ji böl ge si -
ne doğ ru bo yun ha re ket le rin de ser sem lik his si ve
düş me atak la rı olu şa bi lir. Özel lik le co il pa to lo ji -
sin de ço cuk luk yaş la rın da bi le düş me atak la rı he-
mi pa ra zi gi bi semp tom lar olu şa bi lir. Kro nik tek
ta raf lı güç süz lü ğü olan ço cuk la rın bir bö lü mün de
ka ro tis ar ter co i ling sap tan mış tır.1-3,7 Ka ro tis ar ter
kin king ’de açı lan ma  60 de re ce den faz la ise, ka ro -
tis ar ter kan akı mı nın %40’dan faz la, açı lan ma 30
de re ce den az ise in ter nal ka ro tis ar ter kan akı mı
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RESİM 1: A. İki yıl ön ce sağ ka ro tis ar ter en dar te rek to mi si uy gu la nan has ta -
nın manyetik rezonans (MR) an ji yog ra fi sin de sol ka ro tis ar ter prok si ma lin de
%80 dar lık ve in ter nal ka ro tis ar ter de cid di kin king sap tan dı. B. Pos to pe ra tif dö-
ne mi so run suz ge çen has ta nın pos to pe ra tif 3. ay da ya pı lan MR an ji yog ra fi -
sin de, in ter nal ka ro tis ar te rin pa tent ve iyi kon fi gü ras yon da ol du ğu gö rül dü.



%60’dan faz la azal mak ta dır. Uy ku sı ra sın da olu şan
hi po tan si yon ile bir lik te, baş çev ril me si  de olu şur -
sa, ka ro tis ar ter kan akı mı cid di şekil de aza lır ve ka-
lı cı olan he mis fe rik semp tom lar ola bi lir.1,2,7 He men
uya nan has ta lar da bo yu nun dü zel til me si ile he mis-
fe rik semp tom lar hız la kay bo la bil mek te dir. Ka ro tis
ar ter dar lı ğı ve kin king olan bir has ta da pre o pe ra -
tif dö nem de in ter nal ka ro tis ar ter kan akı mı 90-110
ml/dk iken pos to pe ra tif dö nem de 700 ml/dk’ya ka -
dar art mış tır. Bu has ta da re ze ke edi len kin king
seg men tin de  pa to lo jik in ce le me de ate rosk le ro tik
in ti ma ve ate rosk le ro tik plak lar ara sın da he mo -
ra ji alan la rı sap tan mış tır. Pos to pe ra tif dö nem de
has ta da baş ha re ket le ri ile ka ro tis ar ter kan akı-
mın da ki azal ma tü mü ile kay bol muş tur.7 To gay-
Işı kay ve ark.1 ka ro tis ar ter kin king olan
has ta lar da ya pı lan pros pek tif ça lış ma da, izo le kin-
king ’in ka ro tis ar ter  ge rek kan akı mı ve ge rek se
ate rosk le ro tik de ği şik lik leri için bir risk fak tö rü ol-
ma dı ğı nı ve elek tif cer ra hi nin ge rek me di ği ile ri
sür se  de Bal lot ta ve ark.4 me di kal ve cer ra hi te da -

vi uy gu la nan izo le kin king ka ro tis ar ter ler de pos -
to pe ra tif dö nem de tran si ent is ke mik atak, ip si la -
te ral in me, amo ro sis fu gaks ve non-he mis fe rik
semp tom la rın (tin ni tus, kro nik yor gun luk gi bi)
cer ra hi son ra sı is ta tis tik sel ola rak an lam lı bir şe-
kil de azal dı ğı nı bil dir miş tir.

Da mar cer ra hi si ne has ta la rın bü yük ço ğun -
lu ğu nö ro lo ji kli nik le rin den yön len di ril se  de, gü-
nü müz de ru tin ku lak bu run bo ğaz mu a ye ne le rin
sı ra sın da bo ğaz da pul sa til kit le sap ta nıp vas kü ler
in ce le me le rin ya pıl ma sı ile de ta nı ya ula şı la bil -
mek te dir. Ton sil lek to mi son ra sın da olu şan cid di
ka na ma lar da ka ro tis ar ter kin king ve co i ling sap-
tan mış tır.8

Cid di ka ro tis ar ter ste no zu se be biyle, he mis fe -
rik semp tom la rı olan has ta lar da ka ro tis ar ter kin-
king sap tan dı ğın da kin king ’e yö ne lik cer ra hi nin
ya pıl ma sı  da ol duk ça tar tış ma lı dır. Ka ro tis ar ter
kin king ’e yö ne lik cer ra hi iş lem ler komp li ke ol ma -
dı ğı ve et kin li ği yük sek ol du ğu için, biz ce mut la ka
dü zel til me li dir. Bi zim ol gu la rı mız da ka ro tis ar ter
kin king te sa dü fi ola rak bu lun ma sı na rağ men, kin-
king ’e yö ne lik de cer ra hi iş lem uy gu la dık ve her-
han gi bir komp li kas yon sap ta ma dık. Gü nü müz de
tec rü be li ol ma yan radyolog lar ta ra fın dan ya pı lan
ultrasonik ka ro tis ar ter in ce le me le rin de, kin king
ve co i ling at la na bi lir. Bu komp li kas yon lar dan ko-
run mak için pre o pe ra tif dö nem de sa de ce ul tra so -
nog ra fi de ğil, MR an ji yog ra fi  de ya pıl ma sı gerektiği
ka nı sın da yız.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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RESİM 2: A. MR an ji yog ra fi de sağ in ter nal ka ro tis ar ter de %60, sol in ter -
nal ka ro tis ar ter de ise %85 dar lık sap tan dı.B. Pos to pe ra tif dö ne mi so run -
suz sey re den has ta nın pos to pe ra tif bi rin ci ayın da ya pı lan MR
an ji yog ra fi sin de, in ter nal ka ro tis ar te rin yak la şık 1,5 kat ge niş le di ği ve re-
zi dü el kin king kal ma dı ğı gö rül dü.
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Periferik Arter Hastalığının Tedavisinde
Hibrit Yaklaşımlar

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın te da vi sin de an ji yop las ti ve ame li ya tı içe ren hib rit gi ri şim
uy gu la dı ğı mız has ta la rı mı zı ret ros pek tif ola rak sun ma yı amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Mart 2010-
Ha zi ran 2011 ta rih le ri ara sın da kli ni ği miz de top lam 16 has ta ya hib rit gi ri şim uy gu lan dı. Has ta la -
rın 14’ü er kek, 2’si ka dın dı. Yaş la rı 50-71 (59 ± 5,8) yıl olan has ta la rın 10’un da hi per tan si yon, 8’in -
de ko ro ner ar ter has ta lı ğı, 6’sın da ka ro tis ar ter has ta lı ğı, 4’ün de di ya bet ve 1’in de kalp ka pak has ta lı ğı
mev cut tu. Has ta lar an ji yop las ti ve stent uy gu lan dık tan son ra cer ra hi ye alın dı. BBuull  gguu  llaarr:: Has ta la rın
9’un da ana ili ak ar te re, 4’ün de eks ter nal ili ak ar te re, bi rin de yü ze yel fe mo ral ar te re, bi rin de ana ili -
ak ve eks ter nal ili ak ar te re, bi rin de de her iki ana ili ak ar te re stent yer leş ti ril di. Stent iş le min den 1-
2 ay son ra ame li ya ta alı nan has ta la rın 7’si ne sol fe mo ro-pop li te al bay pas, 6’sı na sağ fe mo ro-pop li te al
bay pas, 2’si ne bi la te ral fe mo ro-pop li te al bay pas ve 1’ine fe mo ro-fe mo ral eks tra a na to mik bay pas ope-
ras yo nu uy gu lan dı. Tüm ame li yat lar spi nal anes te zi al tın da ya pıl dı. Sol fe mo ro-pop li te al bay pas ya-
pı lan bir has ta, er ken dö nem greft tı ka nık lı ğı se be biy le ye ni den ope ras yo na alın dı. Ta kip sü re le ri
(9-24 ay, or ta la ma 16,5 ay) kı sa ol ma sı na rağ men di ğer has ta lar da her han gi bir prob lem yok tu ve se-
kon der açık lık ora nı %100 idi. SSoo  nnuuçç:: Son yıl lar da özel lik le ili ak ar ter dar lık la rın da, dü şük komp li -
kas yon ve yük sek açık lık oran la rı ne de niy le en do vas kü ler gi ri şim le rin cer ra hi ye üs tün lük sağ la dı ğı
vur gu lan mak ta dır. Bu ne den le ili ak ar ter ile bir lik te da ha aşa ğı da ki ar ter ler de lez yo nu olan has ta -
lar da iki aşa ma lı iş lem le ön ce ili ak ar ter dar lı ğı nın en do vas kü ler gi ri şim le gi de ri le rek inf lo wun ar-
tı rıl ma sı, da ha son ra dis tal ar ter le re ya pı la cak bay pas iş le mi nin ba şa rı sı nı art tı ra bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Per fe rik ar ter has ta lı ğı; en do vas kü ler pro se dür ler; ili ak ar ter

AABBSS  TTRRAACCTT  IInn  ttrroo  dduucc  ttii  oonn::  In this ret ros pec ti ve study, we ai med to pre sent our hybrid ap pro ach
tre at ment re sults for pe rip he ral ar te ri al di se a se. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en March 2010 and
Ju ne 2011, 16 pa ti ents (14 ma les, 2 fe ma les) un der went sta ged hybrid ap pro ach. The ir me an age was
59±5.8 (ran ge 50-71) years and 10 of them had hyper ten si on, 8 of them had co ro nary ar tery di se a -
se, 6 of them had ca ro tid ar tery di se a se, 4 of them had di a be tes mel li tus and one of them had val -
vu lar he art di se a se. All pa ti ents un der went to sur gi cal ope ra ti on af ter per for ming an gi op lasty and
stent. RRee  ssuullttss::  Stent was pla ced to com mon ili ac ar tery in 9 pa ti ents, ex ter nal ili ac ar tery in 4 pa ti -
ents, su per fi ci al fe mo ral ar tery in one pa ti ent and bi la te ral com mon ili ac ar tery in one pa ti ent. Two
months af ter the stent pro ce du re, left fe mo ro-pop li te al bypass sur gery was performed in se ven pa-
ti ents, right fe mo ro-pop li te al bypass sur gery in six pa ti ents, bi la te ral fe mo ro-pop li te al bypass in
two pa ti ents and ex tra ana to mic fe mo ro-fe mo ral bypass sur gery in one pa ti ent. All ope ra ti ons we -
re performed un der spi nal anest he si a. Re o pe ra ti on was needed be ca u se of early graft occ lu si on in
one pa ti ent who had left fe mo ro-pop li te al bypass sur gery. Des pi te the short fol low up pe ri od (9-24
months, me an 16.5 months), no mo re prob lems oc cur red in ot her pa ti ents and se con dary pa tency
ra te was 100%. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: In re cent ye ars, aut hors sug gest that en do vas cu lar pro ce du res outc lass
sur gi cal in ter ven ti ons par ti cu larly in ili ac ar tery ste no sis, with lo wer comp li ca ti on and hig her pa-
tency ra tes. The re fo re, in pa ti ents with con co mi tant ste no tic le si ons in ili ac and dis tal ar tery seg-
ments, using a two-sta ge in ter ven ti on stra tegy which first eli mi na tes ili ac ar tery ste no sis with an
en do vas cu lar in ter ven ti on may in cre a se dis tal bypass sur gery suc cess with in cre a sing the inf low of
blo od to the dis tal ar terial seg ments.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pe rip he ral ar te ri al di se a se; en do vas cu lar pro ce du res; ili ac ar tery
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e ri fe rik ar ter has ta lı ğı (PAH) gö rül me sık lı -
ğı %3-10 ara sın da olup, 70 ya şın üze rin de
%15-20’ye çı ka bil mek te dir.1 Ate rosk le ro za

bağ lı ge li şen alt eks tre mi te PAH, ba cak ağ rı sı, iyi-
leş me yen ya ra lar gi bi ha yat ka li te si ni ve fi zik sel
fonk si yon la rı bo zan şikâyet le rin ya nın da, am pü -
tas yon ve ya pre ma tü re ölüm gi bi cid di prob lem le -
re de ne den ola bi lir. Bu yüz den bu has ta lar da
mak si mum me di kal te da vi nin ya nı sı ra ge nel lik le
re vas kü la ri zas yon uy gu la mak ge rek mek te dir.
PAH’ lı er kek has ta lar da bek le nen 5 yıl lık ölüm
ora nı pros tat kan se rin den faz la, ko lon kan se ri ile
ben zer dir.2

Da ha ön ce den semp to ma tik PAH te da vi sin de
en dar te rek to mi ve ya bay pas ame li yat la rı yay gın
ola rak ter cih edil mek tey ken, son yıl lar da tek no -
lo ji de ki ge liş me le re pa ra lel ola rak en do vas kü ler
gi ri şim ler gi de rek ar tan sık lık la kul la nıl ma ya baş-
lan mış tır. An cak han gi du rum lar da cer ra hi ve ya
en do vas kü ler yön tem kul la nıl ma sı ge rek ti ği ko nu -
sun da pek çok gö rüş ay rı lık la rı oluş muş tur. Bu nun
üze ri ne, 1996 yı lın da oluş tu ru lan ilk ça lış ma gru bu,
2000 yı lın da Trans-At lan tic In ter- So ci ety Con sen -
sus (TASC) ra po ru nu ya yın la mış tır.3 2004 yı lın da
dün ya nın de ği şik yer le rin de ki 16 ay rı alt grup tan
olu şan ye ni bir ça lış ma gru bu oluş tu rul muş, ve bu
grup 2007 yı lın da PAH ta nı ve te da vi sin de şu an da
kı la vuz ola rak kul la nı lan ye ni bir ra po ru (TASC II)
ya yın la mış lar dır.1,4 Bu ye ni ra po ra (TASC II) gö re
alt eks tre mi te ar ter le rin de ki lez yon lar; lez yo nun
şek li ne ve yay gın lı ğı na gö re Tip A, B, C ve D lez-
yon ola rak sı nıf lan dı rıl mış tır. Ka bul edi len gö rü şe
gö re Tip A lez yon lar da en do vas kü ler gi ri şim ler, Tip
D lez yon lar da cer ra hi gi ri şim ler ter cih edil mek te -
dir. Tip B ve C lez yon lar da ise has ta nın ve eş lik
eden has ta lık la rın du ru mu na gö re en do vas kü ler
ve ya cer ra hi gi ri şim ler uy gu la na bi lir. An cak Tip B
lez yon lar da en do vas kü ler, Tip C lez yon lar da ise
cer ra hi gi ri şim ön plan da tu tul ma lı dır.

Biz de, kli ni ği mi ze baş vu ran PAH’ lı has ta la ra
TASC II’ ye uy gun ola rak cer ra hi ve ya en do vas kü -
ler gi ri şim uy gu la mak ta yız. An cak PAH ge nel lik le
da ma rın pek çok dü ze yin de dar lık ve tı ka nık lık lar -
la sey re den bir has ta lık tır. Has ta la rın bir ço ğun da
aor ta i li ak dü zey de ki Tip A ve B lez yon la ra fe mo -
ro pop li te al böl ge de ki Tip C ve D lez yon lar eş lik et-

mek te dir. Bu du rum da ki has ta la ra en do vas kü ler ve
cer ra hi gi ri şi min iki si ni de içe ren hib rit yak la şım -
lar uy gu lan mak ta dır. Ça lış ma mız da kli ni ği mi ze
yay gın PAH se be biy le baş vu ran ve hib rit gi ri şim
uy gu la dı ğı mız has ta la rı mı zın so nuç la rı nı sun ma yı
amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Bu ret ros pek tif ça lış ma ame li yat ka yıt la rı ve has ta -
ne oto mas yon sis te mi in ce le ne rek ya pıl dı. Kalp ve
Da mar Cer ra hi si po lik li ni ği ne baş vu ran has ta lar
ara sın da PAH ta nı sı ko nu lan ve cer ra hi uy gu la nan
has ta lar in ce len di. Bu has ta lar dan ope ras yon ön ce -
si aor to i li ak ar te re an ji yop las ti ya pı lan lar ça lış ma -
ya alın dı.

Tüm has ta la ra ru tin kli nik yak la şım ola rak
na bız mu a ye ne si ile ayak bi le ği-kol in dek si ni
(ABI)  de içe ren ay rın tı lı fi zik mu a ye ne ya pıl dı.
Fi zik mu a ye ne so nu cu PAH dü şü nü len has ta lar
Dopp ler ul tra so nog ra fi ile ve ya di rekt ola rak bil-
gi sa yar lı to mog ra fi (BT) an ji yog ra fi ve ya di gi tal
subs trac ti on an ji yog ra fi si (DSA) ile in ce len di. Ay-
rı ca ko ro ner ve ka ro tis ar ter has ta lı ğı için ay rın tı lı
ola rak de ğer len di ril di. An ji yog ra fi so nu cu aor to i li -
ak ar te rin de TAS CII Tip A ve B lez yo nu olup, be-
ra be rin de fe mo ro pop li te al ar te rin de Tip C ve D
lez yo nu olan has ta la ra ön ce aor to i li ak lez yon la rı
için an ji yop las ti uy gu lan dı. An ji yop las ti son ra sı
klo pi dog rel te da vi si alan has ta lar or ta la ma 1-2 ay
son ra cer ra hi için çağ rıl dı. Klo pi dog rel te da vi si ke-
sil dik ten 3 gün son ra fe mo ro pop li te al lez yon için
pe ri fe rik bay pas cer ra hi si ya pıl dı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İstatistiksel analizler SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA) 16.0 versiyon paket programı kullanılarak ya-
pıldı. Sürekli değişkenler içi ortalama ± standart
sapma ve kategorik değişkenler için n ve yüzde de-
ğerleri verilmiştir.

BUL GU LAR

Mart 2010-Ha zi ran 2011 ta rih le ri ara sın da top lam
16 has ta ya hib rit gi ri şim ya pıl dı. Ol gu la rın 14’ü er -
kek, 2’si ka dın dı. Yaş aralığı 50-71 yıl olan has ta la -
rın yaş or ta la ma sı 59 ± 5,8 yıl ola rak bu lun du.
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Şika yet ola rak 12 has ta da (%75) kla di kas yo, 4 has ta -
da (%25) is ti ra hat ağ rı sı var dı. Fi zik mu a ye ne de tüm
has ta la rın dis tal na bız la rı el le alı na mı yor du ve ABI
< 0,6 idi. En sık gö rü len risk fak tö rü hi per tan si yon
olup, tüm risk fak tör le ri Tab lo 1’de ve ril miş tir.

Has ta la rın 9’un da ana ili ak, 4’ün de eks ter nal
ili ak, bi rin de yü ze yel fe mo ral, bi rin de ana ve eks-
ter nal ili ak, bi rin de de her iki ana ili ak ar te re stent
yer leş ti ril di. Da ha son ra 7 has ta ya sol fe mo ro-pop -
li te al bay pas, 6 has ta ya sağ fe mo ro-pop li te al bay-
pas, 2 has ta ya bi la te ral fe mo ro-pop li te al bay pas ve
1 has ta ya fe mo ro-fe mo ral eks tra ana to mik bay pas
ope ras yo nu uy gu lan dı. Tüm ope ras yon lar spi nal
anes te zi al tın da ger çek leş ti ril di. An ji yop las ti ve
cer ra hi uy gu la nan bu has ta la rın ay rın tı la rı Tab lo
2’de ve ril miş tir.

Has ta lar 9-24 ay (or ta la ma 16,5 ay) ara sın da ta -
kip edil di ve bu sü reç te ölüm göz len me di. Mor bi -
di te ola rak sol fe mo ro-pop li te al bay pas ya pı lan bir
has ta er ken dö nem greft tı ka nık lı ğı ne de niy le ye ni-
den ope ras yo na alın dı. Or ta la ma has ta ne de ya tış
sü re si bu ol gu da da hil ol mak üze re 2-5 gün ara sın -
day dı. Bir has ta pos to pe ra tif 7. gün de fe mo ral in-
siz yon ye rin de olu şan en fek si yon ne de niy le tek rar
has ta ne ye ya tı rı la rak an ti bi yo tik ve lo kal ya ra ba-
kı mıy la te da vi edil di. Ta kip sü re le ri kı sa ol ma sı na
rağ men, di ğer has ta lar da her han gi bir prob lem
yok tu ve pri mer açık lık ora nı mız %93,75, se kon -
der açık lık ora nı mız ise %100 ola rak bu lun du.

TAR TIŞ MA

Uzun yıl lar dır ili ak ar ter le rin tı ka yı cı has ta lı ğı nın
te da vi sin de aor to-fe mo ral ve ili o-fe mo ral bay pas

yön tem le ri ba şa rıy la kul la nıl mış tır. Bu açık re kons-
trük si yon yön tem le ri 5 yıl da %85-90 gi bi yük sek
açık lık oran la rı na sa hip ol ma sı na rağ men, nis pe ten
yük sek mor ta li te (%2,7-4,1) ve mor bi di te oran la rı -
na (%8,3-18,9) sa hip tir.5,6 Bu yüz den son yıl lar da
stent ve ba lon tek no lo ji le ri nin ge liş me le ri ne pa ra -
lel ola rak, özel lik le aor ta i li ak lez yon lar da pe ri o pe -
ra tif mor bi di te ve mor ta li te yi azal tan per kü tan
en do vas kü ler an ji yop las ti yön tem le ri da ha sık kul-
la nıl mak ta dır.

An cak ate rosk le ro tik pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı
ge nel lik le ar te rin bir den faz la seg men ti ni tu tar. Bu
has ta lar da en uy gun te da vi hem inf low, hem de
outf low ar te ri yel re kons trük si yon ile sağ la nır.7 Bu
du rum da ki te da vi stra te ji si, yay gın ola rak ter cih
edi len ope ra tif gi ri şim ve ya en do vas kü ler tek nik le
açık cer ra hi nin bir ara da kul la nıl ma sı şek lin de dir.
Her iki yön tem eş za man lı ve ya fark lı za man lar da
ya pı la bi lir.

Biz bu ça lış ma da bir den çok dü zey de ate rosk -
le ro tik tı ka yı cı ar ter has ta lı ğı olan has ta lar da açık
ve en do vas kü ler yön tem le ri içe ren hib rit gi ri şim
uy gu la dı ğı mız has ta la rı mı zı sun duk. Top lam 16
has ta ya iki ba sa mak lı ola rak hib rit gi ri şim uy gu -
lan dı. Has ta lar ili ak stent son ra sın da cer ra hi ye alın -
dı. An ji yop las ti ve cer ra hi eş za man lı ola rak da
uy gu la na bil mek te dir. An cak bu iş lem için bir hib-
rit ame li yat ha ne ol ma sı ge rek mek te dir. Bi zim hib-
rit ame li yat ha ne miz ol ma dı ğı için has ta yı ka te ter
la bo ra tuv a rın dan tek rar ame li yat ha ne ye al ma yı is-
te me dik ve iki ba sa mak lı bir iş lem yap tık. Dis tal

Risk faktörü Sayı (n) Yüzde (%)

Hipertansiyon 10 62,6

Koroner arter hastalığı 8 50,0

Karotis arter hastalığı 6 37,5

Diyabet 4 25,0

Kalp kapak hastalığı 1 6,25

Sigara içiciliği 11 68,75

Akciğer hastalığı 2 12,5

Hiperlipidemi 7 43,75

TABLO 1: Hastaların preoperatif risk faktörleri.

Uygulanan yöntem Hasta sayısı

Sol AİA’e anjiyoplasti + sol FP baypas 4

Sol AİA’e anjiyoplasti + sağ FP baypas 1

Sağ AİA’e anjiyoplasti + sağ FP baypas 3

Sağ AİA’e anjiyoplasti + sol FP baypas 2

Bilateral AİA’e anjiyoplasti + sol FP baypas 1

Sağ AİA ve EİA’e anjiyoplasti + sağ FP baypas 1

Sol EİA’e anjiyoplasti + bilateral FP baypas 2

Sağ EİA’e anjiyoplasti + sağ FP baypas 1

Sağ YFA’e anjiyoplasti + FF baypas 1

TABLO 2: Uygulanan anjiyoplasti ve cerrahi yöntemler.

AİA: Ana iliak arter; EİA: Eksternal iliak arter; YFA: Yüzeyel femoral arter;
FP:  Femoropopliteal; FF: Femorofemoral.
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da mar ya tak has ta lı ğı ol sa bi le, ili ak an ji yop las ti nin
er ken dö nem açık lık ora nı %97, kli nik dü zel me
ora nı ise %87 ola rak bil di ril mek te dir. Da ha son ra
bu oran 5 yıl da %79 ve 69’a in mek te dir.8 Biz an ji -
yop las ti uy gu la dı ğı mız has ta lar da er ken dö nem
açık lık ora nı nı %100 ola rak tes pit et tik. An ji yop -
las ti den 1-2 ay son ra uy gu la nan dis tal cer ra hi gi ri -
şim ile has ta lar da mü kem mel bir kli nik dü zel me
el de edil di. Cer ra hi son ra sı bir has ta da er ken dö-
nem de greft tı ka nık lı ğı tes pit edi lir ken, ye ni den
ya pı lan ope ras yon ile tek rar açık lık sağ lan mış tır.
Pri mer açık lık ora nı mız %93,75, se kon der açık lık
ora nı mız %100 idi. An to ni o u ve ark. tek ba sa mak -
lı hib rit gi ri şim uy gu la dık la rı 60 has ta lık se ri le rin -
de %3 mor ta li te göz le miş ler ve 12 ay da pri mer ve
se kon der açık lık oran la rı nı %71 ve 98 ola rak bul-
muş lar dır.7 Mo u sa ve ark. nın 30 has ta lık se ri le rin -
de ise er ken ba şa rı ora nı  %100, 6. ay da ki ba şa rı
ora nı  ise %96,7 ola rak bul unmuştur.9

Ya pı lan iş le min ba şa rı sı nı et ki le yen en önem li
fak tör ler den bi ri si, dis tal da mar ya ta ğı has ta lı ğı nın
olup ol ma ma sı dır. Eğer dis tal da mar ate rosk le roz dan
yay gın ola rak et ki len miş se, ya pı lan iş le min uzun dö -
nem ba şa rı sı dü şük ola cak tır. An to ni u ve ark. di ya -

bet ve dis li pi de mi var lı ğı nın da açık lık oran la rı nı
azal tan fak tör ler ol du ğu nu ifa de et miş tir.7 Si ra cu se
ve ark. da sta tin kul la nı mı nın açık lık oran la rı nı
olum lu ola rak et ki le ye ce ği ni bil dir miş ler dir.10

Bir has ta mız da cer ra hi son ra sı er ken dö nem de
fe mo ral böl ge ke si sin de ya ra en fek si yo nu or ta ya
çık mış ve me di kal ola rak te da vi edil miş tir. Özel lik -
le fe mo ral ar ter ve dis ta li ne ya pı lan an ji yop las ti nin
açık cer ra hi ye tek üs tün lü ğü, ya ra ye ri en fek si yon
ris ki nin ol ma ma sı dır; an cak bu böl ge ye ya pı lan an-
ji yop las ti nin cer ra hi ye gö re res te noz ora nı da ha
yük sek tir ve semp tom la rı azalt ma ora nı da ha dü-
şük tür.10

So nuç ola rak, has ta sa yı mı zın az ve ta kip sü-
re mi zin kı sa ol ma sı na rağ men, bir den faz la se vi -
ye de ar te rin tu tul du ğu pe ri fe rik ar ter has ta lık lı
has ta la rın te da vi sin de iki ba sa mak lı hib rit yak la -
şım la rın dü şük mor ta li te, mor bi di te ve yük sek
açık lık oran la rıy la uy gu la na bi le ce ği ni dü şün mek -
te yiz.
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antral venöz kateter takılması sırasında arteriyel yaralanma en sık görü-
len komplikasyondur.1,2 Bunlardan çok azı hayatı tehdit edebilen ve cid-
di sorunlara neden olan masif yaralanmalardır. Santral venöz kateter

takılması sonrası ortaya çıkan dispne ve hipoksi, trakeal stenoza neden olan
bir psödoanevrizmaya işaret edebilir. Özellikle koagulasyon sisteminin her-
hangi bir aşamasında bozulma olan hastalarda bu durumun tedavisi ise iyi bir
planlama gerektirir.

OLGU SUNUMU

Kronik miyeloid lösemi (KML) tanısıyla takip edilen 69 yaşında erkek hasta-
ya kemoterapi için kullanılmak üzere sağ subklaviyan ven portu takıldı. Has-
tanın işlem öncesi hemogramında hematokrit %29,6, hemoglobin 10 gr/dl,
lökosit 0,10x103/dl, trombosit 52x103/dl, PT 15,0 sn, İNR 1,3 idi. Kan basıncı
130/75 mmHg, ritm sinüs, kalp hızı 76/dk idi. Hastaya şuuru açık şekilde
ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında sağ subklaviyan vene port ka-

Santral Venöz Girişim Sırasında Oluşan
İyatrojenik Subklaviyan Arter

Yaralanmasına Hibrid Yaklaşım

ÖÖZZEETT  Üst eks tre mi te san tral ve nöz gi ri şim le ri sı ra sın da ma sif subklaviyan ar ter ya ra lan ma sı na dir
bir komp li kas yon dur. Ya ra lan ma nın ye ri ne ve de re ce si ne gö re ha ya tı teh dit eden du rum lar or ta ya
çı ka bi lir. Kro nik miye lo id lö se mi ta nı sıy la te da vi edil mek üze re ya tı rı lan bir has ta ya ya pı lan sağ
subk la vi yan ve ne san tral ve nöz port ta kıl ma sı iş le mi sı ra sın da sağ subklaviyan ar ter de bir den faz -
la nok ta da ya ra lan ma oluş tu. Bu nun so nu cun da tra ke a ya ba sı ya pan subk la vi yan ar ter kay nak lı psö-
do a nev riz ma ortaya çıktı. Ar ter de ki ya ra lan ma la rın dis tal kıs mı en do vas kü ler stent ve prok si mal
kıs mı ise cer ra hi yak la şım kul la nı la rak te da vi edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Subklaviyan arter; kateterizasyon, santral venöz; endovasküler prosedürler, 
arteriovenöz fistül

AABBSS  TTRRAACCTT  During upper extremity central venous catheterization, massive subclavian artery in-
jury is a rare complication. According to localization and extent, the injury may be life threaten-
ing. Durine insertion of central venous port catheter to the subclavian vein, the subclavian artery
was injured in more then one location in a patient who was treated for chronic myeloid leukemia.
As a result of this injury, a pseudoaneurysm occured and caused tracheal compression. This pseudoa-
neurysm was treated by a hybrid terapy by using endovascular stent for the distal part and surgical
approach for the proximal part.

KKeeyy  WWoorrddss::  Subclavian artery; catheterization, central venous; endovascular procedures, 
arteriovenous fistula
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te te ri ta kıl dı. Son ra sın da ge nel du ru mu iyi ola rak
ser vi se trans fer edi len has ta  pos toperatif 10. sa at te
ne fes dar lı ğı, yut ma güç lü ğü ve sol omuz üst se vi -
ye den boy na doğ ru ya yı lan şiş lik ne de niy le yo ğun
ba kı ma alın dı. İle ri de re ce de stri dor ve disp ne ge li -
şen has ta fi be rop tik bron kos kop yar dı mıy la en tü be
edil di. Çe ki len te le kar di yog ra fi de sağ to raks api ka -
lin de he ma to ma ait imaj gö rül dü. Bu nun üze ri ne çe-
ki len kon tras lı bilgisayarlı tomografi (BT)’de sağ
subklaviyan ar ter se vi ye sin de eks tra va zas yon ol du -
ğu tes pit edi le rek, has ta ya pe ri fe rik an ji yog ra fi ya-
pıl ma sı na ka rar ve ril di. An ji yog ra fi ile has ta nın bi ri
sağ subklaviyan ar te rin de ka ro tid bu fir kas yo nun
yak la şık 3-4 cm dis ta lin de, subklaviyan ven ile fis tü-
li ze olan ve he ma to mu nun boy na doğ ru ya yıl ma sı
ne de niy le tra ke a ya ba sı ya pan ve bir di ğe ri de ka ro -
ti ko subkla- viyan bi leş ke den kay nak la nan ve me di -
as te ne doğ ru uza nan psö do a nev riz ma ke se si
içe ri si ne eks tra va ze olan top lam 2 adet ya ra lan ma
ol du ğu an la şıl dı (Re sim 1). Has ta ya ön ce en do vas -
kü ler gi ri şim yo luy la mü da ha le edil mek is ten di. An -
cak bi fur kas yon se vi ye sin de ki bu ikin ci
ponk si yo nun stent ile ka pa tıl ma sı du ru mun da sağ
ka ro tid ar te rin de ok lü de ol ma sı ih ti ma li nin yük sek
ol du ğu na ka rar ve ril di. Has ta nın dü şük trom bo sit
sa yı sı, ge nel du ru mu, lez yon la rın bir bi rin den uzak-
lı ğı, psö do a nev riz ma ke se si nin bü yük lük le ri ve bu
ne den le yan lız ca cer ra hi gi ri şim yo luy la yük sek kan
kay bı ola sı lı ğı göz önün de bu lun du ru la rak, gi ri şi -
min hib rid yön tem le ya pıl ma sı na ka rar ve ril di. Has -
ta ya kın la rı ko nu ile il gi li bil gi len di ri le rek ya pıl ma sı
plan la nan hib rid iş lem le il gi li onay la rı alın dı. Ön ce
dis tal lez yon için en do vas kü ler co ver stent uy gu la -
na rak has ta nın arteriyovenöz (AV) fis tü lü ka pa tıl dı
(Re sim 2). Prok si mal lez yon bu fir kas yon se vi ye sin -
de ol du ğun dan stent ko nu la ma dı. Has ta, son ra sın da
he mo di na mi si sta bil hal de Cer ra hi Yo ğun Ba kım
Üni te si ne alın dı. Lö se mi te da vi si ne de niy le trom bo-
si to pe nik sey re den has ta ya trom bo sit trans füz yo nu
ya pıl dı. Trom bo sit sa yı sı 10 sa at son ra 110.000’e ula-
şan has ta ame li ya ta alı na rak ster no to mi ile me di as -
te ne ula şıl dı. Ka ro ti ko subklaviyan bi leş ke
me di a lin de ki ponk si yon ye ri bu lu na rak 5/0 pro len -
le ta mir edil di. Has ta he mo di na mi si sta bil ola rak yo -
ğun ba kı ma alın dı. Post op 48. sa at te hiç bir nö ro lo jik
komp li kas yon ol mak sı zın has ta eks tü be edil di. 

TAR TIŞ MA 

On ko lo ji has ta la rı na ta kı lan san tral ve nöz port ka-
te ter le ri has ta la rın ke mo te ra pö tik le ri da ha so run -
suz ola rak al ma la rı na yar dım cı ol mak ta dır. Bu ve
ben ze ri ne den ler le ya pı lan san tral ve nöz gi ri şim le -
rin yak la şık %3-10’un da ar te ri yel ponk si yon ger-
çek le şir.3 Sznaj der ve ar k. nın yap tı ğı 261 has ta lık
araş tır ma ile bu yol la ya pı lan ka te te ri zas yon lar da
ar ter ponk si yo nu nun de ne yim li el ler de %3, de ne -
yim siz el ler de %3,1 ora nın da mey da na gel di ği  or-

RESİM 1: Her iki yaralanmaya müdahale öncesi anjiyografi.

RESİM 2: Distal yaralanmaya müdahale sonrası kalan bifurkasyon kaçağı.
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ta ya ko nul muş tur.4 An cak bun la rın çok bü yük kıs -
mı cid di komp li kas yo na ne den ol ma dan ve nöz la-
se ras yon ya da ba sit ar ter ponk si yo nu ola rak ka lır.
Çok az bir kıs mın da tra ke al ba sı ya se bep ola cak ka -
dar bü yük psö do a nev riz ma or ta ya çı kar.5

San tral ve nöz ka nü las yon son ra sın da or ta ya çı -
kan ne fes dar lı ğı, stri dor ve yut ma güç lü ğü gi bi be-
lir ti lerin subklaviyan ar ter de ki psö do a nev riz ma
so nu cu olu şa bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır. Bu tip
psö do a nev riz ma la rın te da vi se çe nek le ri şun lar dır:
Ul tra son kıla vuz lu ğun da kom pres yon, per kü tan
trom bin en jek si yo nu, ko il em bo li zas yon, en do vas -
kü ler tek nik ler ve açık cer ra hi ta mir. 

En do vas kü ler te da vi ler akut pe ri fe rik vas kü ler
ya ra lan ma la rın te da vi sin de gi de rek da ha çok ter cih
edil mek te dir. Trel lo po u los ve ark.nın yap tık la rı pe-
ri fe rik ar te ri yel trav ma lı ve he mo ra jik şok bul gu la -
rı gös te ren 9 ta ne si ka te ter kay nak lı 18 has ta lık
ça lış ma da, has ta la rın hep si ne en do vas kü ler gi ri şim
yap ılmış ve 13 has ta so run suz ta bur cu edil miş tir.6

Re u ben ve ark.nın yap tı ğı ret ros pek tif bir ça lış ma da,
akut ar ter ya ra lan ma la rı na en do vas kü ler yön tem -
ler le ya pı lan gi ri şim le rin has ta ne de ya tış sü re si ni kı-
salt tı ğı ve sur vi yi iyi leş tir di ği gös te ril miş tir.7

Uy gun has ta lar da en do vas kü ler yak la şım ope-
ras yon sü re si ni, bek le nen kan kay bı nı ve cer ra hiy -
le kar şı laş tı rıl dı ğın da iat ro je nik trav ma yı azalt -
mak ta dır. An cak açık cer ra hi yön tem le re gö re ma-
li ye ti art tır mak ta dır.6,8

Bu has ta da dis tal ya ra lan ma dan kay nak la nan
sağ omuz dan baş la ya rak yu ka rı boy na doğ ru uza-
nım gös te ren, bo yun da ki bü yük he ma to ma bağ lı
ola rak gi de rek ar tan ne fes dar lı ğı na se bep olan tra-
ke al ba sı bul gu la rıy la ken di ni gös te ren ak tif ka na -

ma be lir ti le ri nin var lı ğı, has ta ya acil gi ri şim ya pıl -
ma sı ge rek li li ği ni or ta ya koy muş tur. İlk ola rak tra-
ke al ba sı nın ne den ol du ğu ne fes dar lı ğı nın
ge re ğin de fi be rop tik bron kos kop kul la nı la rak gi de-
ril me si son ra sın da, ya pıl ma sı ge re ken iş lem le rin
plan lan ma sı önem li dir. 

Bu has ta da ya pı lan an ji yog ra fi de dis tal ya ra -
lan ma nın da ha bü yük bir he ma to ma ne den ol du ğu
ve ak tif ka na dı ğı an la şıl mış tır. Prok si mal de ki ya ra -
lan ma ise psö do a nev riz ma ya se bep ola rak ken di ni
sı nır la mak ta dır. Has ta nın KML has ta sı ol ma sı do la-
yı sıy la, kan sa yı mın da ki dü şük lük göz önü ne alın-
dı ğın da, dis tal ya ra lan ma böl ge si ne ya pı la cak ola sı
bir açık gi ri şi min hem ka na ma hem de en fek si yon
ris ki açı sın dan yük sek risk ta şı dı ğı na ka rar ve ril di.
Lo ka li zas yo nu da uy gun olan dis tal ya ra lan ma ya bu
ne den le en do vas kü ler gi ri şim plan lan dı. An cak
prok si mal ya ra lan ma ya ya pı la cak en do vas kü ler gi-
ri şim le ana ka ro tis ar te rin ok lüz yon ris ki, psö do a -
nev riz ma nın me di as te ne uza nım gös te ri yor ol ma sı
ve ta mi ri plan la nan rüp tü re ala nın ka ro ti ko subk la -
vi yan bi leş ke de ol ma sı ne de niy le, iş lem ko lay lı ğı
açı sın dan ster no to mi ile açık cer ra hi gi ri şim ter cih
edil miş tir.

Ponk si yon yer le ri nin bir den faz la ve bir bi rin -
den uzak ol du ğu ve en do vas kü ler yak la şım la ana
dal la rın ka pa tıl ma sı ris ki söz ko nu su ol du ğu du-
rum lar da en do vas kü ler ve cer ra hi yön tem le rin bir-
lik te kul la nıl dı ğı hib rid yak la şı mın, he mo di na mik
kon trol ve iş lem komp li kas yo nu açı sın dan da ha
fay da lı ola bi le ce ği ni dü şün mek te yiz. 
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ekrarlayan arteriyel kanüller, arteriyo-venöz fistül girişimler ve em-
boliler, üst ekstremitede arteriyel oklüzyona sebep olan sık patoloji-
lerdendir. Sol subklaviyan arter oklüzyonu, sağ subklaviyan arter

veya innominate arter oklüzyonlarından 8-10 kat daha sık görülür.1 Kro-
nik tıkayıcı arteriyel hastalıklar sebebi ile üst ekstremiteye uygulanan cer-
rahi en büyük merkezlerde bile kola uygulanan cerrahilerin %3,2’sini
geçmemektedir. Bu cerrahilerin büyük çoğunluğuda subklaviyan ve aksil-
ler artere yapılan vasküler işlemlerdir. Brakial veya infrabrakial arterlere
kronik iskemi sonucu uygulanan cerrahi son derece azdır.2-4 Brakial artere
safen ven ile bypass uyguladığımız bir olguyu sunmak istedik.

OLGU SUNUMU

Altmış üç yaşındaki bayan hasta son bir yıldır sol kolda ağrı şikayeti ile kli-
niğimize başvurdu. Yapılan nabız kontrollerinde ulnar, radial ve brakial na-
bazanların olmadığı ve sol el 2, 3 ve 4 parmak uçlarında nekroze alanların
olduğu gözlendi. Yapılan arteriyel dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) in-

Kronik Tıkayıcı Arter Hastalığında
Kol Revaskülarizasyonu

ÖÖZZEETT  Par mak lar da gan gren ve kol da cid di is ti ra hat ağ rı sı olan ba yan has ta da aksil ler ar ter ve prok-
si mal bra ki al ar ter ok lüz yo nu sap tan dı. Bu has ta da ba cak tan ha zır la nan sa fen ven ön ce ak sil ler ar-
ter den dir sek ek le mi üs tün de bra ki al ar te re anas to moz edil di. Da ha son ra di ğer sa fen ven gref ti
dis tal bra ki al ar ter den dir sek ek le mi al tı dis tal bra ki al ar te re yer leş ti ril di. Has ta nın pos to pe ra tif dö-
ne mi so run suz sey ret ti ve semp tom la rı ta ma men kay bol du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Kol re vas kü la ri zas yo nu; kro nik ok lüz yon; bypass cer ra hi si

AABBSS  TTRRAACCTT  We ha ve de tec ted axil lary and dis tal brac hi al ar tery occ lu si on in a fe ma le pa ti ent com-
p la i ned of se ve re res ting pa in and fin ger gan gre ne. First sap he no us ve in bypass sur gery was per for -
med from axil lary ar tery to pro xi mal brac hi al ar tery abo ve el bow. Then ot her short sap he no us ve in
graft was bypas sed from brac hi al ar tery to dis tal brac hi al ar tery be low el bow. Pos to pe ra ti ve pe ri -
od was une vent ful and all symptoms comp le tely re sol ved.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arm re vas cu la ri za ti on; chro nic occ lu si on; bypass sur gery
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ce le me sin de sol ak sil ler ar te rin tam tı ka lı ol du ğu ve
dis ta lin de hiç ar ter dol ma dı ğı göz len di (Resim 1A).
Bu ha liyle ak sil ler ar te re em bo li dü şün dük. Si nüs
rit min de olan has ta nın ya pı lan in ce le me sin de bir
em bo li kay na ğı bu la ma dık ve kro nik tıkayıcı da mar
has ta lı ğı ola rak dü şün dük. Dis tal de ar te ri yel ya tak
de ğer len dir me si için ar te ri yel Dopp ler ul tra so und
in ce le me si ya pıl dı ve dir sek üze rin de ki bra ki al ar-
ter de ve dir sek al tın da dis tal bra ki al ar ter ve ra di al
ve ul nar ar te rin prok si ma lin de vas kü ler lü men sap-
tan dı. Has ta ame li ya ta alın dı ön ce ak sil lar ar ter bu-
lun du ve lon gi ti du nal ar te ri yo to mi ile ak sil ler ar ter
açıl dı ve dis ta le 4 F fo garty ka te te ri iler le til di. Fa kat
lez yon ge çi le me di ve ak sil lo-bra ki al bypass plan la -
na rak dir sek ek le mi üze rin den bra ki al ar ter bu lun -
du. Bra ki al ar te re de lon gi tü di nal ar te ri yo to mi
ya pıl dı prok si ma le ve dis ta le fo garty ka te te ri iler le -
til di. Prok si mal de 5 cm ve dis tal de ise 11 cm gi den
fo garty ka te te ri ile her han gi bir trom bus ma ter ya li
ge ti ri le me di. Sağ ba cak tan ha zır la nan sa fen ven ön -
ce ak sil ler ar te re uç-yan ola rak anas to moz edil di.
Son ra tü nel içeri sin den ge çi ri lip sa fen ve nin dis tal
ucu uç-yan ola rak bra ki al ar te re anas to moz edil di.

Dis tal de cilt in siz yo nu bi raz ge niş le til di. Dir-
sek al tın da ra di al-ul nar bi für kas yo nun he men üze-
rin de dis tal bra ki al ar ter bu lun du. Ar te ri yo to mi
ya pıl dı ve dis ta le prob iler le til di. İki mi li met re lik
pro bun 8 cm ka dar iler le ti le bil me si so nu cun da ye-
ter li dis tal ar te ri yel ya ta ğın ol du ğu na ka rar ve ril di.
Aksil ler ar ter den ge len sa fen ve nin dis tal de anas-
to moz edil di ği bra ki al ar ter böl ge si nin 2 san ti met -
re al tın da, bra ki al ar te re bir ar te ri yo to mi ya pıl dı ve
ikin ci sa fen ven gref ti bu böl ge ye uç yan ola rak
anas to moz edil di. Bu sa fen ven gref ti nin dis tal ucu
dir sek al tın da ki bra ki al ar te re anas to moz edil di.
Par mak uç la rın da ki gan gre n için dis tal fa lank slar
üze rin den am pü tas yo nu ya pıl dı. Pos to pe ra tif dö-
ne mi komp li kas yon suz sey re den has ta da ya ra ye ri
prob lem le ri ge liş me di ve has ta prob lem siz, gün de
100 mg as pi rin ile ta bur cu edil di. Pos to pe ra tif 3. ay -
da ya pı lan DSA in ce le me sin de ak sil ler ar ter den
bra ki al ar te re ge ti ri len sa fen ve nin açık ol du ğu
(Resim 1B) ve prok si ma le doğ ru bra ki al ar te rin gö-
rün tü len me ye baş la dı ğı (Resim 1C) ve dis tal ya ta -
ğın ek lem üze rin den ge ti ri len sa fen ven ile iyi
gö rün tü len di ği (Resim 1D) gö rül dü.

TAR TIŞ MA

Kol ar ter le ri nin ate rosk le roz so nu cu kro nik tı ka nık -
lık la rı, sık kar şı la şı lan kli nik tab lo de ğil dir. Kol ar-
ter le ri nin cer ra hi si ge nel lik le em bo li so nu cu akut
tı ka nık lık lar da uy gu lan mak ta dır. Bu yüz den en ge-
liş miş da mar cer ra hi si mer kez le rin de bi le kol ar ter -
le ri nin cer ra hi si son de re ce na dir uy gu lan mak ta dır.
Uy gu la nan cer ra hi le rin ba şın da subk lav iyan ar ter le -
rin prok si mal ok lüz yon la rı en ge niş ye ri tut mak ta -
dır. Bra ki al ve ya in fra-bra ki al ar ter le rin cer ra hi si
hak kın da ger çek ten oluş muş bir kon sen sus yok tur.
Kol ar ter le ri nin kro nik tı ka yı cı has ta lık la rın da ge-
nel lik le bypass cer ra hi si uy gu lan mak ta dır. Greft ola-
rak sık lık la sa fen ven kul la nıl mak ta dır. Ge çi ril miş
ma jör alt eks tre mi te ar te ri yel ame li yat la rı ve ko ro ner
cer ra hi si yü zün den sa fen ven bul mak ta zor la nı lan
ol gu lar da, na dir ola rak in si tu se fa lik ven kul la nı mı
ile re vas kü la ri zas yon iş lem le ri bil di ril miş tir.5 Pro tez
greft ler ile ya pıl mış ge niş se ri ler bu lun ma dı ğı için,
pro tez greft le rin üst eks tre mi te re vas kü la ri zas yo -
nun da ki ye ri net de ğil dir. Kol re vas kü la ri zas yon la -
rın da ge ti ren ar ter kay na ğı ola rak subk la vi yan,
aksil lar, prok si mal bra ki al ar ter kul la nı la bi lir. Çı kış
ar te ri ola rak ge nel de ra di al ve bra ki al ar ter kul la nı -
lır. Na di ren in te ros se oz ar ter kul la nı la bi lir.6 Üst eks-
tre mi te ar te ri yel bypass cer ra hi si ile 2 ve 5 yıl lık
açık lık oran la rı %60-90 ara sın da sey ret mek te dir. Er -
ken ye ter siz lik ler de, tek nik ek sik lik ler ka dar sı nır lı
dis tal ya tak da rol oy na mak ta dır.7 Bra ki al bi für kas -
yo nun dis ta li ne ya pı lan bypass lar da geç dö nem de
ba şa rı sız lık da ha sık tır.8 Bra ki al bi für kas yon dis ta li -
ne ve ya dir sek ek le mi al tın da ki bra ki al ar te re ya pı -
lan bypass lar da açık lık oran la rı nın az ol ma sın dan
sı nır lı dis tal da mar ya ta ğı ka dar, dir sek ek le mi nin
ha re ket li li ği so nu cu greft içer sin de ile ri flek si yon da
kan akı mı nın azal ma sı so nu cu greft trom bo zu nun
oluş ma da sorumludur. Biz bu komp li kas yon dan ko-
run mak için ge ti ren ar ter den bra ki al ar te re ge tir ilen
gref ti di rekt olarak ön kol ar ter le ri ne anas to moz et-
me dik ve ile ri flek si yon da bi le bra ki al ar ter içer si ne
kan akı mı nın de vam et me si ni sağ la dık. İkin ci sa fen
ven için ge ti ren ar ter ola rak bra ki al ar te ri kul lan dık
ve dis tal anas to mo zu dir sek al tı bra ki al ar te re yap-
tık. Bu komp li kas yon dan ko run mak için ar dı şık
anas to moz tek ni ği  de kul la nı la bi lir di. Bra ki al ar te rin
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kas la rın ara sın da ve de rin de yer leş me sin den do la yı,
anas to moz prok si ma lin de ve he men dis ta lin de kıv-
rım oluş ma ris kin den do la yı, ay rı anas to moz la rı kul-
lan dık. Üst eks tre mi te de kul la nı lan greft le rin da ha
kı sa ol ma sı, yer leş tri len greft le rin da ha uzun sü re
açık kal ma sı nı olum lu yön de et ki le mek te dir.1-4 Kol
ar ter le ri cer ra hi si ön ce sin de ye ter li dis tal da mar ya-
ta ğı nın be lir len me sin de ar te ri yel Dopp ler ul tra so n
önem li yer kap lar. Kol ar ter le ri nin ba cak ar ter le ri ne
gö re da ha yü ze yel ol ma sı, ul tra so nog ra fik in ce le me
ile da ha ko lay gö rün tülen me si ni sağ lar ve cer rah la -
ra bü yük yar dı mı olur. Özel lik le ön-kol da ki da mar
çap la rı nın kü çük ol ma sı ve spaz ma me yil li ol ma sı
da ba zen Dopp ler ul tra so nog ra fik in ce le me le rin ya-
lan cı ne ga tif lik özel li ği ni ar tı ra bi lir. Bi zim ol gu muz -

da dis tal ru noff pre o pe ra tif dö nem de dopp ler ul tra -
so nog ra fik in ce le me ile iyi bir şekil de gö rün tü le ne -
bil di ve cer ra hi nin plan lan ma sın da yar dım cı ol du.
Dis tal ru noff de ğer len di ril me sin de ar te ri yo to mi ler -
den iler le ti len prob la r, greft le rin açık lık oran la rı nın
ön ce den bi lin me si ne ve cer ra hi nin şekil len di ril me -
si ne yar dım cı ola bi lir. Dopp ler ça lış ma sı ile ye ter li
bil gi edi ni le me yen ol gu lar da ön ce dis tal anas to mo -
zun ya pı la ca ğı yer le rin açıl ma sı ve  ar te ri yo to mi ler -
den iler le ti len prob lar la cer ra hi nin şekil len me si
sağ la na bi lir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.

RE SİM 1: A. Pre o pe ra tif an ji og ram. B. Sa fen ve nin prok si mal anas to mo zu ak si ler ar te re ya pıl dı. C.Sa fen ve nin dis tal anas to mo zu dir sek ek le mi üze rin de ki bra-
ki al ar te re ya pıl dı. Pre o pe ra tif an ji og ram da hiç gö rül me yen bra ki al ar ter net ola rak dol ma ya baş la dı (be yaz ok). D. İkin ci sa fen ven  gref ti ile dir sek ek le mi üze-
rin den dir sek ek le mi al tı na bypass ya pıl dı ve dis tal da mar ya ta ğı gö rün tü len me ye baş lan dı.
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atlama sonucu oluşan travmalar direkt etkiyle, kavitasyon etkisiyle
veya kemik fraktürlerinin hasarı sonucunda vasküler yaralanmaya
yol açarlar. Bu tarz yaralanmalar sonucunda vasküler obstrüktif lez-

yonlar da görülebilir. Bunlar da genelde, künt travma etkisiyle retraksi-
yon, spazm veya tromboz nedeniyle oluşur. İntraarteriyel yabancı

Patlayıcı Yaralanması Sonrası
Küçük Bir Taşa Bağlı Gelişen

Arteryal Emboli

ÖÖZZEETT  Pat la ma so nu cu olu şan trav ma lar di rekt et kiy le, ka vi tas yon et ki siy le ve ya ke mik frak tür le -
ri nin ha sa rı so nu cun da vas kü ler ya ra lan ma ya yol açar lar. Bu tarz ya ra lan ma lar so nu cun da künt
trav ma et ki siy le ret rak si yon, spazm ve ya trom boz ne de niy le vas kü ler obs trük tif lez yon lar da gö rü-
le bi lir. Bu ya zı da ya ban cı ci sim em bo li si ne de niy le ar te ri yel ok lüz yon ge li şen bir trav ma has ta sı
su nul du. Par ça te sir li pat la yı cı ya ra lan ma sı so nu cu sağ alt eks tre mi te de yü ze yel fe mo ral ar ter ve
ve ni de içe ren ya ra lan ma sı olan has ta, acil ser vis te ki ilk mü da ha le si ni ta ki ben  ope ras yo na alın dı.
Ya ra lan ma ol ma yan böl ge ol ma sı na kar şın in fra pop li te al dü zey de ya pı lan ar te ri yel eks plo ras yon -
da, ar ter de de for mas yon ve obs trük si yon ya ra tan in tra ar te ri yel kit le tes pit edil di. Ar te ri yo to mi son-
ra sın da kit le nin akım da obs trük si yo na ne den ol muş kü çük bir taş par ça sı ol du ğu gö rül dü. Bu
an lam da ol gu muz da ki mig ras yon ya pan in tra ar te ri yel taş par ça sı li te ra tür de ki na dir, bel ki de tek ör-
nek tir. So nuç ola rak, par ça te sir li pat la yı cı lar la olan ve birden fazla şarap nel ya ra lan ma la rı nın eş -
lik et ti ği ol gu lar da in tra vas kü ler ya ban cı ci sim le re bağ lı vas kü ler ok lüz yon lar da akıl da
bu lun du rul ma lı dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Patlamalar; yabancı cisimler; emboli; popliteal arter; 
vasküler sistem yaralanmaları

AABBSS  TTRRAACCTT  Tra u ma af ter exp lo si on ca u ses vas cu lar in jury thro ugh di rect ef fects, ca vi ta ti on ef fect
or re sult of da ma ge of bo ne frac tu res. Vas cu lar obs truc ti ve le si ons may al so oc cur du e to this kind
of in ju ri es thro ugh a ret rac ti on, spasm or throm bo sis af ter blunt tra u ma. In this ar tic le, we present
a pa ti ent de ve lo ped ar te ri al occ lu si on du e to fo re ign body em bo lism. The pa ti ent with in jury to su-
per fi ci al fe mo ral ar tery and ve in at the right lo wer ex tre mity as a re sult of in jury of frag men ted
bomb was ope ra ted fol lo wing the first in ter ven ti on. In tra ar te ri al mass which ca u sed de for ma ti on
and obs truc ti on in ar tery was de tec ted at in fra pop li te al le vel, alt ho ugh the re was no in jury in this
re gi on. The mass was a small pi e ce of sto ne that ca u sed an obs truc ti on at ar te ri al flow which was
de tec ted fol lo wing ar te ri o tomy. In this sen se, as in our ca se, the in tra-ar te ri al mig ra ti on of a sto ne
is ra re,  per haps the only examp le in the li te ra tu re. As a re sult, vas cu lar occ lu si ons du e to in tra vas -
cu lar fo re ign bo di es sho uld be con si de red in ca se of ac com pa ni ed mul tip le shrap nel with in jury of
frag men ta ti on bomb.

KKeeyy  WWoorrddss::  Explosions; foreign bodies; embolism; popliteal artery; 
vascular system injuries
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cisimlere bağlı tıkayıcı lezyonlar ise en sık iyatro-
jenik olarak veya ateşli silah yaralanmalarında
mermi çekirdeğinin migrasyonu sonucu görül-
mektedir. Bu yazıda arteriyel oklüzyona neden
olan yabancı cisim embolisi izlenen bir travma
hastası sunuldu.

OLGU SUNUMU

Yirmi üç yaşında erkek hasta, el yapımı patlayıcıya
bağlı yaralanma sonucu, skrotum, sağ önkol, sol el,
sol alt ekstremite ve sağ alt ekstremitede ciddi
doku kaybına yol açan yaralanmayla geldi ve res-
süsitasyon sonrasında acil operasyona alındı. Sağ
alt ekstremitede; inguinal ligamentin altında an-
terolateralde yüzeyel femoral arter ve veni de içe-
ren yaralanma, ayrıca popliteal bölgede, vasküler
yaralanma olmadığı düşünülen iki adet yaralanma
mevcuttu. Anterior ve posterior tibial arterlerde
akım yoktu. Femoral arter ve vendeki laserasyonlar
primer onarıldıktan sonra da anterior ve posterior
tibial arterlerde Doppler ultrasonografi ile akım
saptanamadı. Pedal nabızların alınamaması, prok-
simal ekspojurun kötü ve kirli olması ve blast et-
kiye bağlı trombotik oklüzyonun popliteal
düzeyde olduğunun tahmin edilmesi nedeniyle,
embolektomi amacıyla, medial-suprapopliteal
yaklaşımla popliteal arter disseke edildi. Sistemik
heparinizasyon (100 Ü/kg) uygulandı. Popliteal
arterde Fogarty kateterinin distale 5 cm’den fazla
ilerlememesi ve distal geri akımının çok yetersiz
bulunması nedeniyle arteriyotomi kapatıldı ve
popliteal arter infrapopliteal düzeyde yeniden dis-
seke edildi. Trifurkasyonun hemen  öncesinde, ar-
terde deformasyon ve obstrüksiyon yaratan
intraarteryal kitle palpe edildi. Bu bölgede arteri-
yotomi sonrasında kitlenin akımda obstrüksiyona
neden olmuş küçük (2x3x3 mm) bir taş parçası ol-
duğu görüldü (Resim 1). Taşın çıkarılmasıyla distal
geri akımın ve proksimal arteriyel akımın görül-
mesi üzerine arteriyotomi ve diğer yapılar anato-
mik planda kapatıldı. Yüzeyel femoral arteri
patlama sonucu delerek, akım yönünde ilerleyip,
infrapopliteal düzeyde obstrüksiyon yarattığı tah-
min edilen yabancı cisim, çıkarıldıktan sonra pos-
terior tibial arterde bifazik akım geldi. 

TARTIŞMA

İntravasküler yabancı cisim migrasyonu, vasküler gi-
rişimler, radyolojik girişimler ve penetran travma
sonucu oluşabilecek nadir fakat sonuçları bakımın-
dan önemli komplikasyonlardır.1 Vasküler kateteri-
zasyonların yaygın olarak kullanılması ve tanı veya
tedavi amaçlı vasküler girişimsel işlemlerin artması
ile, intravasküler yabancı cisimlerin en önemli kay-
nağı bu işlemlerde kullanılan aletler haline gelmiş-
tir. Vasküler kateter parçaları, inferior vena kava
filtreleri, endovasküler stentler, geçici pacemaker
tellerinin embolizasyonu veya migrasyonu olguları-
nın sunulduğu pek çok çalışma bulunmaktadır.1,2 Li-
teratürde venöz kateterlere bağlı intravasküler
embolizasyon insidansı tüm komplikasyonlar içinde
%1 civarındadır. Mortalitesi ise %24-60 arasında de-
ğişmektedir.3 Motta-Leal Filho ve ark. serilerinde bu
tarz yabancı cisimlerin tedavisinde de endovasküler
girişimlerin konvansiyonel cerrahi yöntemlere
oranla daha az invaziv olması, daha basit ve güvenli
olması ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle
üstünlüklerinden bahsetmişlerdir.3

Literatürde, ateşli silah yaralanmalarına bağlı
olarak, intravasküler alanda yer değiştiren mermi çe-
kirdeklerinden bahseden yayınlar mevcuttur.2,4-11 Bu
yayınların büyük bölümü venöz damarlardaki ya-
bancı cisimlerle ilgilidir.1,2,7 Springer ve ark. 2011

RESİM 1: Solda taş parçasının yüzeyel femoral arterden giriş noktası ve
popliteal emboli şematize edilmeye çalışılmıştır. Sağda hastanın direkt grafisi
ve ortada emboliye neden olan taş izlenmektedir. 
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tarihli yazılarında bir olgu sunumu nedeniyle yap-
tıkları değerlendirmelerinde, 296 mermi embolisi
olgusundan bahsetmişlerdir.12 Bu olgular %52 ora-
nında arteriyel sistem kaynaklı iken %45,6’sı venöz
sistemden kaynaklanmıştır. Arteriyel sistem kay-
naklı embolilerin çoğunlukla inen aorta (%57,7) ve
sol ventrikülden (%17,5), venöz sistem kaynaklı
embolilerin ise çoğunlukla inferior vena kava
(%34,9), ana/eksternal iliyak ven (%17,4) ve femo-
ral venden (%12,8) kaynaklandığını, arteriyel em-
bolilerin en sıklıkla femoral arter (%25,8) ve
popliteal arterde (%19,1), venöz embolilerin ise en
sıklıkla sağ ventrikül (%53,1) ve pulmoner arterde
(%25,9) sonlandıklarını bildirmişlerdir.12 Agarwal
ve ark. sağ internal juguler venden girip sol pul-
moner artere migrasyon gösteren mermiden bah-
setmişlerdir.5 Chen ve ark. sol flank bölgesine
isabet eden bir mermi fragmanın inferior vena kava
yoluyla önce kalbe ve sonrasında da sol pulmoner
artere göçünü bildirmişlerdir.6 Demirkılıç ve ark.
ise sol iliyak venden giren mermi çekirdeğinin sol
pulmoner artere embolisini bildirmişlerdir.8 Adeg-
boyega ve ark., batına nafiz ateşli silah yaralanması
ile abdominal aortadan kaynaklanan ve sol popli-
teal arterde saptanan bir olgu bildirmiştir.9 De An-
drade ve ark. boynundan tabancayla yaralanan ve
kranial yaralanması olmayan bir hastada sol orta se-
rebral artere emboli olan mermi parçasını tarifle-
mişlerdir.10

Arteriyel emboli çoğu zaman semptomatiktir,
erken fark edilir ve iskemiyle sonuçlanır. Arteriyel
embolilerin tersine venöz emboliler çoğu zaman
asemptomatiktirler ve obstrüksiyon veya yaralan-
maya neden olmamışsa, geç fark edilebilirler.7

Genel görüş arteriyel embolinin endovasküler yön-
temlerle veya  cerrahi ile çıkartılmasıdır. Venöz
embolilerde ise hastanın kliniğine göre müdahale
edilmeden takip edilen olgular da bildirilmiştir.1,7,8

Yabancı cisimler çoğu zaman direkt grafilerle
tespit edilebilmektedirler. Özellikle iyatrojenik ne-
denli tıbbi gereçler ve mermi çekirdekleri rahat bir
şekilde görülebilirler. İntravasküler alanda olup ol-
madıkları ancak anjiyografik incelemelerle belirle-
nebilir. Bizim olgumuzdaki gibi patlayıcı sonucu
oluşan travmatik yaralanmalarda, ressüsitasyon ve
acil operasyon gerekliliği nedeniyle her zaman rad-
yoloji için zaman ayrılamayabilir ve embolik ola-
yın fizik muayene ve cerrahi eksplorasyon ile
saptanarak müdahale edilmesi gerekebilir. 

Sonuç olarak, özellikle parça tesirli patlayıcı-
larla olan ve birden fazla şarapnel yaralanmaları-
nın eşlik ettiği olgularda, intravasküler yabancı
cisimlere bağlı vasküler oklüzyonlar da akılda bu-
lundurulmalıdır.
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ortoenteric fistulas (AEFs) are classified as primary or secondary.1

Most of the AEFs are secondary and commonly occur in the setting
of previous aortic reconstructive procedures with a prosthetic ma-

terial. Primary AEFs frequently occur between abdominal aortic aneurysms
and the gastrointestinal tract, and up to 85% of cases are located in distal du-
odenum.2 The secondary AEF is a life-threatening and relatively rare com-
plication. Mortality rate is reported in a range of 13-70% in the literature
for secondary EAF.3

The clinical manifestations of AEFs are usually anemia and melena du-
e to upper gastrointestinal bleeding. The gold standard of care involves re-
section of the infected graft, debridement of infected periaortic region and
reconstruction of aortic flow by an in situ interposition graft or extra ana-

Multiple Intestinal Transections Secondary
to Aortobifemoral Grafting: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Aor to en te ric fis tu la is clas si fi ed as pri mary or se con dary. We re port a ca se in which mul-
tip le in tes ti nal tran sec ti ons se con dary to aor to bi fe mo ral graf ting we re de ve lo ped. A 56-ye ar-old ma -
le pa ti ent ad mit ted to our hos pi tal pre sen ting with ti red ness, ex ha us ti on, fe ver and pu ru lent dra i na ge
from bi la te ral fe mo ral in ci si ons. He had been ope ra ted for aor to bi fe mo ral bypass graf ting fo ur months
ago. In tes ti nal per fo ra ti on and graft trans po si ti on in to the in tes ti ne we re de tec ted with computerized
tomography. In fec ted aor to bi fe mo ral graft was re mo ved. Two je ju nal seg ments we re fo und to be
tran sec ted. The re fo re seg men tal re sec ti ons and end-to-end anas to mo sis we re per for med. The pa ti ent
had an une vent ful pos to pe ra ti ve co ur se and was disc har ged on the tenth day after the ope ra ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aor to bi fe mo ral graf ting; aor to en te ric fis tu la; pe rip he ral ar te ri al di se a se

ÖÖZZEETT  Aor to en te rik fis tül ler, pri mer ya da se kon der ola rak sı nıf lan dı rı lır. Aor to bi fe mo ral greft le -
me ye se kon der ge li şen çok lu in tes ti nal ya ra lan ma ol gu su nu sun mak ta yız. El li al tı ya şın da ki er kek
has ta yor gun luk, bit kin lik, ateş ve bi la te ral fe mo ral böl ge de pü rü lan akın tı ne de niy le has ta ne mi ze
ka bul edil di. Has ta ya 4 ay ön ce aor to bi fe mo ral bypass ope ras yo nu ya pıl mış tı. Bil gi sa yar lı to mog ra -
fiy le in tes ti nal per fo ras yon ve gref tin bar sa ğın içi ne doğ ru yer de ğiş tir di ği tes pit edil di. Ope ras -
yon da en fek te ol muş aor to bi fe mo ral greft çı ka rıl dı. İki je ju num seg men tin de yır tıl ma tes pit edil di
ve seg men tal re zek si yon, uç uca anas to moz ya pıl dı. Pos to pe ra tif ta ki bi ola ğan sey ret ti ve has ta
onun cu gün ta bur cu edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aor to bi fe mo ral greft le me; aor to en te rik fis tül; per fe rik ar ter has ta lı ğı
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to mic bypass.4 Sur gi cal tre at ment is as so ci a ted with
con si de rab le mor bi dity and mor ta lity (up to 40%).5

In this ca se; we ai med to pre sent a ra re comp -
li ca ti on of Dac ron graft used for aor to bi fe mo ral by-
pass.

CA SE RE PORT

A 56-ye ar-old ma le pa ti ent was ad mit ted to our
hos pi tal pre sen ting with ti red ness, ex ha us ti on, fe -
ver and pu ru lent dra i na ge from bi la te ral fe mo ral
in ci si ons. For ar te ri osc le ro sis ob li te rans, he had un-
der gone an aor to bi fe mo ral bypass ope ra ti on with a
16 mm × 8 mm bi fur ca ted Dac ron graft, in our hos-
pi tal, fo ur months ago. On the day of ad mis si on,
the pa ti ent’s blo od pres su re was 110/70 mmHg; he -
art ra te was 95 be ats/min; and body tem pe ra tu re
was 37.6°C. He had no ab do mi nal ten der ness or de-
fen se. La bo ra tory fin dings of whi te blo od cells, he-
mog lo bin, pla te lets and C-re ac ti ve pro te in we re
15000/mm3, 5.2 g/dl, 158000/mm3 and 28.00 mg/dl,
res pec ti vely. The re was pu ru lent dra i na ge from bi-
la te ral fe mo ral re gi ons; ho we ver, no mic ro or ga -
nisms were de tec ted in the wo und cul tu re. On the
se cond day of his ad mis si on, a sud den ble e ding oc-
cur red from the left fe mo ral in ci si on. This re gi on
was exp lo red un der lo cal anest he si a. The graft was
se en to be in fec ted, occ lu ded, and had le a ka ge. We
abo lis hed the anas to mo sis and re pa i red the na ti ve
ves sel with sap he no us ve in patch.

Af ter then, up per and lo wer gas tro in tes ti nal
tract en dos co py and in tra ve no us con trast-en han -
ced ab do mi nal computerized tomography (CT) we -

re per for med. En dos co pic pro ce du res co uld not de-
ter mi ne the so ur ce of ble e ding. CT re ve a led in tes -
ti nal per fo ra ti ons in je ju num (Fi gu re 1A-1B).
Dac ron graft was ob ser ved to be trans po sed in to
the in tes ti ne. Emer gent sur gery was sche du led. On
exp lo ra ti on, two dif fe rent je ju nal tran sec ti ons we -
re ob ser ved. The first de fect was 30 cm and the se -
cond was 100 cm away from Tre itz li ga ment
(Fi gu re 2). In fec ted aor to fe mo ral graft was re mo -
ved. Aor tic stump was oversewn and the an te ri or
si de of the aor ta was wrap ped with pe ri vas cu lar tis-
su e and omen tum. For the je ju nal de fects, seg men -
tal je ju nal re sec ti ons and end-to-end anas to mo sis
we re per for med. The pa ti ent was disc har ged wit h-
o ut comp li ca ti ons on the tenth day after the ope -
ra ti on.

FIGURE 1: Abdominal computerized tomography showing the transposition of the graft into the intestinal lumen.

FIGURE 2: Two separate transections were detected in the jejunum.
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DIS CUS SI ON

The AEF can oc cur as a ra re la te comp li ca ti on of
aor to fe mo ral bypass sur gery.6 In 80% of ca ses, the
AEF in vol ves the du o de num, par ti cu larly the third
seg ment du e to its re la ti vely fi xed form.7 The con-
ti nu o us pul sa ti on of the graft aga inst the fi xed seg-
ment of the du o de num ca u ses pres su re nec ro sis
which re sults in in tes ti nal ero si on. In our ca se, the -
re was no AEF, but two je ju nal tran sec ti ons we re
de tec ted du e to the graft’s di rect mec ha ni cal ero si -
on of the je ju nal wall.

The cha rac te ris tic symptom of AEF is he mor-
r ha ge in to the up per gas tro in tes ti nal tract which is
cal led as “He rald ble e din g”. Kim et al. re por ted that
He rald ble e ding oc cur red in 60% of the ir pa ti ents.8

Mo re o ver, they re por ted that the ti me bet we en the
ini ti al ble e ding and the mas si ve gas tro in tes ti nal he -
morr ha ge ran ged from 1 to 48 ho urs. In our ca se,
He rald ble e ding had star ted ten days be fo re the pa-
tient admitted to our hos pi tal with pu ru lent dra i -
na ge from bi la te ral fe mo ral in ci si ons; with
ac com pan ying fe ver and ane mi a.

Se con dary AEF that ne eds emer gency ope ra ti -
on is a comp li ca ti on in a ran ge of 14–70%.9 La pa -
ro tomy is comp li ca ted by the pre sen ce of
inf lam ma ti on, in tra ab do mi nal ad he si on, or he mo-
dy na mic ins ta bi lity which le ads to high mor ta lity.
The re fo re, en do vas cu lar in ter ven ti on is mo re con-
ve ni ent. En do vas cu lar re pa ir has the ad van ta ges of

be ing mi ni mally in va si ve, pro vi ding prompt ane -
urysm exc lu si on and im me di a te con trol of ble e ding
in tho se with he mody na mic ins ta bi lity.10 Des pi te
the se ad van ta ges, pla ce ment of an en dog raft in an
in fec ted re gi on is a gre at con cern.11 Long-term re-
sult of this tre at ment is unk nown. He re in this ca se,
we did not per form en do vas cu lar re pa ir as the two
se pa ra te je ju nal tran sec ti ons and occ lu ded-in fec ted
graft had to be ope ra ted with an open pro ce du re.

Va ri o us sur gi cal stra te gi es ha ve be en re por ted
for this comp li ca ti on, inc lu ding in si tu aor tic graft
rep la ce ment with a va ri ety of new aor tic grafts (au-
to ge no us, al log raft, new prost he tic and stent
grafts), an ex tra ana to mic bypass be fo re ex ci si on of
the in fec ted aor tic graft and in si tu aor tic graft re-
p la ce ment with omen tal wrap ping.9,12 Gül can et al.
re por ted that  we re pre fe red ex tra a na to mic bypass
(axil lo fe mo ral-fe mo ro fe mo ral) pro ce du res as the
sur gi cal ap pro ach for the pa ti ent ha ving se con dary
aor to en te ric fis tu la.13 In our ca se, the re was blo od
flow in na ti ve ves sel. Therefore, only the aor to fe -
mo ral Dac ron graft was re mo ved and no ot her pro-
ce du re was per for med for blo od flow
re cons truc ti on. Ne it her pa in nor isc he mi a was ob-
ser ved in the pos to pe ra ti ve pe ri od. The pa ti ent had
an une vent ful pos to pe ra ti ve co ur se and was disc -
har ged on the tenth day after the ope ra ti on.
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rteriovenous fistula is an abnormal communication between an ar-
tery and a vein. It may be congenital, which usually affects smaller
vessels, or acquired as a result of trauma with a bullet or stab wo-

und, or occur after the erosion of an arterial aneurysm into an adjacent ve-
in. It may cause symptoms and signs of arterial insufficiency such as
ulceration due to reduced arterial flow or ischemia and chronic venous in-
sufficiency due to high-pressure arterial flow in the affected veins such as
peripheral edema, varicose veins and stasis pigmentation. Emboli causing ul-
ceration may pass from the venous to the arterial circulation, although pres-
sure differences make this unusual.1 A mass can be felt if the fistula is near
the surface. The affected area is usually swollen and warm with distended
and pulsating superficial veins. A thrill can be palpated over the fistula, and
murmur can be heard during auscultation. High-output heart failure may
rarely develop if a significant portion of cardiac output is diverted through
the fistula to the right heart.2

A Huge Aneurysm of
Popliteal Arteriovenous Fistula Occured

Secondary to Trauma: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Alt ho ugh the re la ti vely high fre qu ency of pop li te al in ju ri es fol lo wing war and ci vi li -
an tra u mas, a la te de ve lop ment of an ar te ri o ve no us fis tu la can be con si de red as a ra re comp li ca ti -
on. A hu ge left pop li te al ar te ri o ve no us fis tu la ca u sing the ane urysm of the ili ac ar tery, ili ac ve in and
al so the ab do mi nal aorta was di ag no sed in a 72-ye ar-old ma le pa ti ent app lying with leg pa in that
had prog res si vely in cre a sed du ring the last ye ar. We wo uld li ke to pre sent this ane urysm of pop li -
te al ar te ri o ve no us fis tu la oc cu red se con da rily to the guns hot wo und 38 ye ars ago.

KKeeyy  WWoorrddss::  Popliteal injury; popliteal aneurysm; fistula; trauma

ÖÖZZEETT  Sa vaş ve si vil trav ma lar dan son ra pop li te al ya ra lan ma lar nis pe ten sık ol ma sı na rağ men, ar-
te ri yo ve nöz fis tül ge liş me si na dir bir komp li kas yon ola rak ka bul edi le bi lir. Son bir yıl da gi de rek ar -
tan ba cak ağ rı sıy la baş vu ran 72 ya şın da er kek has ta da dev sol pop li te al ar te ri o ve nöz fis tü le bağ lı dev
anev riz ma, eş za man lı ili ak ar ter, ven ve ab do mi nal aort anev riz ma sı tes pit edil di. Otuz sekiz yıl
ön ce ateş li si lah ya ra lan ma sı na bağ lı pop li te al ar te ri yo ve nöz fis tü le bağ lı dev anev riz ma yı sun mak
is te dik.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Popliteal yaralanma; popliteal anevrizma; fistül; travma
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CA SE RE PORT

A 72-ye ar-old ma le pa ti ent has be en comp la i ning
of swel ling and pa in of the left leg af ter ex po sing
to the guns hot wo und 38 ye ars ago. Car di o-res pi -
ra tory exa mi na ti on re ve a led a gra de 3/6 ejec ti on
systo lic mur mur lo u dest at the left ster nal ed ge
which did not vary with pos tu re and the re was no
ra di a ti on. His gas tro in tes ti nal system exa mi na ti -
on was nor mal. His pe rip he ric pul sa ti ons we re
pal pab le. Ex ten si ve ede ma of the left lo wer ex tre -
mity and trop hic skin le si ons we re de ter mi ned on

the physi cal exa mi na ti on. The re was no throm bo -
em bo lic event and his res pi ra tory func ti on test
was in nor mal li mits. On ec ho car di og rap hic eva l-
u a ti on, only mo de ra te tri cus pid re gur gi ta ti on was
de tec ted. First, left pop li te al ar te ri o ve no us fis tu la
was de tec ted by Dopp ler ul tra so nog raphy. Then,
a hu ge left pop li te al ar te ri o ve no us fis tu la ca u sing
ane ury sma tic di la ta ti on of the ili ac ar tery, ili ac
ve in and al so the ab do mi nal aor ta was di ag no sed
with com pu ted to mog raphy an gi og raphy (Fi gu res
1 to 5). The pa ti ent was in for med abo ut the sur gi -
cal or en do vas cu lar tre at ment al ter na ti ves, ho we -

FIGURE 1: Left popliteal arteriovenous fistula (posterior view). FIGURE 2: Aneurysm of the abdominal aorta, iliofemoral artery and vein (an-
terior view).

FIGURE 3: The Abdominal Aorta Aneurysm (Transverse section). FIGURE 4: The iliofemoral  artery and vein aneurysm (Transverse section).



ver he was not per su a ded for any of the se in va si -
ve pro ce du res. Op ti mal me di cal tre at ment inc lu -
ding si los ta zol, ase til sa li si lic acid, war fa rin and
fu ro se mide was ad mi nis te red to the pa ti ent.

DIS CUS SI ON

Pe rip he ral ar te ri al ane urysms are ab nor mal di la ti -
ons of pe rip he ral ar te ri es ca u sed by we a ke ning of
the ar te ri al wall. Whi le abo ut 70% of pe rip he ral ar-
te ri al ane urysms are pop li te al ane urysms, 20% are
ili o fe mo ral ane urysms. Ane urysms at the se seg-
ments usu ally ac com pany ab do mi nal aor tic ane -
urysms, and >50% are bi la te ral. Rup tu re is
re la ti vely ra re, but the se ane urysms may ca u se
throm bo em bo lism. They oc cur in men much mo -
re of ten than wo men (>20:1); me an age at pre sen -
ta ti on is 65 years. Ane urysms in arm ar te ri es are
re la ti vely in fre qu ent, they may ca u se limb isc he -
mi a, dis tal em bo lism and stro ke. Pe rip he ral ar te ri -
al ane urysms are usu ally asym pto ma tic at the ti me
of di ag no sis. Throm bo sis or em bo lism and ra rely
ane urysm rup tu re ca u se ex tre mi ti es to be pa in ful,
cold, pa le, pa rest he tic, or pul se less. In ad di ti on, in-
fec ti o us ane urysms may ca u se lo cal pa in, fe ver, ma -
la i se and we ight loss.3

Pri mary ve no us ane urysms are not as com mon
as ar te ri al ane urysms. Ve no us ane urysms ha ve be -
en ge ne rally de tec ted in the pop li te al, ju gu lar and

sap he no us ve ins, ho we ver they are ra rely ob ser ved
in ot her ve ins such as the vis ce ral ve ins.4

The eti o logy of pop li te al ve no us ane urysm
(PVA) is not clearly known, ho we ver con ge ni tal
fac tors, inf lam ma ti on, tra u ma and de ge ne ra ti ve
chan ges are tho ught to be the ma in ca u ses res pon -
sib le.5 PVA is oc ca si o nally cha rac te ri zed by lo cal
signs and symptoms, and it is usu ally non-pal pab le
on physi cal exa mi na ti on. PVA is com monly re cog -
ni sed with chro ni c ve no us in suf fi ency symptoms
(76%) such as leg swel ling or skin le si ons. Ho we -
ver, it no tably may ca u se fa tal comp li ca ti ons such
as pul mo nary em bo lism and ot her throm bo em bo -
lic epi so des (24%), if it re ma ins un di ag no sed or un-
tre a ted.6 The definitive di ag no sis can be ma de by
ima ging tests such as ul tra so nog raphy, mag ne tic re -
so nan ce an gi og raphy, or com pu ted to mog raphy
an gi og raphy. Ba ker’s cyst and ti bi o-fi bu lar cyst
sho uld be con si de red in the dif fe ren ti al di ag no sis
of PVA.7

A ret ros pec ti ve analy sis of the 25 pa ti ents
iden ti fi ed that 24% of the ca ses had pul mo nary em-
bo lism, and 76% of PVAs we re fo und du ring an in-
ves ti ga ti on for chro nic ve no us di se a se. Thro ugh the
wi des pre ad use of ve no us dup lex scan ning, PVAs
are in cre a singly fo und in pa ti ents with de ep or su-
per fi ci al ve in in suf fi ci ency.8

Un tre a ted hu ge ar te ri o ve no us fis tu lae may al -
so ca u se to isc he mic ste al syndro me. Isc he mic ste -
al syndro me as so ci a ted with an ar te ri o ve no us
fis tu la is ra re but can re sult in se ve re comp li ca ti on
li ke ex tre mity isc he mi a. It is ma ni fes ted by pa in,
we ak ness, pal lor, and in se ve re ca ses, ul ce ra ti on
and tis su e loss. Pat hoph ysi o logy may be exp la i ned
as ina de qu a te ar te ri al col la te ral inf low du e to occ -
lu si ve di se a se or high flow in a fis tu la ex ce e ding the
inf low ca pa city in the ab sen ce of in trin sic occ lu si -
ve di se a se. Ope ra ti ve in ter ven ti on for isc he mic ste -
al syndro me suc cess fully re sol ves isc he mi a in 80%
to 95% of the pa ti ents.9

Rup tu re risk of ex tre mity ane urysms is low
(<5% for pop li te al and 1 to 14% for ili o fe mo ral ane -
urysms). Sur gi cal re pa ir is the re fo re of ten elec ti ve
for leg ar tery ane urysms. It is in di ca ted when the
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FIGURE 5: Left popliteal A-V fistula (Lower transverse section.) 



ar te ri es are twi ce nor mal si ze or when the pa ti ent
is sympto ma tic. Ho we ver, sur gi cal re pa ir is in di ca -
ted for all arm ar tery ane urysms be ca u se se ri o us
comp li ca ti ons li ke throm bo em bo lism are a gre a ter
risk. Tan gen ti al ane ury smec tomy, la te ral ve norr -
haphy, re sec ti on with si de by si de anas to mo sis, re-
sec ti on with graft in ter po si ti on, and li ga ti on of the
ve in from both pro xi mal and dis tal seg ment are the
ma in sur gi cal tech ni qu es. Limb sal va ge ra te af ter
sur gi cal re pa ir is 90 to 98% for asym pto ma tic pa ti -
ents and 70 to 80% for sympto ma tic pa ti ents. In
cer ta in pa ti ents, an en do vas cu lar-co ve red stent-
graft is anot her op ti on for re pa ir.3

We tho ught in our pa ti ent that this pop li te al
ar te ri o ve no us ane urysm as well as ili o fe mo ral ar-
te ri o ve no us di la ta ti on de pen ding on ret rog ra de ex-
ces si ve blo od flow de ve lo ped se con da rily to the
un tre a ted left pop li te al ar te ri o ve no us fis tu le which
oc cu red af ter ex po sing to the guns hot wo und 38
ye ars ago. Ad di ti o nally, ab do mi nal aort ane urysm
may be re sul ted from the prog res si on of the ili o fe -

mo ral ar te ri o ve no us di la ta ti on or de ge ne ra ti ve pro -
cess re la ted to aging.

CONC LU SI ON

Early di ag no sis and tre at ment of pop li te al ar te ri o -
ve no us ane urysm is important for pre ven ting the
se ri o us comp li ca ti ons such as throm bo em bo lic
event, ex tre mity isc he mi a or rup tu re of the ane -
urysm. Du e to the fact that we de tec ted cri ti cal leg
isc he mi a re sul ting from a hu ge ane urysm of pop li -
te al ar te ri o ve no us fis tu la, sur gi cal or en do vas cu lar
in ter ven ti o nal tre at ment stra te gi es we re plan ned
to be per for med, ho we ver our pa ti ent was not per-
su a ded for any of the se in va si ve pro ce du res. Even-
tu ally, we had to ad mi nis ter op ti mal me di cal
tre at ment to the pa ti ent, which com pri sed si los ta -
zol, ase til sa li si lic acid, war fa rin and fu ro se mide.
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tent embolization is one of the rare complications of percutaneous coro-
nary intervention with an incidence ranging from 0.9 to 8.4%.1 Migra-
tion occurs intracoronary in approximately half of the cases. Femoral

artery is the most common extracoronary embolization site. Peroperative un-
successful retraction of the stent into guiding catheter seems like the main
cause of early stent embolization. A weak positioning of the stent due to tor-
tuous calcified coronary arteries may facilitate migration of the device in late
presentations. We herein, report an uncommon cause of leg pain; late em-
bolization of coronary stent to the right superficial femoral artery.

A 38-year-old man admitted to our clinic with a sudden-onset right
leg pain. Patient’s history revealed successful right coronary artery stenting
two months ago. Physical examination showed weak peripheral pulses at
popliteal artery and its branches, of the right leg. Doppler ultrasonography
documented monophasic flow at popliteal artery and branches and a hy-
perechogenic object causing stenosis just above the canalis adductorius. An-
giography was performed and coronary stent embolization, from circumflex
artery to the right superficial femoral artery (SFA), was diagnosed (Figure
1). Surgical extraction was planned. Superficial femoral artery was explored

Unusual Cause of Claudication:
Coronary Stent Migration: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Ex tra co ro nary stent em bo li za ti on is an in fre qu ent but ha zar do us si tu a ti on. Mig ra ted
stent may ca u se obs truc ti on and acu te isc he mi a in a pe rip he ral ar tery which can be ame li o ra ted by
per cu ta ne o us ap pro ach in early sta ge. This ca se de mons tra tes that in ter ven ti o nal ret ri e val tech ni -
qu es may be un suc cess ful and ca u se furt her comp li ca ti ons du e to ne o in ti mal hyperp la si a co ve ring
the mig ra ted stent and sur gi cal ap pro ach sho uld be con si de red as preferred tre at ment.

KKeeyy  WWoorrddss::  Intermittent claudication; ischemia; stents    

ÖÖZZEETT  Ekstrakoroner stent embolizasyonu nadir ama tehlikeli bir durumdur. Migrate olmuş stent
erken dönemde perkutan tekniklerle düzeltilebilecek periferik arterde tıkanıklık ve akut iskemiye
neden olabilir. Bu vaka göstermektedir ki; cerrahi yaklaşımın öncelikli olarak planlanması, giri-
şimsel teknikler başarısız olabildiği için ve migrate stentin üzerini kaplayan neointimal hiperplazi-
nin neden olduğu komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İntermitan kladikasyo; iskemi; stentler       
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with local anesthesia. Stent was palpated in SFA.
Artery was longitudinaly incised. Stenotic segment
of the vessel due to thrombosis and intimal hyper-
plasia was exposed (Figure 2). Following stent ex-
traction, arteriotomy was closed with saphene vein
patchplasty (Figure 3). Postoperative course was
uneventful. Control examinations revealed patent
peripheral arteries after 6 months.

Extracoronary stent embolization is an infre-
quent but hazardous situation. Femoral artery is
the most frequently affected vessel. Aproximately
50% of cases occur secondary to intraoperative
technique problems.2 Even though stent migration
in the ascending aorta may cause acute embolic
events in cerebrovascular circulation or recurrence
of cardiac complaints due to untreated coronary
stenosis, embolization to peripheral arteries usually
does not precipitate delicate clinical symptoms.

Migrated stent may cause obstruction and
acute ischemia in the peripheral artery which can
be ameliorated by percutaneous approach in the
early stage. Successful percutaneous retrival which
had been described first by Thomas et. al in 1964,
which has been performed in such cases to date.3

Although percutaneous re-intervention is the pre-
ferred approach in especially in early cases, surgi-
cal retrieval is a better option in migration which is
associated with thrombosis, endothelization and
intimal hyperplasia. 

In conclussion, this case demonstrates that in-
terventional retrieval techniques may be unsuc-
cessful and cause further complications due to
neointimal hyperplasia covering the migrated
stent, and a surgical approach should be considered
as preferred treatment.
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FIGURE 1: Angiography shows stent in superficial femoral artery (black
arrow).

FIGURE 2: Stenotic segment of the vessel due to migrated stent was ex-
posed.

FIGURE 3: Closed arteriotomy with saphene vein patchplasty.
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liyak arter anevrizmaları, iliyak arter çapının 1,5 cm’den geniş olması-
dır.1,2 Genelde abdominal aort anevrizmaları ile birlikte olsa da, izole
olarak da karşımıza çıkabilir. Tüm intraabdominal anevrizmaların %0,9-

4,7’sini oluşturan bu anevrizmalar tipik olarak yaşlı erkeklerde görülür.
Yaşla sıklığı artan şekilde, 7:1 oranında erkek cinsiyet baskınlığı vardır ve
en yüksek insidans 7. ve 8. dekattadır.3 İliyak arter anevrizmaları diğer
anevrizmalara nazaran daha yavaş büyürler ve genelde asemptomatiktirler,
ancak rüptür riskleri yüksektir. Hasta riskleriyle beraber, anevrizmanın
çapı, uzunluğu, anatomik komşuluğu ve çevre dokulara olan bası semp-
tomlarına göre, açık cerrahi ya da endovasküler tedavi tercih edilebilir.
Anevrizma çapı 3,5 cm’nin üzerindeki iyi risk grubundaki hastalar ile 4
cm’nin üzerindeki hastalarda elektif operasyon yapılmalıdır.1-4 Semptoma-
tik ve 5 cm üzerindeki anevrizmalarda rüptür riski fazladır. Cerrahi mor-
taliteleri acil şartlarda yapılmak zorunda kalındığında, elektif halde yapılan
cerrahiye göre oldukça yüksektir, bu da erken tanı ve uygun tedavi yakla-
şımlarının önemini göstermektedir.

Dev Rüptüre İliyak Arter Anevrizmasının
Kardiyopulmoner Resusitasyon Eşliğinde

Başarılı Cerrahi Onarımı

ÖÖZZEETT  İzole iliyak arter anevrizmaları oldukça nadirdir ve klinik olarak sıklıkla asemptomatik sey-
reder. Diğer anevrizmalara göre daha yavaş büyürler ancak rüptüre olma riskleri daha yüksektir. Bu
yazıda dev izole iliyak arter anevrizması rüptürü sonucu resusitasyon yapılır halde ameliyata alınan
63 yaşındaki bir bayan hastanın başarılı cerrahi tedavisi sunulmuştur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İliyak arter; anevrizma; rüptür

AABBSS  TTRRAACCTT  Isolated iliac arterial aneurysms are rarely seen. They are usually asymptomatic.Their
rupture risk is higher  although  they grow up more slowly compared to the aneurysms at different
localizations. In this article, we present successful surgical treatment of a ruptured  giant isolated
iliac artery aneurysm in a 63-year-old female patient who underwent surgery under cardiopul-
monary  resuscitation.

KKeeyy  WWoorrddss::  Iliac artery; aneurysm; rupture
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Biz bu makalede izole iliyak  arter anevrizma
rüptürü sonrası resusitasyon yapılır halde opere edi-
len olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.  

OLGU SUNUMU

Hasta ve yakınından yazılı onam formu alınmıştır.

Bel ağrısı, karın ağrısı, idrar yaparken yanma
şikayetleriyle acil servise gelen 63 yaşındaki hiper-
tansiyon, dislipidemi ve geçirilmiş guatr operasyon
öyküsü olan bayan hastada öncelikli olarak üriner
sistemde taş ve idrar yolu enfeksiyonu düşünülmüş,
istenilen üriner sistem ultrasonografik tetkikinde
sol ana iliyak arterde 12x8,5x7,5 cm boyutlarında
anevrizmatik dilatasyon ve 4 cm’ye ulaşan çevresel
hemorojik yumuşak doku artışı görülmüştür (Resim
1). İliyak anevrizma rüptürü açısından pelvik BT
yapılan hastada sol ana iliyak arterin hemen prok-
simal kesiminde en geniş yerinde 8,5 x 7,5 cm ölçü-
len sakküler anevrizmatik dilatasyon ve anevrizma
rüptürü ile uyumlu geniş boyutlarda retroperitoneal
hematom izlenmiştir (Resim 2). Hasta, bilgisayarlı
tomografi (BT) çekimi tamamlanırken kardiyopul-
moner arrest gelişmesiyle kardiyopulmoner resusi-
tasyon eşliğinde genel anestezi altında ameliyata
alındı. Orta hat insizyonla batına girildi. Eksploras-
yonda retroperitoneal bölgede yaygın hematomla
beraber, anevrizmanın  sol ana iliyak  bifürkasyo-
nun 1 cm kadar altından başladığı, sol iliyak interna
ve eksterna ayrımından hemen önce sonlandığı ve
posterior duvardan rüptüre olduğu, bununla bera-

ber abdominal aort ile sağ iliyak arterin normal ol-
duğu görüldü. Sol ana iliyak arter bifurkasyon hiza-
sında askıya alındı ve majör kanama durduruldu.
100 Ü/kg olacak şekilde sistemik heparinizasyon
sonrası sol ana iliyak arter proksimaline vasküler
klemp kondu, distal kanamayı kontrol etmek için
ayrı bir kasık insizyonuyla sol ana femoral arter as-
kıya alınarak vasküler klemp kondu. Anevrizma ke-
sesi anterior duvardan açılarak parsiyel rezeke
edildi. Sol ana iliyak arter distali, interna ve eks-
terna bifurkasyonundan hemen önce 3/0 polipropi-
len sütürle ile çift kat kapatıldı. Sol ana iliyak arter
proksimali ile sol ana femoral arter arasına  8 mm’lik
düz Dacron greft kullanılarak iliyo- femoral baypas
yapıldı. Anevrizma kesesi greft üzerine kapatılarak
anevrizmorafi yapıldı. Hasta pos-toperatif 5. saatte
ekstübe edildi. Erken dönemde sol bacakta güçsüz-
lük ve uyuşukluk şikayetleri olan hastanın tüm dis-
tal nabızları elle pozitifti. Bu durumu lumbosakral
pleksopati olarak değerlendirildi ve 24 saat içinde
düzeldi. Postoperatif birinci gün idrar çıkışında
azalma ve metabolik asidoz gelişen hastanın bu du-
rumu tıbbi tedaviyle düzeldi. Postoperatif ikinci
gün batın ve femoral bölgedeki drenleri çekilen
hasta mobilize edildi. Hasta postoperatif 7. günde
sorunsuz şekilde taburcu edildi. Ameliyat sonrası
12. ayda hastaya kontrol amaçlı iliyak arter BT an-
jiyografik tetkik yapıldı (Resim 3) ve iliyo-femoral

RESİM 1: Üriner sistem ultrasonografisi. Sol iliyak arter anevrizması ve çevre-
sel hemorajik yumuşak doku artışı.

RESİM 2: Pelvik bilgisayarlı tomografi. Rüptüre dev sol iliyak arter anevriz-
ması ve geniş retroperitoneal hematom.



greftin patent olduğu, internal ve eksternal iliyak
arterlerin retrograd  iyi olarak dolduğu görüldü.

TARTIŞMA

İliyak arter anevrizmaları genellikle abdominal
aort anevrizmaları ile birlikte olsa da, nadiren izole
olarak karşımıza çıkar.1-4 İliyak arter anevrizmaları
en sık ana iliyak arterde (%70-90) görülür, bunu
internal iliyak arter (%20) takip eder. Eksternal ili-
yak arterde  çok nadir görülür. İleri yaşlarda ve
erkek cinsiyette daha çok  izlenir. Yüzde elli ora-
nında bilateral olan rüptür riski yüksek bu anev-
rizmalar, diğer anevrizmalara göre daha yavaş
büyür ve genelde asemptomatiktirler. Hiromatsu
ve ark.3 21yıllık periyotta takip ettikleri 41 izole ili-
yak arter anevrizmalı hastada rüptür oranını 20
hastayla %49 olarak bildirirken, aynı dönemde
takip ettikleri 658 abdominal aort anevrizmalı has-
tada rüptür oranını 53 hastayla %8 olarak rapor et-
mişlerdir. Pelvis içerisinde, derin yerleşimli olan
bu anevrizmaların fizik muayenede saptanabilme-
leri çok zordur. Komşu pelvik yapılarda lokal bası,
tromboz veya embolik olaylar nedeniyle klinik
bulgu verebilirler. Bizim vakamızda hasta öncelikli
olarak karın ağrısı, bel ağrısı ve idrar yaparken
yanma şikayetiyle gelmiş, sol iliyak arter anevrizma
rüptürü tanısı üriner sistem ultrasonografi çeki-
minde rastlantısal olarak saptanmıştır.

En önemli sebebi ateroskleroz olan bu anev-
rizmaların diğer sebepleri olarak travma, enfeksi-

yon, diseksiyon, fibromuskular displazi, Marfan
sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi bazı bağ
dokusu hastalıkları  sayılabilir.4 Bizim olgumuz pa-
tolojik olarak  aterosklerotik  orijinli idi.

İzole iliyak arter anevrizmalarının tedavisi
açık cerrahi veya endovasküler tamirdir. Açık cer-
rahi başarı ile uygulanabilen bir yöntemdir. Eğer
tek taraflı tamir yapılacak ise alt kadran retroperi-
toneal insizyonla yaklaşmak yeterlidir. Anevriz-
manın gitgide genişlemesi, çevre dokularda
kompressif ve erozif komplikasyonlar oluşturması
yüksek rüptür riski olduğunu, en uygun zamanda
cerrahi tamir gerektiğini gösterir. Semptomatik ve
5 cm’den büyük çapta olan anevrizmalar rüptür
riski nedeniyle acil tamir edilmelidir.3  Hiromatsu
ve ark.3 rüptür riskinden dolayı iliyak arter anev-
rizma tanısı konar konmaz mümkün olan en kısa
sürede cerrahi tedavi önermektedirler. Preoperatif
radyolojik  ve klinik değerlendirme son derece
önemlidir. Anevrizmanın yeri, büyüklüğü ve çevre
dokularla ilişkisinin detaylı incelenmesi, cerrahi
stratejiyi belirler.5 Özellikle bilateral iliyak anev-
rizmalarda internal  iliyak arterlerin korunması ve
reimplantasyonu çok önemlidir. Pelvik venöz ya-
ralanmalardan dolayı olan aşırı kanama ve cerrahi
sırasında yeterli kollateral  sirkülasyonunun sağla-
namaması, iliyak arter anevrizma cerrahisinin mor-
bidite ve mortalitesinin en önemli sebebidir.
Postoperatif   komplikasyonlar arasında distal em-
bolizasyon ve stenoz nedeniyle alt ekstremite iske-
misi, hipogastrik akımın bozulmasından dolayı
organ ya da pelvik duvar iskemisi, anevrizma re-
perfüzyonu ve rüptürü, arteriyoenterik fistüller,
greft enfeksiyonu, komşu iliyak ven ve üreter ya-
ralanmaları vardır.6 Krupski ve ark.7 izole iliyak
anevrizmaların retrospektif analizinde %40 acil
mortalite ve %7 elektif mortalite oranları tespit et-
mişlerdir. İliyak arter anevrizma cerrahisi teknik
olarak zor ve oldukça titiz cerrahi manipulasyon
gerektirir. Anevrizmarofi ve greft interpozisyonu
en sık uygulanan cerrahi prosedürlerdir.7 Bizim va-
kamızda da anevrizmarofi ve greft interpozisyonu
uygulanmıştır. Aynı zamanda vakamız rüptür son-
rası resusitasyon yapılır halde ve tek taraflı anev-
rizma olduğu için, sol internal iliyak arter,
bifürkasyondan hemen önce bağlanmıştır. Rüptüre
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RESİM 3: İliyak arter bilgisayarlı tomografi anjiyografik tetkik.  Sol iliyo-femoral
8 mm’lik Dacron greft by pass ve retrograd iyi dolan sol internal, eksternal
iliyak arterler.
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olsun veya olmasın iliyak arter anevrizmalarının
açık cerrahi sonrası uzun dönem takipleri oldukça
iyidir. Yamamoto ve ark.8 11’i rüptüre olmak üzere
toplamda 26 vakalık açık cerrahi sonrası uzun
dönem takip serilerinde, 5 yıllık süre içinde kardi-
yovasküler olaysız yaşam oranı %93,3-100 ve 5 yıl-
lık süre içinde anevrizmaya ikincil girişim
yapılmama oranı %90-100 olarak bulmuşlardır.

Bası semptomu olmayan ve cerrahi açıdan yük-
sek riskli hastalarda endovasküler tamir, ilk tercih
edilen tedavi yöntemi olarak düşünülmelidir. Anev-
rizma çapı, proksimal ve distal boyun bölgelerinin
çapı, lezyonun unilateral veya bilateral olması, greft
tip seçiminde ve ilave prosedürlerin uygulanma-
sında önemlidir. Asemptomatik iliyak anevrizma-
ların elektif endovasküler tedavisinde mortalite
%1-4’dür. Literatürde rüptüre iliyak arter anevriz-
masının endovasküler girişimle yapılan başarılı te-
davileri bildirilse de, rüptüre iliyak anevrizmaların
endovasküler tedavisiyle ilgili mortalite oranı hak-
kında  yayınların sayısı çok az olduğu için belli bir
sonuç çıkarmak mümkün değildir. Endovasküler gi-
rişimlerin kendine özgü komplikasyonları vardır.
Bu komplikasyonlar arasında endoleak, postim-
plantasyon sendromu, postembolizasyon sendromu,
iliyak arter yaralanması, stent-greft trombozu,
kolon mukoza iskemisi, kalça klodikasyonu ve sek-
süel disfonksiyon sayılabilir.9 Parson ve ark. 25 va-
kalık serilerinde %12 oranında endovasküler işlem
ile ilgili ve yine endovasküler yöntemlerle tedavi
edilmek zorunda kalınan komplikasyon bildirmiş-
lerdir.10 Aynı seride bir hastada 17. ayın sonunda
anevrizma rüptürü gelişmiştir. Endovasküler ta-
mirde tek taraflı hipogastrik arter embolizasyonu
gerekli olabilir, ancak bilateral yapılmasından glu-
teal bölgede klodikasyon ve barsak iskemisine yol
açabileceği için kaçınılmalıdır. Anevrizmal kese
içinde trombüs varlığı greft yerleştirilmesini zorlaş-
tırabilir, endoleak riskini arttırır. Anevrizma çapı

arttıkça endovasküler tedavi başarı şansı azalır. Son
zamanlardaki 35 vakalık serilerinde Tielliu ve ark.
iliyak arter anevrizmasına yönelik endovasküler
stent greft implantasyon çalışmasında 31,2±20,7
aylık takiplerde kabul edilebilir bir erken kompli-
kasyon oranı bildirmişlerdir, ancak %70 vakada ili-
yak internal arterler oklüde olmuştur ve bu
hastaların üçünde de ciddi gluteal klodikasyon ge-
lişmiştir.11 Bizim vakamız rüptür sonucunda  kardi-
yopulmoner arrest ile resusitasyon eşliğinde
ameliyata alındığı için açık cerrahi şeklinde tedavi
edilmiştir. Açık cerrahi ile postoperatif erken dö-
nemde oldukça dramatik bir sonuç elde edilmiş ve
aynı zamanda endovasküler tedavinin erken ve geç
dönem komplikasyonlarından da uzaklaşılmıştır.

İliyak arter anevrizmaları açık cerrahi veya
endovasküler girişimle tedavi edildikten sonra da
hem tedavi edilen iliyak arter anevrizması  hem de
vasküler sistemin diğer bölgelerinde gelişebilecek
anevrizmalar açısından sıkı takip edilmelidir. En-
dovasküler girişim sonrası 1 ay, 6 ay, 12 ay aralık-
larla BT anjiyografik tetkikle işlem yapılan vasküler
bölgenin değerlendirilmesi uygundur.12

Sonuç olarak, rüptür riski yüksek nadir görü-
len iliyak arter anevrizmalarında birkaç alternatif
yaklaşım olmakla birlikte cerrahi prosedürler hala
altın standarttır. Cerrahi mortaliteleri, acil şartlarda
yapılmak zorunda kalındığında, elektif halde yapı-
lan cerrahiye göre oldukça yüksektir. Nadir görül-
meleri nedeniyle tanı koymakta zorluk çekilen bu
hastalara sıklıkla rüptüre olduktan sonra tanı ko-
nabilmektedir. Bu sebepten risk grubundaki hasta-
lar erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımlarıyla
tedavi edilmelidir.
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Derin Ven Trombozunda
Wells Skorlamasının

Doppler Ultrason ile Kıyaslanması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Akut de rin ven trom bo zu (DVT), tüm dün ya da  bir çok in sa nı et ki le yen yay gın ve cid di bir
sağ lık prob le mi dir. Bu ça lış ma mı zın ama cı risk skor la rın dan en faz la bi li nen ve uy gu la na nı olan Wells skor-
la ma sı nın DVT ta nı sı açı sın dan dü şük ve yük sek ola sı lık lı has ta grup la rı nı sap ta ma da ki et kin li ği ni Dopp-
ler ul tra son bul gu la rıy la kı yas la mak tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Akut DVT ön ta nı sı alan 85’i ka dın, 64’ü er kek
22-88 yaş ara lı ğın da ki top lam 149 has ta nın Wells Skor la rı ve Dopp ler ul tra son so nuç la rı ret ros pek tif ola-
rak in ce len miş tir. 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 Wells skor la ma sı ay nı gün için de
ya pıl mış tır. Her iki yön tem le de ğer len di ri len has ta gru bun da DVT pre va lan sı he sap lan mış, Dopp ler ul tra -
son bul gu la rı al tın stan dart ka bul edi le rek Wells skor la ma sı nın sen si ti vi te ve spe si fi te de ğer le ri he sap lan -
mış tır. Bu de ğer le rin he sap lan ma sın da skor eşik le ri kul la nıl mış tır. BBuull  gguu  llaarr:: Ça lış ma ya alı nan 149 has ta
için den diz üs tü Dopp ler ul tra son in ce le me ile 75 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 %50,3’dür. Yük sek
risk sko ru nun DVT’yi ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve spe si fi te si (sı ra sıy la) %61,3 ve %60,8’dir. Yük-
sek ve ara risk sko ru nun bir lik te DVT’yi ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve spe si fi te si (sı ra sıy la) %92 ve
%43,2’dir. Yük sek ola sı lık lı (skor≥2) ve dü şük ola sı lık lı (skor<2) şek lin de di ko to mi ze edil miş skor la ma nın
DVT’yi ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve spe si fi te si (sı ra sıy la) %81,3 ve %55,4 ola rak bu lun muş tur. SSoo  --
nnuuçç::  Wells skor la ma sı nın 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, kli-
nis ye nin gör gül (am pi rik) se çi ci li ği ne kı yas la ek bir üs tün lük ge tir me di ği söy le ne bi lir.An cak, Wells
skor la ma sı nın bir al go rit ma için de ki et kin li ği ni araş tır mak da ha fay da lı so nuç lar üre te bi lir. Bu yak la şı mı sı-
na mak için al go rit ma la rın içe ri ğin de bu lu nan D-di mer tes ti, Dopp ler ul tra son gi bi ta nı sal test le rin et kin -
lik le ri, ma li yet öge si de dik ka te alı na rak araş tı rıl ma lı dır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Wells skoru; Doppler ultrason; DVT

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Acute deep vein thrombosis (DVT) is a serious and frequent health problem that af-
fects many people in the world. The purpose of this study is to compare Doppler ultrasound data and Wells
scoring, which is the most widely known and used risk score, for detection of low and high risk patients
for DVT. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Wells scores and Doppler ultrasound results of 85 women and 64 men
with the diagnosis of acute DVT were retrospectively analyzed. There were 149 patients in total who were
between 22 and 88 years of age. Patients with complaints more than one week and patients who had the
diagnosis of DVT and under follow-up were excluded from the study. Doppler ultrasound and Wells scor-
ing of patients were performed in the same day.  The assessed prevalence of DVT in patients with each
method were calculated, when Doppler ultrasound data was taken as a gold standard, then the sensitivity
and specificity of Wells scoring values were  calculated. Score thresholds were used while calculating these
values. RReessuullttss:: DVT was detected with above-knee examination of Doppler ultrasound in 75 out of 149 pa-
tients who were included in this study. According to this, in patients pre diagnosed with DVT in the De-
partment of Cardiovascular Surgery Clinic, the prevalence was 50.3%. The sensitivity and specificity of
high risk score for predicting DVT were 61.3% and 60.8%, respectively. The same values were 92% and
43.2% for high-moderate risk scores. When of high probability (score ≥ 2) and low probability (score <2)
scores were dichotomized, sensitivity and specificity were 81.3% and 55.4%, respectively. CCoonncclluussiioonn::  Only
Wells scoring may not be an effective method while predicting of thromboembolic cases and it can be said
that it does not impose an additional advantage on selection of the clinicians. However, it might be more
useful to investigate the effectiveness of Wells scoring in an algorithm. To test this approach, the tests such
as D-dimer test and Doppler ultrasound, should be investigated in the context of the algorithm while tak-
ing the costs into consideration.

KKeeyy  WWoorrddss::  Wells score; Doppler ultrasound; DVT 

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001133;;2222((11))::110044--99

Ali Haydar BAYKAN,a

Ali Ümit YENER,b

Kemal KORKMAZ,b

Bülent Çağlar BİLGİN,c

Umut Hasan KANTARCI,d

Mustafa KARAÇELİK,e

Turgut KARACA,f

Hikmet Selçuk GEDİKb

aRadyoloji Kliniği,
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Adıyaman
bKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
fGenel Cerrahi Kliniği,
Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Ankara
cGenel Cerrahi Kliniği,
dRadyoloji Kliniği,
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars
eKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, İzmir

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 27.07.2012 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 16.11.2012

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Hikmet Selçuk GEDİK
Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara,
TÜRKİYE/TURKEY
drselcukg@hotmail.com

doi: 10.9739/uvcd.2012-31475

Cop yright © 2013 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Ven Hastalıkları



DERİN VEN TROMBOZUNDA WELLS SKORLAMASININ DOPPLER ULTRASON İLE KIYASLANMASI Ali Haydar BAYKAN ve ark.

Damar Cer Derg 2013;22(1) 105

kut de rin ven trom bo zu (DVT), Ame ri ka
Bir le şik Dev let le rin de her yıl 2 mil yon in-
sa nı et ki le yen cid di bir sağ lık prob le mi dir.1

DVT, ge nel po pü las yon da 100.000’de 67 ora nın da
gö rü lür.2,3 Bu has ta la rın %1-8’lik kıs mı pul mo ner
em bo li ye (PE) bağ lı komp li kas yon lar ne de niy le
kay be dil mek te dir ler.4,5 Ge ri ye ka lan lar ise post fle -
bi tik sen drom6 ve kro nik trom bo em bo lik pul mo ner
hi per tan si yon gi bi uzun sü ren komp li kas yon la ra
ma ruz ka lır lar.7

Ve nöz trom bo em bo lizm ris ki ni ar tı ran pek
çok et ken ta nım lan mış tır. En güç lü risk et ken le ri
bü yük cer ra hi ler, cid di trav ma, kal ça ve ya diz pro-
tez cer ra hi si, kal ça ve ya ba cak kı rık la rı ve spi nal
kord ze de len me le ri dir. Bun la rın ya nı sı ra ma lig ni -
te ler, da ha ön ce ki DVT ve ya PE öy kü sü, kar di yak
ve ya so lu num sal yet mez lik, uza mış im mo bi li zas -
yon, ge be lik, ös tro jen te da vi si ve obe zi te de ve nöz
trom bo em bo lizm ge li şi mi ne kat kı da bu lu nur.8

Bu risk et ken le ri kli nik ko şul lar al tın da be lir -
le nip, ve nöz trom bo em bo lizm ile bir lik te li ği en
faz la olan lar risk skor la ma sın da kul la nı la bi lir. Bu
tür bir skor la ma nın ama cı yük sek risk li has ta grup-
la rı nın be lir le ne rek bir son ra ki la bo ra tu var/gö rün -
tü le me tes ti nin ve ya te da vi ka ra rı nın gü ve ni lir lik le
alın ma sı nı sağ la mak tır. Risk skor la ma sı yak la şım -
la rı için de en faz la bi li nen ve uy gu la na nı Wells
skor la ma sı dır.9 Bu mo del de has ta lar yu kar da be lir -
ti len risk et ken le ri ba kı mın dan sor gu la na rak DVT
açı sın dan yük sek, or ta, ve dü şük risk gru bu ola rak
ka te go ri ze edi lir ler.10 Wells skor la ma sı, ve nöz
trom bo em bo lizm ta nı sın da ma li yet et kin li ği sağ la -
ma yı he def le yen kli nik ta nı al go rit ma la rı nın oluş-
ma sı na kat kı da bu lu nur.11 Ör ne ğin son yıl lar da
Wells ve ark. ta ra fın dan kul la nıl ma sı öne ri len bir
al go rit ma da, dü şük Wells sko ru ve ne ga tif D-di me -
ri olan has ta lar da ile ri ta nı sal test lerin ma li ye ti ar-
tı rı cı  ni te lik te ol du ğu bu lun muş tur.10,11

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 149 ol gu da Wells
sko ru 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  Wells skor la -
ma sı nın DVT ta nı sı açı sın dan dü şük ve yük sek
ola sı lık lı has ta grup la rı nı sap ta ma da ki et kin li ği ni
Dopp ler ul tra son bul gu la rıy la kı yas la mak tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma 2009 yı lı için de Kalp Da mar Cer ra hi si Po-
lik li ni ği ne başvuran ve alt eks tre mi te akut DVT ön
ta nı sı alan has ta la rın Wells skor la ma sı ve Dopp ler
ul tra son so nuç la rı nın ret ros pek tif ola rak ana li zi ile
ger çek leş ti ril miş tir. İnce le nen has ta la rın sa yı sı 149
olup, 85 ka dın ve 64 er kek ten oluş mak tay dı. Has ta
gru bu nun yaş ara lı ğı 22-88 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 lar da Dopp ler ul tra son ve
Wells skor la ma sı nın ay nı gün içe ri sin de ger çek leş -
ti ril miş ol ma sı na dik kat edil miş tir.

WELLS SKOR LA MA SI

Wells ve ark.nın öz gün ça lış ma sın da ta nım la nan
kli nik bul gu lar ve bun la ra ait pu an la ma sis te mi ne
yö ne lik il ke ler Tab lo 1’de su nul muş tur. Risk skor-
la rı iki fark lı şekil de ka te go ri ze edil miş tir: 

1. İki fark lı skor eşi ği kul la nan [yük sek (≥3),
ara (1 ve ya 2) ve ya dü şük (≤0) şek lin de] ka te go ri -
zas yon, 

2. Bir skor eşi ği kul la nan [Yük sek ola sı lık lı
(skor≥2) ve dü şük ola sı lık lı (skor<2)] şek lin de di-
ko to mi ze edil miş ka te go ri zas yon.

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
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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.

İSTA TİS TİKSEL ANALİZ

Her iki yön tem le de ğer len di ri len has ta gru bun da
DVT pre va lan sı he sap lan mış, Dopp ler ul tra son bul-
gu la rı al tın stan dart ka bul edi le rek Wells skor la ma -

sı nın sen si ti vi te ve spe si fi te de ğer le ri Sensitivite
için: true (+) / true (+) + false (-), Spesifite için: true
(-) / true (-) + false (+), Negatif prediktif değer için:
true (-) / true (-) + false (-), Pozitif prediktif değer
için: true (+) / true (+) + false (+) testleri ile hesap-
lanmıştır. Bu de ğer le rin he sap lan ma sın da Windows
XP Home Edition (SPSS, Chicago, IL, USA) ile aşa-
ğıdaki skor eşikleri kullanılmıştır:

11..  YYüükk  sseekk  ((≥≥33)),,  aarraa  ((11  vvee  yyaa  22)),,  vvee  yyaa  ddüü  şşüükk  ((≤≤00))
şşeekk  lliinn  ddee  kkaa  ttee  ggoo  rrii  zzaass  yyoonn  yyaa  ppııll  ddıı  ğğıı  ttaakk  ddiirr  ddee  

a. Yük sek risk sko ru na (≥3) ait de ğer ler, 

b. Yük sek ve ara risk sko ru nun bir lik te (≥1)
üret ti ği de ğer ler, 

22..  YYüükk  sseekk  oollaa  ssıı  llııkk  llıı  ((sskkoorr≥≥22))  vvee  ddüü  şşüükk  oollaa  ssıı  llııkk  --
llıı  ((sskkoorr<<22))  şşeekk  lliinn  ddee  ddii  kkoo  ttoo  mmii  zzaass  yyoonn  yyaa  ppııll  ddıı  ğğıı  ttaakk--
ddiirr  ddee,,  yük sek risk sko ru na (≥2) ait de ğer le rin ne
ola ca ğı he sap lan mış tır. 

BUL GU LAR

Ça lış ma ya alı nan 149 has ta için den diz üs tü Dopp-
ler ul tra son in ce le me ile 75 has ta da DVT sap tan -
mış tır. Bu na gö re Kalp Da mar Cer ra hi si Kli ni ği

Klinik Özellik Puan

Aktif kanser varlığı 1

Asemptomatik bacağa kıyasla bacak çapında  3 cm’den fazla artış (tibial tuberositeden 10 cm aşağıda ölçülür) 1

Kollatarel 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 yakın zamanda alçı immobilizasyonu 1

Yakın zamanda 3 günden fazla yatak istirahatı veya 4 hafta içinde genel veya lokal anestezi eşliğinde major cerrahi 1

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.
DVT: Derin ven trombozu.

Düşük Risk (%) Ara Risk (%) Yüksek Risk (%) Toplam (%)

DVT (+) 6 (%4) 23 (%15.3) 46 (%30,8) 75 (%50,3)

DVT (-) 32 (%21,4) 13 (%8,6) 29 (%19,6) 74 (%49,6)

Toplam 38 (%25,5) 36 (%24,1) 75 (%50,3) 149 (%100)

TABLO 2: Çalışmamızda literatürde bulunan Wells skoru aralıkları* içinde derin ven trombozu olan olguların dağılımı.

*Risk skoru kriteri; yüksek (≥3), ara (1 veya 2), düşük (≤0) şeklindedir.
DVT: Derin ven trombozu.
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ta ra fın dan se çil miş olan DVT ön ta nı lı has ta gru bu
için de DVT pre va lan sı %50,3’dür. 

Wells skor la ma sı ile Dopp ler ul tra son so nuç -
la rı nın kı yas lan ma sı Tab lo 2’de su nul muş tur. 

Yu kar ıda ki bul gu la ra gö re yük sek risk sko ru -
nun DVT’yi ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve
spe si fi te si (sı ra sıy la) %61,3 ve %60,8’dir. 

Yük sek ve ara risk sko ru nun bir lik te DVT’yi
ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve spe si fi te si (sı-
ra sıy la) %92 ve %43,2’dir. 

Yük sek ola sı lık lı (skor≥2) ve dü şük ola sı lık lı
(skor<2) şek lin de di ko to mi ze edil miş skor la ma nın
DVT’yi ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te ve spe si -
fi te si (sı ra sıy la) %81,3 ve %55,4’dür. 

Bu he sap la ma lar Tab lo 3’de özet len miş tir. 

TAR TIŞ MA
Li te ra tür de Wells skor la ma sı ile 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.11 Bu ça lış ma nın so nuç la rı şöy le
özet le ne bi lir: 

Me ta-ana liz de Wells sko ru nun et kin li ği ne iliş-
kin 21 ça lış ma de ğer len di ril miş tir. Bun la ra ek ola-
rak Wells skor la ma sı nı içe ren 32 kli nik al go rit ma
öne ri si test edil miş tir. 

Me ta-ana liz so nuç la rı prok si mal (diz üs tü) ve
dis tal DVT ol gu la rı için fark lı lık gös ter mek te dir.
Me ta-ana li ze gö re DVT pre va lan sı %10-47 (med-
yan de ğer, %25) ara sı de ğiş mek te dir. Prok si mal
(diz üs tü) ve dis tal DVT pre va lan sı 13 ça lış ma ta-
ra fın dan ra por edil miş tir. Bu na gö re prok si mal
DVT’nin dis tal DVT’ye ora nı %46-92 (med yan de -
ğer, %76) ara sında de ğiş mek te dir. 

Yük sek risk sko ru nun DVT’yi ön gör me ko nu -
sun da ki sen si ti vi te si %57 (gü ven ara lı ğı, %51 ile
%63) ve spe si fi te si %89’dur (gü ven ara lı ğı, %85 ile
%92). Yük sek ve ara risk sko ru nun bir lik te DVT’yi
ön gör me ko nu sun da ki sen si ti vi te si %89 (gü ven
ara lı ğı, %86 ile %92) ve spe si fi te si %48’dur (gü ven
ara lı ğı, %40 ile %56). 

Wells sko ru, has ta la rı DVT açı sın dan yük sek,
or ta ve dü şük risk li ola rak sı nıf la ma da tu tar lı bir
yön tem dir. De ği şik ko şul lar da ge çer li li ği ka nıt lan -
mış tır ve ile ri ta nı sal test ler için fay da lı bir ve ri dir.
An cak tek ba şı na Wells risk skor la ma sı da ha ile ri
ta nı sal test le re ge rek duy ma dan DVT’yi dış la mak
ve ya te da vi si ne baş la mak için ye ter li ke sin lik te de-
ğil dir. İle ri ta nı sal test ler den en sık kul la nı lan lar -
dan bi ri D-di mer tes ti dir.

Wells sko ru prok si mal DVT’yi et kin bir bi çim -
de ka te go ri ze ede bi lir ken, dis tal DVT için bu du -
rum söz ko nu su de ğil dir. Bu du rum muh te me len
dis tal DVT’nin da ha az öl çü le bi lir kli nik bul gu ver-
me sin den kay nak lan mak ta dır. 

Ka te go ri ze et me de ki et kin li ği ne rağ men Wells
sko ru nun per for man sın da po pü las yon ka rak te ris -
tik le rin den ve sko run kul la nı cı la rın da ki fark lı lık -
lar dan kay nak la nan bir de ğiş ken lik var dır. 

Ul tra so nun prok si mal DVT’de ki sen si ti vi te si
%94, dis tal DVT’de ki sen si ti vi te si %64, spe si fi te si
ise %94’tür. 

Yu kar da ki so nuç la ra da ya lı ola rak ma li yet et -
kin kli nik al go rit ma lar üre til me ye kal kı şıl dı ğın da,
en et kin yön tem dü şük Wells sko ru ve ne ga tif D-
di mer le da ha ile ri test le re ge rek duy ma dan has ta -
nın ta bur cu edil me si dir. Di ğer has ta la rın ta nı sı için
ul tra son, ple tis mog ra fi ve se çil miş ol gu lar da ve no-
g ra fi de kul la nı la bi lir. 

Ru tin de ve nog ra fi ve ya ple tismog ra fi ya pı la -
ma yan mer kez ler de Wells ve ark.nın yap tı ğı bir ça-
lış ma dan el de edi len al go rit ma, op ti ma le en ya kın
yön tem ola rak kul la nıl mak ta dır.10

Wang ve ark.nın yap mış ol du ğu ça lış ma da da
DVT ta nı sı am pi rik ola rak ve Wells sko ru kul la na -
rak kar şı laş tı rıl mış tır.12 Ça lış ma ya 405 has ta alın mış
ve her has ta ya Dopp ler USG ya pı la rak 45 gün ta kip
edil miş tir. Bu ça lış ma ya gö re sa de ce Wells sko ru -

Skor≥1 Skor≥2 Skor≥3

Sensitivite %92 %81,3 %61,3

Spesifite %43,2 %55,4 %60,8

TABLO 3: Çalışmamızdaki olgular içinde üç farklı skor
eşiğinin derin ven trombozunu öngörme konusundaki

sensitivite ve spesifite değerleri.
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nun has ta ya ke sin ta nı koy ma da yet me di ği, hem la-
bo ra tu var hem de gö rün tü le me yön tem le riy le ta nı -
nın des tek len me si ge rek li li ği or ta ya kon muş tur.

Gö rül dü ğü üze re, Wells skor la ma sı kli nis yen
ve rad yo lo ğa yo ğun ola rak araş tı rıl mış ve so nuç la -
rı na da ya lı ola rak ma li yet et kin ta nı al go rit ma la rı
kur gu lan mış bir kli nik yak la şım sun mak ta dır. Bi -
ze gö re en önem li avan ta jı ma li ye ti ol ma ma sı dır. 

Bu bil gi ler ışı ğın da ça lış ma mı zın bul gu la rı nı
şöy le yo rum la ya bi li riz: 

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 sap ta -
nan DVT pre va lan sı (%50,3) Go o dac re ve ark.nın
yap tı ğı ça lış ma da  bu lu nan ra kam lar dan (%10-47
ara sı) bi raz da ha faz la dır. Bu ra kam Kalp Da mar
Cer ra hi si kli nik se çi ci li ği nin dün ya stan dart la rıy la
kı yas la na bi le ce ği ni gös te ren ka ba bir öl çüt tür. 

Dü şük, ara ve yük sek risk li ola rak ay rım la nan
Wells sko ru ara lık la rı için de DVT’li ol gu la rın da ğı -
lı mı he te ro jen ni te lik te dir (Tab lo 1). Da ğı lım DVT’li
olan ol gu lar da top lam risk sko ru na pa ra lel bir se yir
iz le mek te, an cak DVT’li ol ma yan ol gu lar da ay nı pa-
ra lel lik sap tan ma mak ta dır (Tab lo 1, ikin ci sa tır). Bu
du rum, bi zim ça lış ma mız da Wells skor la ma sı nın
DVT’li olan ol gu la rı ka te go ri ze ede bil di ği ni, ol ma -
yan ol gu la rı ise ka te go ri ze ede me di ği ni gös te rir. 

Bu du ru mun ne de ni yan lış po zi tif ta nı la rın sa-
yı sı nın gö re ce li ola rak yük sek ol ma sı, baş ka bir de-
yiş le spe si fi te nin dü şük ol ma sı dır. Ni te kim fark lı
skor eşik le ri kul la nı la rak ya pı lan spe si fi te he sap la -
ma la rın da ta nı sal açı dan ka bul edi le bi lir de ğer le re
ula şı la ma mış tır (Tab lo 3, ikin ci sa tır). Spe si fi te, kul-
la nı lan skor eşi ği ne bağ lı ol mak sı zın dü şük tür. 

Spe si fi te nin skor eşi ğin den ba ğım sız ola rak dü -
şük ol ma sı na rağ men, eşik sko run <1 şek lin de se-
çil di ği (ya ni yük sek ve ara risk sko ru nun dü şük
skor la kı yas lan dı ğı) ol gu lar da sen si ti vi te ta nı sal açı-
dan ka bul edi le bi lir se vi ye ye (%92) çık mış tır. Bu
se vi ye de ki ra kam lar me ta-ana liz so nuç la rı na ya-
kın dır (sen si ti vi te, %89; spe si fi te, %48).

Tick ve ark.nın 811 ol gu içe ren ça lış ma sın da
bi zim ça lış ma mız da ki ka te go ri zas yo nun ay nı sı ya-
pıl mış ve bi zim so nuç la rı mı za ya kın de ğer ler el de
edil miş tir (sen si ti vi te, %90; spe si fi te, %51).13 An -
cak skor eşi ği yük sel til di ği za man sen si ti vi te bek le-

ne nin ak si ne düş mek te dir (Tab lo 3). Bu du rum ça-
lış ma mı za öz gü bir du rum de ğil dir: Go o dac re ve
ark.nın yap tı ğı ça lış ma da da  ben zer du rum söz ko-
nu su dur: Sko run 2 ve ya üze rin de (≥2) se çil di ği du-
rum da Wells skor la ma sı nın DVT’yi ön gör me
ko nu sun da ki sen si ti vi te si %57’ye düş mek te dir.11 Bu
so nuç lar Wells skor la ma sı nın yük sek risk li has ta -
la rı ka te go ri ze et me ko nu sun da da ye ter siz ol du -
ğu nu dü şün dür mek te dir. Bu nun ne de ni skor la -
ma nın ye ter siz ta sa r lan ma sı ola bi lir. Skor la ma için -
de bu lu nan “En az DVT ka dar ola sı al ter na tif ta nı -
” mad de si dı şın da ka lan mad de le re kar şı lık ge len
skor 1’dir. Bu mad de ler den ba zı la rı nın gö re ce li et-
kin li ği di ğer le ri ne kı yas la faz la ola bi lir. Bu du rum
top lam sko run art ma sı nın sen si ti vi te de bu na pa ra -
le l bir ar tı şa yol aç ma ya ca ğı an la mı na ge lir. Di ğer
ta raf tan Wells skor la ma sı nı di ko to mi ze eder ken
yük sek risk li ve dü şük risk li grup la rın ≤0 ve >0 ola-
rak ka te go ri ze edil me si, risk et ken le ri nin her han -
gi bi ri nin var lı ğı ha lin de has ta nın yük sek risk li
ola rak ka bul edi le bi le ce ği ni gös te rir ki bu du rum,
kli nis ye nin gör gül (am pi rik) se çi ci li ği ne kı yas la ek
bir üs tün lük ge tir mez. 

Gö rül dü ğü üze re, eşik sko run <1 şek lin de se-
çil di ği du rum da bi le ha la de vam eden sen si ti vi te ve
spe si fi te so run la rı ne de niy le Wells skor la ma sı
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, Wells
skor la ma sı nın bir D-di mer tes ti ni içe ren ta nı sal al-
go rit ma lar için de kul la nıl ma sı na en gel de ğil dir.
Me ta-ana liz so nuç la rı na gö re yük sek Wells sko ru -
na sa hip ol gu lar da D-di mer tes ti %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 olarak sap-
tan mış tır. Dü şük sko ra sa hip ol gu lar da ise
sen si ti vi te yak la şık ola rak ay nı kal mak ta (%91),
spe si fi te be lir gin ola rak yük sel mek te dir (%78). Baş -
ka bir de yiş le D-di mer tes ti nin spe si fi te si Wells
skoru düş tük çe yük sel mek te, sen si ti vi te si ise de ğiş-
me mek te dir.11 Bu so nuç lar D-di mer te si nin Wells
skor la ma sıy la bir lik te kul la nıl dı ğı du rum lar da ta-
nı sal et kin li ği nin ar ta bi le ce ği ni gös ter mek te dir.
Ça lış ma mı zın ve ri le ri ara sın da D-di mer tes ti so-
nuç la rı ol ma dı ğı için bu so nu cu des tek le ye bi le cek,
ya da öne ri len ta nı sal al go rit ma la rın et kin li ği ne yö-
ne lik so nuç lar çı kar mak müm kün de ğil dir. 
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Ça lış ma mı zın Kı sıt lı lı ğı: DVT’ye yö ne lik Dopp-
ler ul tra son in ce le me sinin diz üs tü ile sı nır lı ol ma -
sı, 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 me si dir. Wells skor la ma sı tek bir Kalp ve Da -
mar Cer ra hı ta ra fın dan de ğil, ay nı kli ni ğe bağ lı bir-
den faz la Kalp ve Da mar Cer ra hı ta ra fın dan
ger çek leş ti ril miş tir. Ça lış ma mız bu kli nis yen ler ara-
sın da (ve ya fark lı kli nik ler ara sın da) var ola bi le cek
göz lem ci ler ara sı de ğiş ken li ğe iliş kin ve ri içer me -
mek te dir. Bu du rum ça lış ma mız için önem li bir sı-
nır lı lık oluş tur mak ta dır. Di ğer ta raf tan, Wells
skor la ma sı nın göz lem ci ler ara sı uyu mu nu araş tı ran
iki ça lış ma da kap pa de ğer le ri 0,75 ve 0,85 bu lun -
muş tur.9,14 Bu ra kam lar göz lem ci ler ara sı uyu mun
ol duk ça iyi se vi ye de ol du ğu nu gös ter mek te dir.  

SO NUÇ

Kli nik ola rak DVT bul gu la rı nın spe si fik ol ma ma sı,
ve has ta la rın ya rı ya ya kı nı nın asemp to ma tik ol ma -
sı ne de niy le, ta nı ya yak la şım zor dur. Bu nun la bir-
lik te, kli nik bul gu la ra da ya lı bir risk sı nıf la ma sı
yak la şı mı olan Wells skor la ma sı, ile ri ta nı sal test le-
rin se çi min de fay da lı bir iş lev gö rür. Tek ba şı na
Wells risk skor la ma sı da ha ile ri ta nı sal test le re ge -
rek duy ma dan DVT’yi dış la mak ve ya te da vi si ne
baş la mak için ye ter li de ğil dir. 

Bu ça lış ma da has ta ne miz de kli nis yen ler ta ra -
fın dan ola sı DVT ta nı sı ko nan ol gu lar da Wells sko -
ru ile Dopp ler ul tra son bul gu la rı ara sın da ki iliş ki
araş tı rıl mış tır. Fark lı skor eşik le ri kul la nı la rak ya-
pı lan spe si fi te he sap la ma la rın da ta nı sal açı dan ka -
bul edi le bi lir de ğer le re ula şı la ma mış tır. Bu na
kar şı lık sa de ce eşik sko run <1 şek lin de se çil di ği (ya -
ni yük sek ve ara risk sko ru nun dü şük skor la kı yas -
lan dı ğı) ol gu lar da sen si ti vi te ta nı sal açı dan ka bul
edi le bi lir se vi ye ye (%92) çık mış tır. Bu bul gu la ra
da ya na rak Wells skor la ma sı nın 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, kli nis ye nin gör gül (am pi rik) se çi ci li ği ne kı-
yas la ek bir üs tün lük ge tir me di ği söy le ne bi lir.
An cak bu du rum, Wells skor la ma sı nın bir D-di mer
tes ti ni içe ren ta nı sal al go rit ma lar için de kul la nıl -
ma sı na en gel de ğil dir. Baş ka bir de yiş le, Wells
skor la ma sı nın bir al go rit ma için de ki et kin li ği ni
araş tır mak da ha fay da lı so nuç lar üre te bi lir. Bu yak-
la şı mı sı na mak için al go rit ma la rın içe ri ğin de bu lu -
nan D-di mer tes ti, Dopp ler ul tra son gi bi ta nı sal
test le rin et kin lik le ri ma li yet öge si de dik ka te alı-
na rak araş tı rıl ma lı dır. 
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Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V
Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Çalışmamızda, derin ven trombozu nedeni ile başvuran hastalarda Faktör V Leiden
mutasyonunun sıklığı ve bu hastalara yaklaşımımız paylaşılacaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2009
ile Ağustos 2011 tarihleri arasında derin ven trombozu ile başvuran 53 olgu, Faktör V leiden mu-
tasyonu açısından araştırıldı.  Olguların yaş aralığı 19-83 yıl olup %50,94’ü erkek idi. Olguların
tümü standart olarak yatırılıp, iv standart heparin alıp oral antikoagulan ilaç başlandı. Tümünde
etiyolojik araştırma yapıldı. BBuullgguullaarr::  Elli üç olguda araştırılan Faktör V leiden mutasyonu 11 has-
tada heterozigot  (7E, 4K) (%20,75), 2 hastada homozigot (K) (% 3,77) olarak tespit edildi. Hetero-
zigot olarak tespit edilen tek kadın hastanın pulmoner emboli öyküsü mevcuttu. Rekürren derin ven
trombozu olarak başvuran 6 hastanın birinde heterozigot (E) birinde homozigot (K) gen mutasyonu
tespit edildi. Rekürren derin ven trombozlu hastaların diğeri 6. dekatta malignitesi olan ve Faktör
V’i normal olan hastaydı. Olguların 6’ sında immobilizasyon, gebelik, postpartum ve malignite gibi
ek etiyolojik faktörler tespit edildi. Faktör V mutasyonu olan hastaların tümünde femoral ven se-
viyesinde tutulum mevcuttu. SSoonnuuçç:: Faktör V mutasyonu olan ve tetikleyici faktör birlikteliği ile
venöz trombüs gelişen, özellikle de rekürens olan olgularda ömür boyu oral antikoagulan kulla-
nımı gereklidir. Ayrıca Faktör V leiden mutasyon taşıyıcısı bireyin asemptomatik aile bireylerinin
mutasyon açısından taranması önerildiğinden, mutasyon tanımlandığında, yüksek riskli olgularda,
derin ven trombozu proflaksisinin ve acil tıbbi bakımın gerektiği durumların önceden saptanabil-
mesi için bu olgu grubuna genetik danışmanlık verilmesi yararlı olacaktır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Faktör V leiden; thromboembolizm; derin ven trombozu; profilaksi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  In this study, we aimed to investigate incidence of Factor V Leiden muta-
tion in patients with deep vein thrombosis. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Between January 2009 and Au-
gust 2011, 53 patients with deep vein thrombosis were investigated for Factor V Leiden mutation.
Of all, 50.94% patients were males and age range was 19-83 years. All of the patients were hospi-
talized. Standard IV heparine and warfarine were administered. Screening tests for etiology were
done for all patients. RReessuullttss:: Eleven patients were heterozygotes (7 males, 4 females) (20.75%), 2
patients were homozygotes (2 females) (%3.77). Pulmonary embolism was evident in 1 heterozy-
gote female patient. Of 6 patients with recurrent deep vein thrombosis, 1 heterozygote male and 1
homozygote female patients were detected. One of the patients with reccurent deep vein throm-
bosis was a patient in the 6th decade and had malignancy. Deep vein thrombosis occured due to risk
factors such as immobilisation, pregnancy, postpartum period or maligancy in 6 patients. Femoral
veins were involved in all patients with factor V leiden mutation. CCoonncclluussiioonn::  Life time oral anti-
coagulation therapy is inevitable in patients with Factor 5 leiden mutation especially with recur-
rent deep vein thrombosis. Additionally; screening tests for family members must be considered. In
patients with high risk, genetic consultation is important for prophylaxis of deep vein thrombosis
and preparation for medical emergencies.

KKeeyy  WWoorrddss::  Factor V leiden; thromboembolism; deep venous thrombosis; prophylaxis
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n sık önlenebilen hastane ölüm sebeplerin-
den biri olan derin ven trombozu (DVT),
pulmoner emboli (PE) ve posttrombotik sen-

drom gibi komplikasyonlarla önemli bir morbidite
ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.
Tanı almış venöz tromboembolinin (VTE) yıllık
görülme insidansı %0,1-0,2’dir.1 VTE sıklıkla derin
ve yüzeyel bacak damarlarında görülmekle birlikte
atipik olarak serebral, mezenterik, portal, hepatik
venlerde de görülebilir.

Hastalığın patogenezinde staz, endotel hasarı
ve hiperkoagülabilite ayaklarını içeren Wirchov
triadı geçerliliğini korumaktadır. VTE etiyolojisi
multifaktöriyel olup hastalığın oluşumunda gene-
tik ve çevresel faktörler sinerjistik etki göstermek-
tedir. Kalıtsal etkenler trombojenik potansiyel-
lerine göre “yüksek riskli” [antitrombin (AT) ek-
sikliği, homozigot faktör V Leiden (FVL), homo-
zigot protrombin, çift heterozigot mutasyon] ve
“düşük riskli” (heterozigot FVL, heterozigot prot-
rombin, vs); edinsel etkenler ise “geçici” (cerrahi
girişim, travma, gebelik, oral kontraseptif kulla-
nımı gibi) ve “kalıcı” (medikal hastalık nedeniyle
yatağa bağımlılık, tedaviye yanıtsız kanser, gibi)
olarak sınıflandırılmışlardır. Tromboembolik ol-
gularda en sık görülen kalıtsal bozukluk FVL mu-
tasyonudur.2

FVL mutasyonu, aktif protein C’nin (APC) ak-
tivitesine rezistansın olduğu kalıtsal bir pıhtılaşma
bozukluğudur.3 FVL mutasyonu venöz trombo -
em- bolik olayların şimdiye kadar saptanmış en
yaygın genetik risk faktörüdür.4 Genetik defekt so-
nucunda Faktör V molekülü aktif protein C’nin
parçalayıcı etkisine karşı dirençli hale gelir ve so-
nuçta tromboza eğilim artar. FVL heterozigot taşı-
yıcılarında VTE riski geniş bir olgu kontrol
çalışmasında yedi kat fazla tespit edilmiştir.5 Genel
olarak FVL heterozigotluğunun VTE riskini 3-8 kat
arttırdığı söylenilebilir.5,6 Homozigotlar için bu risk
80 kattır.7 FVL kalıtsal trombofilinin %40-50’sini
oluşturan ve en sık görülen nedendir. Hastalık oto-
zomal resesif geçişlidir. Çalışmamızda, merkezi-
mizde DVT tanısı alan hastalarda, FVL mutasyon
sıklığı ve demografik verilerle hasta profili araştırı-
larak FVL mutasyon birlikteliğinde DVT tedavisi
ve bu hastalara yaklaşımımız paylaşılacaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Kliniğinde Ocak 2009 ile Ağustos 2011
tarihleri arasında derin ven trombozu tanısı alan ve
FVL mutasyonu bakılan 53 olgu prospektif olarak
çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan 53 olgunun or-
talama yaşı 52,09 yıl (yaş aralığı 19-83) olup
%49,05’i (26 hasta) kadın cinsiyetti. 

Olguların tümü Kalp ve Damar Cerrahisi ser-
visine yatırıldı. İV standart heparin ve oral anti-
koagulan ilaç birlikte başlandı. Standart heparin
hastanın kilosuna göre 80ü/kg bolusu takiben sa-
atte 18ü/kg infüzyon verildi. Heparin aktivitesi ak-
tive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ile
değerlendirilerek heparin dozu aPTT normal değe-
rinin 1,5-2 katı olacak şekilde ayarlandı.

Antikoagülan tedavi ise oral warfarin verile-
rek dozu günlük INR takipleriyle 2-3 arası etkin
değerde tutulacak şekilde ayarlandı. Olguların tü-
münde, INR değeri 2-3 olunca standart heparin ke-
silerek oral antikoagülan ile INR 2-3 arasında
tutulacak şekilde tedaviye devam edildi. Hastalar
oral warfarin ile taburcu edildi. Gebelere kiloya
göre tedavi dozunda düşük molekül ağırlıklı hepa-
rin (DMAH) veya standart heparin başlanarak ta-
burculuk sonrası tedavileri DMAH ile yapıldı.
Olguların tümüne orta basınçlı kompresyon çorabı
kullanıldı. İmmobilizasyon uygulanmayarak, has-
talara yatak egzersizleri ve mobilizasyon önerildi. 

Olguların tümünde etiyolojik (sistemik vaskülit
açısından değerlendirilen hastalara batın ultrasono-
grafi, tümör markerleri gibi tetkikler yapıldı) araş-
tırma yapıldı. Tüm olgular FVL mutasyonu
açısından tarandı. Taramada laboratuara gönderilen
hasta kanından isole edilen genomik DNA, real-time
PCR (Polymerase zincir reaksiyonu) tekniği kulla-
nılarak FVL (G1691A) mutasyonu açısından değer-
lendirildi. Etiyolojik araştırmaya yönelik tetkikler
hastanın servise yatırılmasını takip eden 24-48 saate
gönderilerek, akabinde gerekli konsültasyonlar
(Behçet, vaskülit gibi) ilgili bölümlerle yapıldı. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İstatistiksel analiz, çalışma verileri SPSS 14.0 for
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) yardımıyla
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gerçekleştirilmiştir. Kategorik değişkenler için n ve
yüzde değerleri verilmiştir. Sonuclar ortalama ±
standart sapma olarak verilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 53 hastadan 13’ünde (%24,52)
FVL mutasyonu tespit edildi. Genetik mutasyonu
olan 13 hastada 11 (%84,61) heterozigot, 2
(%18,18) homozigot mutasyon tespit edildi. FVL
heterozigot olguların yaş ortalaması 55,63 (yaş ara-
lığı 30-78) olup %63,63’ü (7 hasta) erkekti. Çalış-
maya alınan olgularda tespit edilen risk faktörleri
Tablo 1’de verilmiştir.

Alt ekstremitede trombüs tespit edilen olgu-
lardan (n=53) birinde her iki bacakta tutulum
olmak üzere 14 hastada sağ alt ekstremite, 40 has-
tada sol alt ekstremite tutulumu mevcuttu. Hasta-
lardan birinde iliyak ven, 39’unda femoral ven ve
dokuzunda popliteal ven seviyesinden itibaren
trombüs tespit edildi

İliyak ven seviyesinde trombüs, 30 yaşında ge-
beliğin sonlandırılmasını takiben kanamanın dur-
maması nedeniyle anjio ve embolizasyon uygula-
ması yapılan, FVL mutasyonu açısından normal
olarak tespit edilen hastada mevcuttu. 

FVL homozigot olgulardan (n=2) biri her iki
bacağın tutulduğu 24 yaşında 12 haftalık gebeliği
olan obez, biri önceki gebeliğinde olmak üzere 2
kez DVT öyküsü olan hastaydı. Bu hastada sağ

bacak femoral seviyede sol bacak popliteal seviyede
trombüs mevcuttu. Diğer FVL homozigot olgu ise
58 yaşında uzun yolculuk öyküsü olan sol bacak fe-
moral seviyede tutulumu olan hastadır.

FVL heterozigot olguların 9 (n=11)’unda fe-
moral ven seviyesinde (6E,3K), 2’sinde popliteal
ven seviyesinde (1K, 1E) trombüs mevcuttu. FVL
heterozigot olguların 6’sında sağ bacak, 5’inde sol
bacak tutulumu vardı.

Olgulardan üçü gebeliği esnasında gelişen
derin ven trombozu ile merkezimize başvurdu (iki
olgu ilk, bir olgu son trimestır). Gebeliği olan üç
hastadan ikisi FVL mutasyonu açısından normaldi
ve her iki hastada sol bacak femoral seviyede trom-
büs mevcuttu. Diğeri ise daha öncede bahsettiğimiz
FVL homozigot olan iki kez DVT geçirmiş sağ
bacak femoral seviyede sol bacak popliteal seviyede
trombüs mevcut olan hastaydı. FVL heterozigot
olarak tespit edilen dört kadın hastadan biri popli-
teal ven trombüsü ve pulmoner emboli öyküsü olan
hastaydı.

Çalışmamızda 6 (%11,32) hastada rekürren
DVT tespit edildi. Tümünde femoral ven seviye-
sinde tutulum vardı. Rekürren venöz trombüs ile
başvuran 6 olgunun 3 (%50)’ünde; 2 heterozigot
(E), 1 homozigot (K) olmak üzere FVL mutasyonu
tespit edildi. Rekürren DVT olarak başvuran 6 has-
tanın üçü (%50) erkekti. 

Rekürren DVT ile başvuran FVL mutasyonu
açısından normal olan hastalardan  birinde on gün
önce geçirilmiş cerrahi öyküsü, diğerinde obezite,
hipertansiyon, bilateral varis risk faktörleri  olarak
tespit edildi. Rekürren DVT ile başvuran FVL mu-
tasyonu açısından normal olan son hasta ise, sigara
kullanımı öyküsü dışında herhangi bir risk faktörü
tespit edilemeyen 30 yaşında erkek hasta idi.  

TARTIŞMA

FVL mutasyonu ve Faktör II mutasyonu DVT’de en
sık karşılaşılan kalıtsal geçişli risk faktörleri olarak
belirlenmiştir.8,9 Faktör V ve Faktör II heterozigot
mutasyonları, %5-10 ve %2 oranında (sırasıyla) gö-
rülmektedir. Homozigot mutasyonlar ise daha
nadir olup Faktör V için %0,02 ve Faktör II için
%0,014 olarak bildirilmiştir.10 FVL mutasyonun

Değişken n %

Obezite 9 %16

Cerrahi (son 2 ay içinde) 8 %15

Sigara 10 %18

Hipertansiyon 2 %4

KOAH * 3 %6

Hipertansiyon  7 %13

Diabetes Mellitus 2 %4

Immobilizasyon 6 %11

Gebelik 3 %6

Uzun yolculuk 3 %6

Vaskülit 2 %4

Oral kontraseptif kullanımı 2 %4

TABLO 1: Olguların demografik verileri.

*KOAH: Kronik obstriktif akciğer hastalığı.
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Türkiye toplumundaki prevelansı ise %5,2 olarak
bildirilmiştir.11 Heterozigotların %10’unun ve ho-
mozigotların hemen hepsinin yaşamları süresince
venöz tromboz geçirme riski vardır.12

Faktör V plazmada inaktif kofaktör şeklinde
bulunmaktadır ve trombin tarafından Faktör Va’ya
dönüştürülmektedir. Faktör Va da protrombinin
trombine dönüşümünde kofaktör olarak çalışmak-
tadır. Faktör Va ilk önce 506. pozisyonda sonra 306.
ve 679. pozisyondaki arjininden protein C aracılı-
ğıyla parçalanarak inhibe edilmektedir. Aktif pro-
tein C’ye dirençli durumun moleküler temelinde
FVL genindeki 1691. nükleotitteki guanin yerine
adenin geçmesi ve 506. pozisyondaki arjinin yerine
glutaminin yer almasıdır. Bu durum, aktif haldeki
protein C’nin parçalayıcı etkisinin Faktör Va üze-
rinde etkili olmamasında yatmaktadır. Bu gen ürü-
nüne FVL denmektedir.

FVL iki nedenle hiperkoagülopatiye yol aç-
maktadır: Serumda klirensi azalmış aktive FVL,
protrombinden trombin oluşumunu hızlandırmak-
tadır. Faktör Va’nın protein C tarafından oluşturu-
lan parçaları, bir kofaktör gibi davranarak Faktör
VIIIa’nın parçalanmasına katkıda bulunmaktadır.
Neticede Faktör Va’nın parçalanmaya dirençli ol-
ması, dolaylı olarak Faktör VIIIa’nın APC tarafın-
dan yıkılmasına engel olmaktadır. 

Bu durum antikoagülan etkinin azalması ola-
rak yorumlanabilir. Homozigot FVL mutasyonu ta-
şıyanlar, heterozigot bireylerden daha fazla risk
taşımaktadır. Bunun nedeni heterozigot bireylerde
dolaşımda normal Faktör V bulunması ve bundan
dolayı APC tarafından Faktör VIIIa’nın kolayca or-
tadan kaldırılmasıdır. Aktif protein C direncinin
%90-95’inden FVL’in heterozigot mutasyonu so-
rumludur. Geri kalanını ise homozigot mutasyonu
oluşturur. Edinsel APC direncinin nedenleri ara-
sında Faktör VIII düzeyi artışı, gebelik, oral kont-
raseptif kullanımı, sistemik lupus eritematozus
(SLE), antifosfolipid antikorları, multipl miyeloma
ve kanserler bulunmaktadır. En sık görülen belirti-
ler pulmoner emboliyle birlikte olan veya olmadan
ortaya çıkan derin ven trombozudur. Bu mutasyon
serebral, mezenterik ve portal ven trombozları açı-
sından risk faktörüdür. FVL mutasyonu gebelerde
açıklanamayan ve tekrarlayan düşüklere neden ola-

bilir. Venöz tromboemboliyi artırmasına rağmen
heterozigotlarda mortalite artmamıştır. Heterozi-
got mutasyonu VTE riskini yedi kat, homozigot
mutasyon ise 80 kat artırmaktadır.

Aktif protein C direncinin en sık görülen ne-
deni FVL mutasyonudur. Taramalarda APC direnç
testi kullanılır. Bunun için aktif parsiyel trombo-
plastin zamanına (aPTZ) dayalı testler kullanılır.
Aktif parsiyel tromboplastin zamanı reaksiyonuna
dışardan APC eklenmesi Faktör Va ve Faktör 
VIIIa’nın parçalanmasını artırarak pıhtılaşma za-
manını uzatır. FVL mutasyonu olan kişilerde
APC’nin bu etkisine direnç olacağından, istenen
uzama görülmeyecektir. Aktif protein C’li ve
APC’siz elde edilen aPTZ sonuçları oranlanarak
APC oranı hesaplanır. Aktif protein C oranlarının
belli değerin altında olması, APC direncini göste-
rir.13,14 Bu test gebelerde, lupus antikoagülanı olan
kişilerde, oral antikoagülan alanlarda, protein S ek-
sikliğinde, heparin kullananlarda, FVIII yükseklik-
lerinde ve pıhtılaşma faktör eksikliklerinde
kullanılamaz. Bu durumlarda 2. jenerasyon APC
direnç testi yapılmalıdır. Bu testte FV’den yoksun
normal plazma, 1/5 oranında hasta plazmasına ka-
rıştırılır. Faktör V dışındaki diğer bütün faktör dü-
zeyleri normalleşir. Bu testin %100’e yakın
uyarlılığı ve özgüllüğü bulunmaktadır.14 FVL mu-
tasyonun araştırılması uygun primerlerin kullanıl-
ması ile PCR (polymerase chain reaction)
yönteminde ilgili segmentin amplifiye edilmesi
esasına dayanır.

Çalışmamızda FVL mutasyonunun hastaları-
mızda taranmasının nedeni, herediter koagülasyon
anomalilerinin %40-50’lik dilimini oluşturarak en
sık  nedeni olması, ayrıca hastaların ve ailelerinin
heterozigot veya homozigot taşıyıcılığında belirli
oranlarda VTE riskini artırmasıdır.

VTE geçiren olguların %11-29’unda FVL mu-
tasyonu gösterilmiştir. İzole edildiğinde heterozi-
got taşıyıcılarda VTE riskinin 3-8 kat fazla olduğu,
homozigotlarda ise riskin 80 kat arttığı bildirilmiş-
tir.15,16 Otozomal dominant geçiş gösteren FVL mu-
tasyonu, Avrupa nüfusunun yaklaşık %7’sinde
görülmektedir. Türk toplumundaki heterozigot
FVL mutasyonun sıklığı %4,6-7,1 olarak bulun-
muştur. Bu mutasyon faktör V’in 10-20 kat daha
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yavaş inaktive edilmesine neden olmaktadır. Bu
durum özellikle venöz tromboembolik olayların
gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Çalışmamıza
dahil edilen olgularda %24,52 (n=13) oranında FVL
mutasyonu tespit edildi. Bu olgulardan %84,61’i
(7E, 4K, n=11) heterozigot, %18,18’i (2K, n=2) ho-
mozigot mutasyona sahipti. Homozigot mutasyon
defekti olan iki hastadan bir tanesi öngörüldüğü
gibi her iki bacak tutulumu ile daha ağır klinik
tablo sergileyen 24 yaşında gebeliği olan rekürren
DVT olgusuydu. 

Faktör V gen bölgesi 10. ekzondaki nokta (tek
gen) mutasyonu ile 1691. sıradaki guaninin yerine
adenin bazı geçmesiyle FVL mutasyonu oluşur
(G1691A). FV fonksiyonu, FVa ve FVIIIa’yı inak-
tive ederek kanın pıhtılaşmasında görev alan bir
serin proteaz enzimi olan aktive  edilmiş protein C
tarafından düzenlenir. Böylece Faktör V molekülü
leiden mutasyonu gerçekleştiğinde APC’nin pro-
teolitik inaktivasyona dirençli olur. APC rezistansı,
aktive FV’nin  inaktivasyonunu geciktirerek so-
nuçta aşırı koagülasyonun ortaya çıkmasına sebep
olur.17

Avrupanın değişik popülasyonlarında yapılan
çalışmalarda FVL mutasyonu sıklığı İngiltere ve
ABD için %4-6, Flemenk toplumu için %2-4, İs-
panya ve İtalya’da %2 civarında, İsveç toplumu için
%7, Yunan popülasyonunda %8 bulunmuştur. Mu-
tasyon genel olarak beyaz ırkta daha yaygın olarak
görülürken, Asya ve Afrika toplumlarında daha
seyrek görülmektedir. Kafkasyalılarda diğer top-
lumlardan daha sık rastlanmaktadır. 11,18 Türkiye’de
ise FVL prevalansı %10 gibi yüksek bir düzeyde bu-
lunmuştur.19

FVL mutasyonu otozomal dominant geçiş gös-
termekle birlikte, bu bireylerde pulmoner emboli,
venöz tromboz, periferik vasküler hastalık, kalp
krizi ve tekrarlayan düşük riskinin arttığı düşünül-
düğünden, trombojenik açıdan yüksek risk gru-
bunu oluşturan bireylerin taranması, mutasyon-
ların tanımlanarak taşıyıcıların belirlenmesi önem-
lidir.11,20,21

Klinik olarak hangi hastada ve durumda here-
diter faktörlerin düşünülmesi gerektiği ve genetik
taramanın hangi hastalara yapılması gerektiğine
dair net bir görüş yoktur. Ancak, 50 yaşına gelme-

den ilk idiyopatik VTE atağı geçirilmiş olması, re-
kürren VTE hikayesi olması, tromboza yatkın aile
(birinci derece akrabanın elli yaşından önce 
kanıtlanmış VTE tanısı alması veya ailede ikiden
fazla semptomatik kişi bulunması) tarama başlat-
mak için yaygın olarak kabul gören kriterlerdir. 

Amerikan Medikal Genetik Koleji FVL testi-
nin doğru uygulaması için bir konsensüs yayınla-
mıştır. 22 Buna göre;

Testin uygulanması önemle önerilen gruplar;

50 yaş altı venöz trombozlu hastalar

Sıradışı venöz tromboz sapatanan hastalar
(hepatik, mezenterik veya serebral damarlar gibi)

Tekrarlayan venöz tromboz olguları

Hamile kadınlar ile doğum kontrol hapı kul-
lanan bayanlarda görülen venöz trombozlar

Venöz tromboz veya trombotik hastalığa
dair kesinleşmiş aile öyküsü bulunan bireyler

50 yaş altı venöz tromboz atakları olan bi-
reylerin birinci derece yakınları

50 yaş altı sigara içen miyokart infarktüslü
bayanlar olarak belirtilirken,

Testin yapılmasının kabul edilebilir olduğu
gruplar; 

Aktif malignite bulunmayan 50 yaş üzeri
tekrarlayan venöz tromboz olguları

FVL mutasyonu saptanan bireylerin yakın-
ları (özellikle hamilelik planlayanlar veya oral
kontraseptif kullanmayı düşünen bireyler)

Tekrarlayan abortus veya açıklanamayan
şiddetli preklempsi, plasental abrubsiyon, intraute-
rin gelişme geriliği gibi olgular ile ölü doğumlar
olarak belirtilmiştir.22

Herediter defekt mevcudiyeti, hastalarda ve
sağlıklı bireylerde uzun dönemde VTE riskinde ar-
tışı akla getirse de, tromboza neden olamayacağı,
edinsel (çevresel) protrombotik bir uyarıyla trom-
boz oluşacağı unutulmamalıdır.23

FVL mutasyonu varlığında VTE’de rekürrens
riskinin 4 kat arttığı, tekrarlayan VTE’de %76 ora-
nında bu mutasyonun saptandığı ve nükslerin ta-
mamının standard antikoagülan tedavi kesildikten



sonra geliştiği gösterilmiştir.24 Çalışmamıza alınan
olguların %11,32’sinde (n=6) rekürren DVT tespit
edildi. Rekürren DVT olgularının %50’sinde FVL
mutasyonu tespit edildi. Rekürren DVT olarak baş-
vuran 6 hastanın üçü (%50) erkekti. Antikoagülan
tedavi bırakıldıktan sonraki D-Dimer düzeylerinin
yüksekliği ve ultrasonografide kalıntı tomboz mev-
cudiyeti, VTE rekürrens riskindeki artış ile ilişki-
lendirilmekle birlikte henüz bu konuda geniş
kapsamlı randomize çalışmalar eksiktir.19,25

Akut DVT atağı geçiren hastalarda genetik de-
fekt varlığı, antikoagülan tedavi yaklaşımını etki-
lemez. Genetik defekt olsun ya da olmasın tüm
hastalara aynı tedavi başlanır. Tedavi kliniğimizde
uyguladığımız protokolde olduğu üzere, eş zamanlı
başlanan standart heparin/DMAH ve oral warfa-
rinden oluşmaktadır. Bu iki ilacın INR 24 saat 2-3
arasında olana dek en az 5 gün birlikte kullanılması
önerilmektedir. Mevcut kılavuzlarda geçici veya
kısa süreli risk faktörlerinin (cerrahi, travma, im-
mobilizasyon) varlığında oluşmuş ilk VTE atağında
tedavi süresi 6-12 hafta, ilk idyopatik DVT atağında
ise süre en az 6 ay olarak önerilmektedir.

DVT hastalarında ve genetik mutasyonlu
asemptomatik bireylerde tedavi, proflaksi ve izle-
min bireyselleştirilmesi ve her hastanın kendi dina-
mikleri içerisinde değerlendirilerek karar verilmesi
gerekir. Antikoagülan tedavinin sürdürülmesi ve
optimal süresi, hastadaki risk faktörlerine göre bi-
reysel olarak belirlenmelidir.19,25 Kombine heterozi-
got gen defekti risk faktörü olarak saptanan veya tek
bir heterozigot gen defekti risk faktörü ve tekrarla-
yan (iki veya daha fazla) embolisi olan olgular, VTE
için yüksek risk grubunda olduklarından ömür boyu
antikoagülan tedavi önerilmektedir. VTE için yük-
sek riskli grup; homozigot FVL, antitrombin III ek-
sikliği, antifosfolipid antikor, homozigot protein C
veya protein S eksikliği ve birden fazla trombofilik
anomali varlığı  sayılabilir. Bu grupta, tekrarlayan
VTE’de (ACCP’nin VTE’de risk faktörlerine göre
antitrombotik tedavi protokollerinde Grup 2A: İki
veya daha fazla DVT atağı geçirenler) ve malignite
varlığında önerilen antikoagülan proflaksi süresi
ömür boyudur.4,19,25 Geçirilmiş idyopatik VTE öy-
küsü olan tüm hastalar kalıtsal trombofilisi olsun ya
da olmasın artmış tromboz riski yaratan durumlarda

(cerrahi girişim, travma, immobilizasyon) kısa sü-
reli profilaksiye alınmalıdır.

Güncel yaklaşımda tedavi süresi belirlenirken
genetik defektlerden çok bireysel klinik özellikler
ve risk faktörleri varlığı (ailede tromboza yatkın-
lık, VTE’nin idyopatik olup olmadığı, v.b.) dikkate
alınmaktadır.

VTE atağı olmaksızın heterozigot veya homo-
zigot kalıtsal defekt varlığı tek başına antikoagülan
tedavi veya profilaksi başlama nedeni olmamalıdır.
Ancak yüksek riskli kalıtsal defekt eşliğinde spon-
tan VTE atağı olan bir hastanın asemptomatik ya-
kınlarının genetik defekt açısından taranması ve
tromboz riski yüksek durumlarda kısa süreli anti-
koagüle edilmesini öneren yazarlar vardır. Ayrıca,
venöz tromboz dışında, FVL mutasyonunun kardi-
yak ve periferik arterial trombozlardan da sorumlu
olduğunu belirten birçok rapor mevcuttur.13,26 Bu
durum, bu mutasyonun göz ardı edilmemesinin ve
gerekli görüldüğünde proflaktik tedavi uygulan-
masının önemli olabileceğini bir kez daha vurgu-
lamaktadır. 

Retinal vende veya üst ekstremite damarla-
rında tromboz varlığında tedavi süresi belirlenir-
ken genetik tarama sonuçlarının nasıl değerlendi-
rilmesi gerektiğine dair kanıta dayalı veriler yok-
tur. Ancak bazı uzmanlar, yaşamsal önemi nede-
niyle özellikle serebral ven trombozlarında genetik
defekt varsa ömür boyu antikoagülasyon önermek-
tedir. Genetik defekti olduğu bilinen VTE atağı ge-
çirmemiş gebe kadınlarda rutin profilaksi yerine
tedavinin kişiselleştirilmesi ve aile öyküsü ile diğer
risk faktörlerine göre karar verilmesi önerilmekte-
dir. Kalıtsal etkenlerin varlığında antitrombin ek-
sikliği haricindeki yaklaşım şekli yakın klinik
gözlem veya DMAH ile gebelik boyunca koruma
olabilir, ancak her iki durumda da doğum sonrası
profilaksi önerilmektedir. Antitrombin eksikliği
gösterilmiş kadınlarda ise daha önce VTE öyküsü
olmasa dahi gebelik esnasında ve takip eden lohu-
salık döneminde profilaksi uygulanmalıdır.

Yüksek riskli genetik defekt varlığı ve [AT ek-
sikliği, çift heterozigotluk (FVL+PT20210), homo-
zigot FVL veya PT20210] VTE öyküsü olan
kadınlarda gebelik boyunca ve sonrasında lohusa-
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lık döneminde profilaksi önerilmektedir. Düşük
riskli genetik defekt varlığı ve VTE öyküsü mevcut
olgularda, ya gebelik boyunca ve sonrasında profi-
laksi, ya da gebelik süresince yakın klinik gözlem
ve doğum sonrası antikoagülasyon seçeneklerinden
biri tercih edilebilir.

SONUÇ

Tetikleyici faktörlerle birlikteliği ile venöz trom-
büs gelişen FVL mutasyonu olan hastalarda klinik
özellikleri ve risk faktörleri bireysel olarak değer-
lendirilerek, özellikle de rekürens olan olgularda

uzun süreli oral antikoagulan kullanımı gereklidir.
Ayrıca FVL mutasyon taşıyıcısı bireyin asempto-
matik aile bireylerinin mutasyon açısından taran-
ması önerildiğinden, mutasyon tanımlandığında,
yüksek riskli olgularda, derin ven trombozu profi-
laksisinin ve acil tıbbi bakımın gerektiği durumla-
rın önceden saptanabilmesi için bu olgu grubuna
genetik danışmanlık verilmesi gerekli bir yakla-
şımdır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.

1. Grody WW, Griffin JH, Taylor AK, Korf BR,
Heit JA; ACMG Factor V. Leiden Working
Group. American College of Medical Genetics
consensus statement on factorV Leiden mu-
tation testing. Genet Med 2001;3(2):
139-48.

2. Oner F, Kaya A, Dogan R, Numanoglu N. Ge-
netic risk factors of venous thromboembolism.
Tuberküloz Toraks 2003; 51:60-69.

3. Reiner AP, Rosendaal FR, Reitsma PH,
Lemaitre RN, Pearce RM, Friedlander Y, et al.
Factor V Leiden, Prothrombin G20210A and
Risk of Sudden Coronary Death in Apparently
Healty Persons. Am J Cardiol 2002;90(1):66-
8.

4. A Svensson PJ, Dahlback B. Resistance to
activated protein C as a basis for venous
thrombosis. N Engl J Med. 1994;330(8):517-
22.

5. Koster T, Rosendaal FR, de Ronde H, Briët E,
Vandenbroucke JP, Bertina RM. Venous
thrombosis due to poor anticoagulant re-
sponse to activated protein C: Leiden Throm-
bophilia Study. Lancet 1993;342(8886-8887):
1503-6.

6. Griffin JH, Evatt B, Wideman C, Fernandez
JA. Anticoagulant protein C pathway defective
in majority of thrombophilic patients. Blood
1993;82(7):1989-93.

7. Rosendaal FR, Koster T, Vandenbroucke JP,
Reitsma PH. High risk of thrombosis in pa-
tients homozygous for factor V Leiden (acti-
vated protein C resistance). Blood
1995;85(6):1504-8.

8. Margaglione M, Brancaccio V, De Lucia D,
Martinelli I, Ciampa A, Grandone E, et al. In-
herited thrombophilic risk factors and venous
thromboembolism. Chest 2000;118(5):1405-
11.

9. Sılan F, Zafer C. Faktör V Leiden mutasyonu.
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1:33-6.

10. Meinardi JR, Pelsma PM, Koninq H, Van der
Meer J, Middeldorp S, Büller HR, et al. Dou-
ble– homozygosity for factor V Leiden and the
prothrombin gene G 20210 A variant in a
young patient with idiopathic venous throm-
bosis (Letter). Blood 1999;94(5):1828-9.

11. Yucel O, Karahan O, Zorlu A, Manduz S. Fa-
milial genetic risk factors in premature cardio-
vascular disease: a family study. Mol Biol Rep.
20124;39(5):6141-7. 

12. Schutt M, Kluter H, Wiedemann GJ, Richardt
G. Coexistence of factor V Leiden and primary
antiphospholipid syndrome: a patient with re-
current myocardial infarctions and thrombo-
cytopenia. Z Cardiol 2000;89(12):1067-71.  

13. De Stefano V, Finazzi G, Mannucci PM. In-
herited thrombophilia: pathogenesis, clinical
syndromes, and management. Blood
1996;87(9):3531-44.

14. Lane DA, Mannucci PM, Bauer KA, Bertina
RM, Bochkov NP, Boulyjenkov V, et al. Inher-
ited thrombophilia: Part 2. Thromb Haemost
1996;76(6):824-34.

15. Rees DC, Cox M, Clegg JB. World distribution
of factor V Leiden. Lancet 1995;346(8983):
1133-4.

16. Okumuş G, Kıyan E, Arseven O. Inherited
thrombophilic risk factors in venous throm-
boembolism: Factor V Leiden and prothrom-
bin 20210 A. Turkish Respiratory Journal
2004;5:82-5. 

17. Uçar F, Ovalı E, Önder E, Değer O, Özdemir
F: Faktör V Lieden Biyokimyası Genetiği, Risk
grupları ve Moleküler Düzeyde Tayini. İbni
Sina Tıp Dergisi 2001;6:60-5. 

18. Ridker PM, Miletich JP, Hennekens CH, Bur-
ing JE. Ethnic distribution of factor V Leiden in

4047 men and women. Implications for ve-
nous thromboembolism screening. JAMA
1997;277(16):1305-7.

19. Akar N, Akar E, Dalgın G, Akar N, Akar E, Dal-
gın G, et al. Cin. Frequency of factor V (1691-
> A) mutation in Turkish population. Thromb
Haemost 1997;78(6):1527-8.

20. Baykan M, Çelik Ş, Uçar F. Akut miyokard in-
farktüslü hastalarda faktör V Leiden mutasy-
onunun prognoz üzerine etkisi. Ana Kar Der
2001;1:242-5.

21. Kafkas S, Kadıköylü G. Gebelik ve kalıtsal
trombofili. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;
6:43-50. 

22. Grody WW, Griffin JH, Taylor AK, Korf BR,
Heit JA; ACMG Factor V. Leiden Working
Group. American College of Medical Genetics
consensus statement on factor V Leiden mu-
tation testing. Genet Med 2001;3(2):139-48.

23. Dahlback B. Physiological anticoagulation.
Resistance to activated protein C and venous
thromboembolism. J Clin Invest 1994;94(3):
923-7.

24. Price DT, Ridker PM. Factor V Leiden muta-
tion and the risks for thromboembolic disease:
A clinical perspective. Ann Int Med
1997;127(10):895-903.

25. Büller HR, Agnelli G, Hull RD, Hyers TM, Prins
MH, Raskob GE. Antithrombotic therapy for
venous thromboembolic disease. The seventh
ACCP (American College of Chest Physi-
cians) conference on antithrombotic and
thrombolytic therapy. Chest 2004;126(3
Suppl):401S-428S.
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Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısı
ile Tedavi Edilen Hastalarda

Hastaneye Başvuru Nedenleri ve
Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmada, derin ven trombozu (DVT) tanısı ile tedavi edilen hastaların hastaneye
başvuru nedenleri ve DVT’ye neden olan etiyolojik faktörler incelendi. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Ta-
nımlayıcı tipteki bu çalışmada, Ocak 2011-Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara’da askeri bir eği-
tim ve araştırma hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde alt ekstremite DVT tanısı alan 60
hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların dosyaları; demografik özellikler,
hastaneye başvurma nedenleri ve süreleri, fizik muayene bulguları, DVT’ye neden olan etiyolojik
faktörler ve DVT lokalizasyonu açısından incelendi. Elde edilen veriler, ortalama, sayı ve yüzde
dağılımları ile gösterildi. BBuullgguullaarr::  Hastaların %95’inin alt ekstremitede ağrı ve şişlik nedeniyle has-
taneye başvurdukları tespit edildi. Hastaların %41,7’sinde etkilenen ekstremitede “Homans bul-
gusu” pozitifti. Trombozun hastaların yaklaşık yarısında (%46,7) femoral vende lokalize olduğu
saptandı. En sık tespit edilen risk faktörleri; yakın zamanda geçirilmiş cerrahi girişim (%46,2), daha
önceden geçirilmiş DVT (%35,9) ve genetik yatkınlık (12,8) idi. SSoonnuuçç:: Cerrahi girişim, DVT’ye
neden olan etiyolojik faktörlerin en başında gelmektedir. Bu nedenle cerrahi geçiren hastalara ta-
burculuk eğitiminde DVT belirti ve bulguları, ayak bileği egzersizleri ile mobilizasyonun artırıl-
masına yönelik bilgi ve eğitim verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca konuya ilişkin prospektif
çalışmaların yapılması ve belirgin bir etiyolojik faktör tespit edilemeyen ve genç hastalarda gene-
tik yatkınlığın araştırılması önerilmektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Venöz tromboz; etiyoloji; belirti ve bulgular

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: In this study, patients treated for deep vein thrombosis (DVT) were inves-
tigated regarding the causes of admission to the hospital and the etiologic factors. MMaatteerriiaall  aanndd
MMeetthhooddss:: Medical files of the 60 patients treated for lower extremity DVT were evaluated retro-
spectively in this descriptive study conducted in Cardiovascular Surgery Clinic of a teaching and re-
search hospital, between January 2011 and December 2011. Files of the patients were analyzed
regarding the demographic characteristics, causes and duration of hospitalizations, physical exam-
ination findings, etiologic factors and the localization of the DVT. All data were shown as the av-
erage, number and percentages. RReessuullttss::  Majority of the patients (95%) were admitted to hospital
because of pain and swelling in the lower extremities. Homan’s sign was positive in 41.7% of pa-
tients in the affected extremity. Thrombosis was localized to femoral vein in approximately half of
the patients (46.7%). The most frequently identified risk factors were surgery (46.2%), previous
DVT (35.9%) and genetic predisposition (12.8%). CCoonncclluussiioonn::  Surgical intervention was the top
etiologic factor that caused DVT. For this reason, patients undergoing surgery should be well in-
formed about the benefits of ankle exercises, increased mobilization and the signs and symptoms
of DVT before hospital discharge. In addition, we suggest that further prospective studies should be
done on this subject to investigate the genetic predisposition especially in young and patients with-
out any significant etiologic factors.

KKeeyy  WWoorrddss::  Venous thrombosis; etiology; signs and symptoms
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e rin ven trom bo zu (DVT), vü cu dun de rin
ven le rin de trom büs olu şu mu ile ka rak te ri -
ze bir has ta lık tır.1 DVT ve pul mo ner trom-

bo em bo li (PTE)’den olu şan ve nöz trom bo em -
bo lizm (VTE) sık gö rü len, ön le ne bi lir bir halk sağ-
lı ğı so ru nu dur. Ay rı ca has ta ne de en çok gö rü len
ön le ne bi lir mor ta li te ne den le rin den de bi ri dir.2,3

Çün kü DVT, prog no zu ol duk ça kö tü bir has ta lık tır.
Ge liş ti ğin de akut dö nem de PTE’ ye ne den ola rak
has ta nın ya şa mı nın son lan ma sı na ve ya pul mo ner
hi per tan si yon, post-trom bo tik sen drom, kro nik ve -
nöz yet mez lik ve tek rar la yan ve nöz trom bo em bo -
li ler ne de niy le has ta nın ya şam ka li te si nin önem li
de re ce de bo zul ma sı na ne den ol mak ta dır.4-6 Bu ne-
den le DVT’nin ön len me si, ge liş ti ğin de er ken ta nı -
lan ma sı ve he men te da vi ye baş lan ma sı önem li dir.7,8

DVT’nin ta nı lan ma sın da muh te mel risk fak tör le ri -
ni içe ren iyi bir anam nez alın ma sı ile has ta nın
semp tom la rı ve fi zik mu a ye ne bul gu la rı nın dik kat -
le yo rum lan ma sı ge rek mek te dir.4 Bu ve ri ler doğ rul-
tu sun da ola sı ta nı yı ke sin leş tir mek için, kli nik risk
skor la ma sı ya pıl ma sı ve bu na gö re ta nı al go rit ma sı
kul la nıl ma sı öne ril mek te dir.9 Ay rı ca DVT risk ta-
nı la ma sı ve DVT pro fi lak si si de li te ra tür de bi li nen
eti yo lo jik fak tör le re da yan mak ta dır. Bu ne den ler le
DVT ge li şen has ta la ra iliş kin semp tom ve eti yo lo jik
fak tör le rin bi lin me si nin, hem DVT’nin ön len me -
sin de, hem de er ken teş hi sin de sağ lık per so ne li için
yol gös te ri ci ola ca ğı dü şü nül mek te dir.

Bu doğ rul tu da, ça lış ma nın ama cı, DVT ta nı sı
ile te da vi edi len has ta la rın has ta ne ye baş vu ru ne-
den le ri nin ve eti yo lo ji le ri nin in ce len me si dir. Top-
lum te mel li araş tır ma la ra da ya nan sis te ma tik
in ce le me ça lış ma la rın da, DVT’nin bü yük bir ço-
ğun luk la ile ri ya şa öz gü bir has ta lık ol du ğu ve in-
si dan sın özel lik le er kek ler de 40 yaş son ra sı art tı ğı
vur gu lan mak ta dır.10,11 Bu ça lış ma nın ya pıl dı ğı has-
ta ne nin hiz met ver di ği has ta po pü las yo nu nun
özel lik le genç er kek ler den oluş ma sı ne de niy le, ça-
lış ma nın so nuç la rı nın li te ra tü re kat kı su na ca ğı dü-
şü nül mek te dir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu ça lış ma ret ros pek tif ta nım la yı cı tip te bir araş-
tır ma dır. Ocak 2011-Ara lık 2011 ta rih le ri ara sın da
An ka ra’ da as ke ri bir eği tim ve araş tır ma has ta ne si -

nin Kalp ve Da mar Cer ra hi si Kli ni ğin de ya tı rı la rak
te da vi edi len has ta la rın (n=1192) ka yıt la rı in ce le -
ne rek, alt eks tre mi te DVT ta nı sıy la te da vi edi len
has ta la rın (%5) dos ya la rı ret ros pek tif ola rak de-
ğer len di ril di. Bu has ta la rın te da vi sin de; dis tal
DVT’ler de dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin
(DMAH) ile tıb bi te da vi ye baş lan mış, ele vas yon ve
ıslak sı cak kom pres yon te da vi ye ek len miş tir.
Üçüncü gün de vi ta min K an ta go nis ti  (Co u ma din 5
mg) te da vi ye ek le ne rek, INR de ğe ri 2,0-2,5 ara sın -
da ol du ğun da, DMAH te da vi si son lan dı rıl mış tır.
Prok si mal DVT’ler de er ken dö nem de (ilk 72 sa at)
ka na ma öy kü sü veya er ken cer ra hi son ra sı dö nem -
de ol ma yan has ta la ra, do ku plaz mi no jen ak ti va tö -
rü (tPA) ile sis te mik fib ri no li tik te da vi ya pıl mış tır.
Un frak si yo ne he pa rin (UFH) /DMAH ile ida me
son ra sı vi ta min K an ta go nis ti te da vi ye ek le ne rek,
INR 2,5’in üze ri ne çı kın ca UFH/DMAH te da vi si
ke sil miş tir. Bu ça lış ma da yer alan has ta la ra ka te ter
yar dım lı fib ri no li tik te da vi uy gu lan ma mış tır. 

Has ta la rın dos ya la rı, de mog ra fik özel lik ler,
has ta ne ye baş vur ma ne den le ri ve sü re le ri, fi zik
mu a ye ne bul gu la rı, DVT lo ka li zas yo nu (Dopp ler
ul tra so nog ra fi ile be lir len miş tir) ve DVT’ye ne den
olan eti yo lo jik fak tör ler açı sın dan in ce len di. Öy-
kü sün de be lir gin bir eti yo lo jik fak tör yer al ma yan
has ta lar dan, ge ne tik yat kın lı ğın de ğer len di ril me si
ama cıy la FI I, FV ve metile n tet rahi dro fo lat re dük-
taz (MTHFR) mu tas yon ana li zi nin is ten di ği sap-
tan dı. Ay rı ca dos ya lar da ki ka yıt lar in ce le ne rek
has ta la rın Wells skor la rı (Tab lo 1)12 be lir len di.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package
of Social Sciences (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA)
15.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin bilgi-
sayar ortamına aktarımından sonra, hata kontrol-
leri yapılmıştır. Sürekli değişkenler, ortalama ±
standart sapma (X ± ss); kategorik değişkenler ise
sayı (n) ve yüzde (%) olarak gösterilmiştir.

BULGULAR

Ça lış ma da yer alan has ta la rın ya rı dan faz la sı (%68)
19-40 yaş ara lı ğın da ve ço ğun lu ğu (%88) er kek tir
(Tab lo 2). Has ta la rın has ta ne ye baş vur ma ne den le -
ri in ce len di ğin de (Tab lo 3); en çok alt eks tre mi te -
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de ağ rı, şiş lik (%95) ve kı za rık lık (%35) be lir ti le ri
ile has ta la rın baş vur du ğu gö rül mek te dir. Has ta la -
rın ya rı sı şika yet le ri baş la dık tan son ra 1-6 gün için -
de has ta ne ye baş vu rur ken, %35’i bir haf ta-bir ay
ara sın da bek le miş tir. Has ta la rın fi zik mu a ye ne bul-
gu la rı de ğer len di ril di ğin de; %35’inin bal dı rın da di -
ğer eks tre mi te ye gö re 4 cm ve üze rin de çap far kı
ol du ğu tes pit edil miş tir. Has ta la rın %41,7’sin de et-
ki le nen eks tre mi te de Ho mans bul gu su po zi tif tir. 

Wells skor la ma sı na gö re, has ta la rın %20’si
DVT açı sın dan yük sek risk, %56,7’si or ta risk,
%23,3’ü dü şük risk gru bun da yer al mak ta dır. DUS
so nu cu na gö re; has ta la rın %55’inin sol alt eks tre -
mi te sin de trom boz tes pit edil miş tir. Yi ne has ta la rın
yak la şık ya rı sın da trom bo zun fe mo ral ven de
(%46,7) ol du ğu be lir len miş tir (Tab lo 4).

Has ta la rın ya rı sın dan faz la sın da (%65) DVT’ye
iliş kin eti yo lo jik bir risk fak tö rü bu lun mak ta dır
(Tab lo 5). Tes pit edi len risk fak tör le ri ara sın da en
sık ola rak ge çi ril miş (<1 ay) cer ra hi gi ri şim (%46,2),
da ha ön ce den ge çi ril miş DVT (%35,9) ve ge ne tik
yat kın lık (%12,8) yer al mak ta dır. 

TARTIŞMA

DVT, ka dın ve er kek po pü las yon da ben zer sık lık ta
gö rül mek te dir. Ay rı ca ya şın iler le me si ile ve nöz
staz ve edin sel trom bo fi li ge li şi mi ne bağ lı ola rak,
40 yaş üze rin de, özel lik le de 60 yaşın üze rinde
olmak, DVT için ba ğım sız bir risk fak tö rü dür. Kırk

yaş al tın da gö rü len DVT’le rin ise ge nel lik le ka lıt sal
trom bo fi li ne de niy le ge liş ti ği be lir til mek te dir.4 Bu
ça lış ma da yer alan has ta la rın ço ğun lu ğu er kek ve
40 yaş al tın da dır. Bu du ru mun araş tır ma nın ya-
pıl dı ğı has ta ne nin ço ğun luk la as ker lik hiz me ti ni
ya pan genç po pü las yo na hiz met ver me sin den kay-
nak lan dı ğı dü şü nül mek te dir.

DVT be lir ti le ri spe si fik de ğil dir ve DVT’li ol-
gu la rın yak la şık %40-50’sin de gö rül dü ğü be lir til -
mek te dir. Semp to ma tik DVT’li has ta lar da en çok
gö rü len semp tom lar ise, ağ rı ve şiş lik tir.13 Bu ça lış -
ma da da has ta la rın ta ma mı na ya kı nı ben zer şika -
yet ler le has ta ne ye baş vur muş lar dır. Türk top lu -
mun da ya pı lan ben zer ça lış ma lar da da DVT’nin be-
lir ti ve bul gu la rı ça lış ma mız la ben zer lik gös ter -
mek te dir.14,15 An cak bu ça lış ma da fi zik mu a ye ne
bul gu la rı, has ta la rın yak la şık ya rı sın da tes pit edi-
le bil miş tir. Uy sal ve ark.14 ile Ba dak ve ark.nın15 ça-
lış ma la rın da da ben zer oran lar bil di ril mek te dir. Bu

Klinik Özellikler Skor

Aktif kanser (tedavi sürüyor, son 6 ay içinde uygulanmış palyatif tedavi yapılıyor) 1

Paralizi, parezi veya alt ekstremite immobilizasyonu 1

Üç günden uzun sureyle yatağa bağımlılık, son 4 hafta içinde majör cerrahi girişim 1

Derin ven sistemi üzerinde lokalize hassasiyet 1

Tüm bacakta şişme 1

Tuberositas tibia 10 cm altında yapılan ölcümde asemptomatik bacağa kıyasla 3 cm’den fazla artış 1

Gode bırakan ödem (semptomatik bacakta daha fazla) 1

Derin ven trombozu öyküsü 1

Kollateral yüzeyel venler (non-varikoz) 1

Derin ven trombozu tanısından daha fazla olası alternatif tanı -2

Skor < 1            DVT olasılığı düşük    

Skor = 1-2         DVT olasılığı orta       

Skor ≥ 3            DVT olasılığı yüksek  

TABLO 1: Wells klinik risk skorlaması.12

Özellikler n %

Yaş (Ort±SS)   35,7±20,4

19-40                        41 68,3

41-86 19 32,7

Cinsiyet

Erkek 53 88,3 

Kadın 7 11,7

TABLO 2: Demografik veriler.
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du rum olu şan trom bü sün, da mar lü me nin de tam
obs trük si yon ve ya pe ri vas kü ler inf la mas yon oluş-
tur ma dı ğın da, ve nöz ba sın cın ge nel lik le nor mal sı-
nır lar da ol ma sı ile açık la na bi lir.13 Özel lik le bal dır

ven le rin de olu şan trom boz lar da, ödem ve şiş li ğin
mi ni mal dü zey de ol ma sı ile ta nı da fark edi le me -
ye bi le ce ği be lir til mek te dir.16 Her ne ka dar DVT
be lir ti le ri, ba cak trav ma sı, se lü lit, obs trük tif len-
fa de no me gali, yü ze yel ven trom bo zu gi bi baş ka
has ta lık sü reç le rin de gö rü le bil se de, DVT’nin ta nı -
la ma sın da önem li bir ye ri ol du ğu unu tul ma ma lı -
dır. Bu ne den le özel lik le mev cut eti yo lo jik risk
fak tö rü ta şı yan has ta la rın eks tre mi te le rin de ağ rı ve
has sa si yet ya kın ma sı nın, DVT ih ti ma li açı sın dan
dik ka te alın ma sı ge rek ti ği dü şü nül mek te dir. 

DVT’den şüp he le ni len has ta lar da ta nı yı ke sin-
leş tir mek, doğ ru ta nı sal test le ri ve uy gun rad yo lo -
jik in ce le me le ri is te ye bil mek için ön ce lik le kli nik
risk skor la ma sı ya pıl ma sı ve bu na gö re ta nı al go rit -
ma sı kul la nıl ma sı öne ril mek te dir.9,13 Ame ri can
Col le ge of Chest Physi ci ans (ACCP)’ın son kla vu -

n %

DVT Görülen Ekstremite

Sol   33 55

Sağ 27 45

DVT’nin Lokalizasyonu

Femoral Ven 28 46,7

Popliteal Ven ve Distali 27 45

Femoral Ven- Popliteal Ven ve Distali 4 6,7

İliofemoral Ven 1 1,7

TABLO 4: Derin ven trombozunun lokalizasyonu.

n %

Risk faktörü olma durumu

Var 39 65

Yok 21 35

Risk faktörleri*

Cerrahi girişim < 3 ay

Menisküs 18 46,2

Pilonidal sinüs 3 20

Varis cerrahisi 3 20

KABG cerrahisi      2 13,3

Total kalça protezi 1 6,6

Aşil tendon tamiri 1 6,6

Artroskopi 1 6,6

Whipple cerrahisi 1 6,6

Nefrolitotomi 1 6,6

Eksploratif laparotomi 1 6,6

Geçirilmiş DVT 14 35,9

Genetik yatkınlık 5 12,8

Malignite 3 7,7

Mide CA 1 33,3

Metastatik prostat CA 1 33,3

Pankreas CA 1 33,3

Konjestif kalp yetmezliği 2 5,1

Yatağa bağımlılık 1 2,6

Alt ekstremite alçısı 1 2,6

Uzun yolculuk 1 2,6

TABLO 5: Etiyolojik faktörler.

*n katlanmıştır; KABG: Koroner arter bypass greft; DVT: Derin ven trombozu; CA: Kanser.

n %

Başvuru nedenleri*

Ağrı 57 95

Şişlik 57 95

Kızarıklık 21 35

Morarma      5 8,3

Hastaneye başvurma süresi 

1-6 gün 30 50

1 hafta-1 ay 21 35

2-4 ay 9 15

Fizik muayene bulguları

Ekstremiteler arası çap farkı

Bilek seviyesi

0-3 cm 58 96.7

4 cm 2 3.3

Baldır seviyesi

0-3 cm 39 65

4-7 cm 21 35

Uyluk seviyesi

0-3 cm 45 75

4-7 cm 15 25

Baldırda sertlik 26 43,3

Homans bulgusu 25 41,7

Hassasiyet 18 30

Ödem 13 21,7

Kızarıklık 9 15

Sıcaklık    3 5

TABLO 3: Derin ven trombozunun belirti ve bulguları.

*n katlanmıştır.

DVT: Derin ven trombozu.
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zun da öne ri ler, te mel ola rak Wells skor la ma sis te -
mi üze rin den, kli nik DVT ola sı lı ğı nın dü şük, or ta
ve yük sek ol ma sı na gö re ve ril mek te dir. Bu na gö re;
DVT ola sı lı ğı dü şük olan has ta la ra, ön ce lik le D-Di -
mer tes ti ya pıl ma sı öne ril mek te dir. D-Di mer tes ti -
nin ne ga tif çık ma sı, DVT ta nı sı nı dış la mak ta dır.
An cak D-Di mer po zi tif ise, prok si mal ven le rin
kom pres yon ul tra so nog ra fi si öne ril mek te dir. DVT
ola sı lı ğı or ta olan has ta lar da, D-di mer ne ga tif ise,
DVT ta nı sı dış lan mak ta, ile ri bir tet kik ge rek me -
di ği be lir til mek te dir. D-di mer po zi tif ise, prok si -
mal ven le rin ya da tüm ba ca ğın kom pres yon
ul tra so nog ra fi si öne ril mek te dir. Ul tra so nog ra fi so-
nu cu po zi tif ise, DVT te da vi si ne baş lan ma sı öne ril-
mek te dir. DVT ola sı lı ğı yük sek olan has ta la ra ise,
ön ce lik le prok si mal ven le rin ya da tüm ba ca ğın
kom pres yon ul tra so nog ra fi si öne ril mek te dir. Bu
has ta lar da tüm ba cak ul tra so nu ne ga tif ise, DVT ta-
nı sı dış lan mak ta dır. Prok si mal ven le rin ul tra so nu
ne ga tif ise, D-Di mer tes ti ya pıl ma sı ve po zi tif ise
bir haf ta son ra kom pres yon ul tra so nog ra fi si nin
tek rar lan ma sı öne ril mek te dir. D-Di mer ne ga tif ise,
DVT ta nı sı dış lan mak ta dır.17 Bu ret ros pek tif ça lış -
ma nın ya pıl dı ğı has ta ne de po lik li ni ğe baş vu ran
has ta la rın ön ce lik le DVT ola sı lık la rı be lir len mek -
te, bu doğ rul tu da ACCP ta ra fın dan öne ri len ta nı
al go rit ma sı kul la nıl mak ta dır. Dupleks ultrasono-
grafi ile DVT ta nı sı ko nu la rak te da vi al tı na alı nan
ve bu ça lış ma da yer alan has ta la rın ço ğun lu ğu
(%80), Wells skor la ma sı na gö re DVT açı sın dan or -
ta-yük sek risk li ka te go ri de yer al mak ta dır lar.

De rin ve yü ze yel ve nöz sis tem trom büs le ri nin
%51’i di zin yu ka rı sın da, %32’si di zin al tın da ve
%17’si yü zey sel ven ler de gö rül mektedir.18 Bu ça-
lış ma da da has ta la rın yak la şık ya rı sın da prok si mal
ven ler de trom boz (ili ak ve fe mo ral ven) sap tan -
mış tır. Ben zer ça lış ma lar da ise prok si mal DVT’nin
da ha faz la oran da gö rül dü ğü ifa de edil mek te dir.14,15

Bu nun ya nı sı ra, trom bü sün ge nel lik le bal dır ven-
le rin de baş la dı ğı ve pop li te al ve ne doğ ru ya yıl dı ğı
da be lir til mek te dir.18 Bu ça lış ma da fe mo ral ven le
bir lik te dis tal trom boz gö rül me ora nı %6,7’dir. 

Bu ça lış ma da has ta la rın %55’in de sol alt eks-
tre mi te de trom boz sap tan mış tır. Uy sal ve ark. ça lış-
malarında ben zer şekil de ço ğun luk la sol alt

eks tre mi te de trom boz sap tamışlardır.14 Li te ra tür de
de sol alt eks tre mi te de sa ğa gö re da ha faz la trom boz
gö rül dü ğü be lir til mek te dir.1,16 Bu du rum, ve nöz sis-
tem de sol ili ak ve nin, sağ ili ak ar te ri çap raz la dı ğı
yer de ba sı al tın da ol ma sı ile açık lan mak ta dır.16

Li te ra tür de DVT eti yo lo ji si ile il gi li ola rak has-
ta la rın ço ğun da akut te tik le yi ci bir fak tör bu lun -
du ğu be lir til mek te dir.4 Bu ça lış ma da da has ta la rın
ço ğun da DVT’ye iliş kin bir risk fak tö rü sap tan mış -
tır. Eti yo lo ji sin de bir risk fak tö rü bu lu nan has ta la -
rın yak la şık ya rı sın da (%46,2) akut te tik le yi ci
fak tö rün, cer ra hi gi ri şim ol du ğu sap tan mış tır. Ha-
li loğ lu ve ark. ça lış maların da, bu ça lış ma so nuç la -
rı na ben zer şekil de pre dis po zan fak tö rün, %40
ora nın da cer ra hi ol du ğu be lir til mek te dirler.19 Cer-
ra hi trav ma nın di rekt ola rak da mar du va rı ha sa rı na
yol aç ma sı nın ya nı sı ra, ko a gü las yon ak ti vi te si ni ar-
tı ra rak, fib ri no li tik sis tem ak ti vas yo nu nu ise azal ta -
rak trom büs ge li şi mi ne ne den ol du ğu bi lin mek te dir.
Bu nun ya nı sı ra pe ri o pe ra tif sü reç te ha re ket siz li ğin
ne den ol du ğu ve nöz staz  da DVT ge li şi mi ne et ki et-
mek te dir.4,20 Bu ça lış ma da, eti yo lo jik fak tö rü cer ra -
hi olan has ta la rın üç te bi ri or to pe dik cer ra hi
ge çir miş tir. Ül ke miz de ma jör or to pe dik cer ra hi de
VTE ris ki ve pro fi lak si yak la şım la rı nı de ğer len -
dir mek ama cıy la ya pı lan OR TEP ça lış ma sın da,
ol gu la rın %73,2’sin de VTE ris ki bu lun du ğu sap-
tan mış tır.21 Or to pe dik cer ra hi son ra sı ço ğun luk la
ha re ket siz lik ne de niy le olu şan sta za bağ lı ola rak,
alt eks tre mi te de trom büs ge liş me ris ki nin da ha
yük sek ol du ğu bi lin mek te dir.9 Bu ne den le or to pe -
dik cer ra hi ge çi ren has ta la rın %25’in de er ken ta-
bur cu luk son ra sı, or ta la ma iki aya ka dar VTE
ge li şe bil di ği be lir til mek te dir.4,9,21 Bu ça lış ma da
DVT’ye ne den olan eti yo lo jik fak tö rün ço ğun luk la
cer ra hi gi ri şim ol ma sı, ge rek li du rum lar da ta bur -
cu luk son ra sı trom bop ro fi lak si nin sür dü rül me si ne
ve has ta la ra sağ lık per so ne li ta ra fın dan DVT be lir -
ti ve bul gu la rı, ayak bi le ği eg zer siz le ri ile mo bi li -
zas yo nun ar tı rıl ma sı na yö ne lik eği tim ve ril me si nin
öne mi ne dik ka ti çek mek te dir.

Bu ça lış ma da en sık ola rak gö rü len risk fak-
tör le rin den bir di ğe ri de ge çi ril miş DVT’dir. Da ha
ön ce den ge çi ril miş DVT, en do tel ha sa rı ve hi per -
ko a gü la bi li te ye ne den ola rak DVT’nin tek rar la ma -
sı na ne den ol mak ta dır.22 Pro vo ke edil me den or ta ya



Hatice AYHAN ve ark. ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TREMBOZU TANISI İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA...

Damar Cer Derg 2013;22(1)122

çı kan spon tan DVT’ler de ise, ge ne tik mu tas yon la -
rın araş tı rıl ma sı öne ril mek te dir. Bu va ka la rın da
an cak %50-55’inin bi li nen mu tas yon tip le ri ile
açık la na bil di ği be lir til mek te dir.4 Bu ça lış ma da yer
alan has ta la rın %12,8’in de FI I, FV ve MTHFR’de
he te ro zi got mu tas yo na rast la nıl mış, DVT’ye ge-
ne tik yat kın lık la rı ol du ğu de ğer len di ril miş tir. Bu
has ta la rın ta ma mı 40 ya şın al tın da dır. DVT eti yo -
lo ji sin de ge ne tik yat kın lı ğın tes pit edil me si,  has-
ta nın te da vi plan la ma sın da ve ai le nin de ta ra ma
için ele alın ma sın da önem li dir. Ay rı ca DVT ge li -
şen tüm has ta lar da ol du ğu gi bi bu has ta la ra da
DVT’nin re kür ren si ne yö ne lik, VTE be lir ti ve bul-
gu la rı na iliş kin eği tim ve ril me si nin önem li ol du ğu
dü şü nül mek te dir. Her ne ka dar bu ret ros pek tif ça-
lış ma da ge ne tik ta ra ma test le ri sa de ce öy kü sün de
be lir gin bir eti yo lo jik fak tör yer al ma yan has ta lar -
da ya pıl mış sa da, li te ra tür ve kı la vuz lar da da bu ko-
nu da net ka nıt ve öne ri ler yok tur.9,17 Bu ne den le
özel lik le DVT’li genç has ta ya yak la şım da; ola sı tek-
rar la rı ön le mek ve ile ri ye yö ne lik ko ru ma amaç lı
te da vi pro to ko lü nün sü re si ni et ki le ye ce ği için, ge-
ne tik mu tas yon la rın araş tı rıl ma sı nın ge rek li ol du -
ğu nu dü şün mek te yiz. An cak ma li yet et kin li ği
yö nün den de ğer len di ril di ğin de, ge ne tik ta ra ma
test le ri nin bü tün has ta la ra ya pıl ma şan sı bu lun ma -
mak ta dır. 

DVT eti yo lo ji sin de iyi bi li nen risk fak tör le rin -
den bi ri de ma lig ni te dir. Nek ro tik tü mör hüc re le -
rin den sa lı nan pro ko a gü lan fak tör le rin, ko a gü las -
yon ak ti vi te sin de ar tı şa, fib ri no li tik ak ti vi te de ise
azal ma ya ne den ol du ğu, ay rı ca tü mör hüc re le ri nin
da mar en do te lin de ha sar oluş tur du ğu be lir til mek -

te dir.23 Bu ça lış ma da yer alan has ta la rın %7,7’sin -
de ma lig ni te var lı ğı sap tan mış tır. Ben zer şekil de
Has ta oğ lu ve ark.nın24 ve Ege ve ark.nın25 ça lış -
ma ların da malignite sırasıyla %6,6 ve %9,9 ora n-
ların da eti yo lo jik fak tör ola rak bil di ril miş tir. Tüm
bun la rın ya nı sı ra bu ça lış ma da, has ta la rın
%35’inin dos ya la rın da eti yolo jik bir risk fak tö rü
bu lu na ma mış tır.

Bu ça lış ma nın so nuç la rı nın, DVT ta nı la ma sın -
da sağ lık per so ne li ne fi kir ve ri ci ola ca ğı dü şü nül -
mek te dir. DVT ge niş bir eti yo lo jik yel pa ze ye sa hip
ol du ğu için, DVT ta nı la ma sın da bir den faz la risk
fak tö rü nün bir ara da ola bi le ce ği  göz önün de bu-
lun du rul ma lı dır. Özel lik le pre dis po zan fak tör olup
ol ma dı ğı na ba kıl mak sı zın genç yaş ta DVT tes pit
edil di ğin de, VTE’ ye iliş kin ai le öy kü sü bu lu nan
has ta lar da, tek rar la yan VTE du rum la rın da ve an-
ti ko a gü las yon te da vi sı ra sın da DVT re kür ren si
var lı ğın da ge ne tik fak tör le rin araş tı rıl ma sı öne ril -
mek te dir. Ay rı ca cer ra hi gi ri şi mle ha la önem li bir
DVT ne de ni ola rak kar şı la şıl ma sı se be biy le, risk li
has ta lar da, has ta ne sü re cin de ol du ğu ka dar, ta bur -
cu luk son ra sı er ken dö nem de de trom bop ro fi lak si -
nin de va mı nın plan lan ma sı nın ve has ta la rın VTE
açı sın dan iz len me si nin önem li ol du ğu dü şü nül -
mek te dir. Bu nun la bir lik te bu ça lış ma ret ros pek tif
ol ma sı ne de niy le sı nır lı bir ça lış ma dır, bu ne den le
ko nu ya iliş kin pros pek tif ça lış ma la rın ya pıl ma sı da
öne ril mek te dir.
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eep vein thrombosis (DVT) of the lower extremity, a common car-
diovascular condition with substantial morbidity and mortality, is
estimated to affect 1-5% of the population in the world.1 Patients

with acute DVT are treated with anticoagulation, compression therapy, and
mobilization. This standart therapy decreases mortality by preventing life-
threatening pulmonary embolism (PE) and propogation of thrombosis, but
has no direct thrombolytic effect.2,3 Recanalisation and the preservation of
normal venous valve function depending on the effectiveness of the pati-
ent’s own fibrinolytic system resulted in high morbidity due to post-throm-
botic syndrome (PTS).4 Thus, there is a great need for improving the

Catheter-Directed Thrombolysis for
Lower Extremity Deep Venous Thrombosis;

Short Term Results of Catheter-Directed
Thrombolysis for Deep Vein Thrombosis

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Throm bo sis of the de ep ve ins in the sup ra ge ni cu lar re gi on is a com mon cli -
ni cal condition. Phar ma co mec ha ni cal assisted re mo val of the throm bus for the ini ti al ma na ge ment
may pro vi de the comp le te re co very with pre ser va ti on of nor mal ve no us val ve func ti on. MMaa  ttee  rrii  aall
aanndd  MMeett  hhooddss::  Se ven te en pa ti ents with de ep ve in throm bo sis we re tre a ted using ul tra so und-
ac ce le ra ted cat he ter-di rec ted throm boly sis in ad di ti on to stan dard an ti co a gu lant the rapy. Af ter
6 months, ve no us pa tency of the tre a ted ves sels was in ves ti ga ted using dup lex ul tra so und. 
RRee  ssuullttss:: Throm boly sis was suc cess ful in 70.6% (12/17) of the pa ti ents. Twel ve pa ti ents had com-
p le te clot lysis (>90% res to red pa tency). Ble e ding at the cat he ter-in ser ti on si te was ob ser ved in-
four patients. No pul mo nary em bo lism was se en. In one pa ti ent, pe ro ne al ner ve in jury oc cur red.
CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Ul tra so und-ac ce le ra ted cat he ter-di rec ted throm boly sis may be a pro mi sing tre at ment
in pa ti ents with lo wer ex tre mity de ep ve in throm bo sis.
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ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Sup ra ge ni kü ler böl ge de ki de rin ven trom boz la rı sık kar şı la şı lan kli nik ol gu lar dır. Ba-
ş lan gıç te da vi si için far ma ko me ka nik des tek li trom bu sün or ta dan kal dı rıl ma sı, nor mal ve nöz ka pak-
la rın ko run ma sı ile tam iyi leş me yi sağ la ya bi lir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  De rin ven trom bo zu olan on ye di
has ta ya, stan dart an ti ko a gü lan te da vi ye ek ola rak ul tra son des tek li ka te ter ara cı lı ğıy la trom bo liz uy-
gu lan dı. 6 ay son ra, te da vi edi len da mar la rın ve nöz pa ten si si dup leks ul tra son ile in ce len di. BBuull  gguu  --
llaarr::  Trom bo liz has ta la rın %70,6 (12/17)’sin de ba şa rı lıy dı. Oni ki has ta da ta ma men pıh tı eri me si (>%90
pa ten si nin sağ lan ma sı). Dört has ta da ka te ter gi ri şim ye rin de ka na ma göz len di. Pul mo ner em bo li gö-
rül me di. Bir has ta da, pe ro ne al si nir ha sa rı ger çek leş ti. SSoo  nnuuçç::  Ul tra son des tek li ka te ter ara cı lı ğıy la
trom bo liz alt eks tre mi te de rin ven trom bo zu olan has ta lar da ümit ve ri ci bir te da vi ola bi lir. 
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func ti o nal out co mes of the pa ti ents. Phar ma co -
mec ha ni cal-as sis ted re mo val of the throm bus at the
ti me of first pre sen ta ti on pro vi des the best op por -
tu nity for comp le te re co very with pre ser va ti on of
nor mal ve no us val ve func ti on and avo i dan ce of re-
cur rent DVT and PTS. Me iss ner et al. ha ve re por ted
that val ve func ti on is mo re li kely to be re ta i ned af ter
early clot lysis.5 Singh and Masuda ha ve de mons tra -
ted that the com bi na ti on of obs truc ti on and ref lux
sig ni fi cantly in cre a ses the risk of de ve lo ping PTS.6

Mo tar je me7 and Pa rik et al.8 we re the first to
re port ul tra so und-ac ce le ra ted (US-ac ce le ra ted)
catheter directed thrombolysis (CDT) in DVT. They
reported the re sults of comp le te clot dis so lu ti on ra -
tes with US-ac ce le ra ted CDT.7,8 In vit ro stu di es ha -
ve de mons tra ted that high-fre qu ency, low-po wer
mic ro so nic energy im pro ves lysis of the throm bus
con si de rably by in cre a sing the up ta ke and pe net ra -
ti on of throm boly tic drugs in to the throm bus.9 The -
re fo re, US-ac ce le ra ted CDT may al so be a sa fe and
pro mi sing option for im me di a te tre at ment of DVT.

The aim of this prospective study is to re port
the short-term re sults with emp ha sis on ve no us pa-
tency af ter 6 months of US-ac ce le ra ted CDT in pa-
ti ents with DVT.

MA TE RI AL AND MET HODS

PA TI ENTS

Bet we en July 2011 and Ap ril 2012, 17 pa ti ents (10
ma les, 7 females) with a me di an age of 48 ye ars (ran -
ge 36-71) with sympto ma tic, dup lex ultrasonograph
(US) con fir med ili o fe mo ral DVT, go od func ti o nal
sta tus, acu te throm bus for ma ti on (throm bus
age<one month) and li fe ex pec tancy ex ce e ding 12
months we re tre a ted with US-ac ce le ra ted CDT in
Ma lat ya State Hos pi tal. In for med con sent of the pa-
ti ents we re obtained. Exc lu si on cri te ri a for US-ac ce -
le ra ted CDT we re gas tro in tes ti nal ble e ding or a
ce reb ro vas cu lar h e morr ha ge in the pre vi o us ye ar,
throm bus lo ca li za ti on be yond the ili o fe mo ral re gi -
on, chro nic throm bus for ma ti on (throm bus age>1
month),  se ve re hyper ten si on (>180/100 mmHg), ac-
ti ve ma lig nancy, sur gery in the pre vi o us 6 we eks
and/or preg nancy. Throm boly sis suc cess was re por -
ted in 2 sub gro ups: Comp le te clot lysis was de fi ned

as >90% lysis (res to red pa tency), and par ti al clot
lysis (res to red pa tency) of the ini ti al throm bus, as
as ses sed on the fi nal US. Ble e ding was clas si fi ed as
ma jor, if it was overt with a fall in he mog lo bin of ≥2
g/day, or when he mor ha ge led to tran fu si on of ≥2
units of pac ked red blo od cells (RBCs). Ble e ding oc-
curred in a cri ti cal or gan (in trac ra ni al, ret ro pe ri to -
ne al or pe ri car di al) or, if it con tri bu ted to de ath, was
de fi ned as a ma jor ble e ding. Ble e ding was clas si fi ed
as mi nor, if it occurred ne ar the cat he ter in ser ti on
si te.

All of the ca ses in vol ved lo wer-ex tre mity
DVT. The pro xi mal end of the throm bo sis re ac hed
in to the ve na ca va in fe ri or in one, the ili ac ve in in
fo ur and the fe mo ral ve in in twel ve ca ses. The age
of throm bus (de fi ned as the num ber of days bet -
we en the on set of symptoms and the in ter ven ti on)
was 0-6 days (4/17), 7-13 days (5/17), 14-20 days
(2/17) or ≥21 days (6/17) (Fi gu re 1).

Eli gib le pa ti ents re ce i ved US-ac ce le ra ted CDT
with re com bi nant tis su e plas mi no gen ac ti va tor
(rtPA) com bi ned with stan dard DVT the rapy. An-
ti co a gu la ti on was gi ven ac cor ding to in ter na ti o nal
gu i de li nes (Ame ri can Col le ge of Chest Physi ci ans,
2012) with du ra ti on of plan ned tre at ment be ing 6
months for idi o pat hic DVT and 3 months pro vo -
ked DVT.1

AN TIT HROM BO TIC AND THROM BOLY TIC THE RAPY

Be fo re the CDT pro ce du re, low-mo le cu lar-we ight
he pa rin (LMWH) was dis con ti nu ed for at le ast 8

FIGURE 1: Age of thrombus versus success of thrombolysis. Successful
thrombolysis includes complete and partial clot lysis, defined as >90% and 50-
90% restored venous patency respectively.
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ho urs, and oral an ti co a gu lants we re dis con ti nu ed to
ob ta in an INR <1.5. At the start of CDT, an in tra -
ve no us bo lus do se of un frac ti o ned he pa rin (UFH),
5000 U, was gi ven fol lo wed by a con ti nu o us in tra -
ve no us UFH in fu si on at 15 U/kg/h.

US-ac ce le ra ted CDT was per for med using the
EKOS En do wa ve® system (EKOS Cor po ra ti on, Bot -
hell, WA, USA), which com bi nes a tar ge ted-drug
de li very cat he ter with high-fre qu ency, low-po wer
US energy. This system uses a stan dard 0.035-inch
gu i de wi re to po si ti on the 5.2-F mul ti-lu men In tel -
li gent Drug De li very Cat he ter and matc hing co a xi -
al co re wi res (with ava i lab le tre at ment lengths
ran ging from 6 to 50 cm) ac ross the length of the
tar get clot. In all ca ses, the pro ce du re was per for -
med in an ope ra ti ng ro om. A 7-F she ath and a
0.035-in. hydrop hi lic gu i de wi re (Te ru mo Cor po ra -
ti on, Shi bu ya-ku, Tok yo, Ja pan) we re pla ced with
the as sis tan ce of US-gu i ded pop li te al ve no us punc-
tu re. Af ter app lying a lo cal anest he tic, an in tra du cer
was in ser ted in to pop li te al ve in gu i ded by US with
the end of the cat he ter at the pro xi mal end of the
throm bus. The gu i de wi re was then pul led out and
rep la ced by the Mic ro so nic co re con ta i ning a se ri es
of US trans du cer ele ments (2 MHz, 0.45 W) dis tri -
bu ted ap pro xi ma tely 1 cm apart along its le a ding tip
to de li ver evenly US energy ra di ally along the co a -
xi al in fu si on zo ne.

Af ter pri ming the drug lu mens of the cat he ter
with he pa rin (1000 IU), a sing le bo lus of rtPA ( 5.0
mg) was ad mi nis te red by slow in fu si on. Then, con-
ti nu o us in fu si on of rtPA was ini ti a ted thro ugh the
si de-ho le-de li very in fu si on cat he ter at a me an ra te
of 1 mg/h rtPA. Si mul ta ne o usly, nor mal sa li ne so lu -
ti on was in fu sed as co o lant thro ugh the cen tral lu -
men of the cat he ter at a ra te of 35 ml/h. Thus, US
energy was de li ve red thro ugh the co re wi re with si-
mul ta ne o us in fu si on of the throm boly tic drug. All
pa ti ents we re tre a ted with an ad di ti o nal con ti nu o us
in tra ve no us in fu si on of he pa rin thro ugh the in tro -
du cer she ath, which was mo ni to red by as sess ment
of the ac ti va ted par ti al throm bop las tin ti me (aPTT).
He pa rin do sa ge was adjusted to ob ta i ned an aPTT
ra ti o of 1.5-2.5. Fol low-up ul tra so nog rams we re per-
for med at the bed si de in all pa ti ents the next day and
24-h in ter vals the re af ter.

Throm boly sis was ter mi na ted, if comp le te clot
lysis was ac hi e ved or the ma xi mum in fu si on pe ri -
od of 72 h was re ac hed. Ho urly and to tal in fu sed
rtPA do ses and in fu si on ti mes we re re cor ded. A
we ight-ad jus ted full the ra pe u tic do se of sub cu ta -
ne o us LMWH gi ven twi ce da ily was ini ti a ted 1 ho -
ur af ter re mo val of the cat he ter. Pa ti ents re ce i ved
the ir throm boly tic ca re at an in ter me di a te ca re unit
and re ma i ned hos pi ta li sed for one night af ter ter-
mi na ti on of throm boly tic tre at ment, if no comp li -
ca ti ons occurred. Af ter disc har ge, pa ti ents we re
fol lo wed up ac cor ding to the in ter na ti o nal gu i de li -
nes for DVT the rapy.1

FOL LOW-UP

Every 3 months af ter disc har ge, all pa ti ents re tur -
ned to the out pa ti ent de part ment for a fol low-up
vi sit, inc lu ding cli ni cal in ves ti ga ti on and dup lex US
exa mi na ti on to eva lu a te the pa tency of tre a ted ve -
in seg ments and the ex tent of postt hrom bo tic da m-
a ge to the de ep ve ins of the lo wer limb. At the
cli ni cal vi sit, every pa ti ent had a tho ro ugh ul tra -
so und exa mi na ti on using a dupp lex US. Ve no us
pa tency of all ve no us seg ments we re eva lu a ted.
Pa tency as sess ment of the ve ins inc lu ded iden ti fi -
ca ti on of chro nic occ lu si ons or chro nic ve no us di s-
e a se as in di ca ted by the pre sen ce of old and
ec ho ge nic throm bus, par ti al re ca na li za ti on, thic k-
e ned ve no us wall with an ir re gu lar flow in lu men,
dec re a sed com pres si bi lity, lack of pha si city with
res pi ra ti on.10

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Va ri ab les we re ex pres sed as me an±SD and ca te go -
ri cal va ri ab les we re ex pres sed as per cen ta ges. Sta-
tis ti cal analy ses we re per for med using SPSS
sta tis ti cal soft wa re (ver si on 16.0; SPSS Inc., Chi ca -
go, Il li no is).

RE SULTS

STUDY GRO UP

Se ven te en pa ti ents tre a ted with CDT for acu te sup -
ra pop li te al ve no us throm bo sis we re included in the
study. Ba se li ne cha rac te ris tics of the 17 pa ti ents are
pre sen ted in Tab le 1.
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SUC CESS FUL THROM BOLY SIS

Per cu ta ne o us cat he te ri sa ti on was suc cess ful in 12
pro ce du res. Twel ve out of 17 pro ce du res ( 70%) re-
sul ted in comp le te clot lysis (>90% res to red 
pa tency). In one ca se, throm boly sis was not suc cess-
ful. The un suc cess ful ca se in vol ved a 69-ye ar- old
ma le pa ti ent. He de ve lo ped DVT af ter ort ho pa e dic
sur gery. Du ra ti on of the DVT symptoms we re 23
days. The le a ka ge from the pop li te al ve in led to pa -
in and cramps. The drop fo ot syndro me of left fo ot
oc cur red du e to the pe ro ne al nev re in jury. Fi gu re 1
shows the age of the throm bus and the suc cess of
throm boly sis.

SHORT-TERM FOL LOW-UP

The me an fol low-up pe ri od was 12 months (ran ge 6-
15). In this pe ri od, no furt her occ lu si on of the ve no -
us system oc cur red in the pa ti ents, who we re
disc har ged with a pa tent ve no us system. In the 69-
ye ar-old man with un suc cess ful throm boly sis, the 3-
and 6-month US fol low up re ve a led re ca na li sa ti on
of the in fe ri or ve na ca va. The ili ac ve in re ma i ned oc-
c lu ded. In this pa ti ent, le a ka ge from the ve in wall
led to ina de qu a te the rapy, pro bably ca u sed fa i lu re of
tre at ment. Results of 6th month duplex US assess-
ment of the patients were summarized in Table 2.

COMP LI CA TI ONS

Fo ur (4/17; 23.5%) ble e ding comp li ca ti ons oc cur -
red at the si te of the cat he ter-in ser ti on. No PE was
di ag no sed du ring or af ter the tre at ment. Ho we ver,
in one pa ti ent, the drop fo ot syndro me oc cur red.
The mec ha nism exp la i ning this comp li ca ti on may
be re la ted to ner ve da ma ge du ring the in fu si on pe-
ri od du e to the le a ka ge from the pop li te al ve in.

DIS CUS SI ON

Stan dard DVT tre at ment fo cu ses on ade qu a te an ti -
co a gu la ti on to pre vent PE and throm bus pro pa ga -
ti on. Ho we ver, an ti co a gu la ti on alo ne has no di rect
throm boly tic ef fect.11 As a re sult, cur rent DVT tre -
at ment of ten do es not res to re ve no us pa tency, and
ve no us val ves are per me nantly da ma ged. The com-
bi na ti on of ve no us obs truc ti on and ref lux sig ni fi -
cantly in cre a ses the risk of de ve lo ping PTS.12

An ti co a gu la ti on halts pro pa ga ti on and for ma ti on
of new throm bus; ho we ver it do es not re mo ve ex-
is ting clots. The deg re e of re ca na li za ti on may not
be suf fi ci ent for comp le te re so lu ti on of cli ni cal
symptoms.13 Sherry des cri bed only 6% throm bus
lysis with an ti co a gu la ti on alo ne.14 The rapy, which
can re mo ve the throm bus and res to re ve no us pa-
tency, may pre vent re cur rent throm bo sis and PTS.
Early throm boly sis for acu te DVT has be en shown
to de li ver im pro ved pa ti ent out co mes, such as re-
du ced cost and symptoms.15

Our study con firms the pro mi sing re sults of
CDT for the tre at ment of DVT. Most evi den ce re-
gar ding CDT for the tre at ment of DVT is de ri ved
from pa ti ent se ri es wit ho ut con trols or co hort stu -
di es, and litt le evi den ce is ava i lab le from ran do mi -
zed cli ni cal tri als.5,6,8,11 In Ca VenT study, CDT
re du ced func ti o nal ve no us obs truc ti on from 49%
to 20%, and ad di ti o nal CDT in cre a sed 6-months
pa tency from 36% to 64% as com pa red with stan-
dard an ti co a gu la ti on tre at ment.4 Els ha rawy and

Patients with Catheter-directed 

Demographics thrombolysis (n=17)

Age(years) 54.7(±15.3)

Male 10(58.8%)

Femoral deep vein thrombosis 12(70.5%)

Iliofemoral deep vein thrombosis 4(33.3%)

Duration of symptoms (days) 11.7(±10.3)

Surgery previous 3 months 3(17.6%)

TABLE 1: Characteristics of treatment group. 
Data are mean (SD) or n (%).

Catheter-directed 

Variables thrombolysis (n=17) (%)

Iliofemoral patency 12(70.5%)

Functional venous obstruction 5(29.4%)

Femoral venous insufficiency 9(52.9%)

Pelvic vein echoic lumen 2(11.7%)

Pelvic vein wall thickening 2(11.7%)

Pelvic vein no flow 1(0.05%)

Femoral vein incompressibility 3(17.6%)

Femoral vein echoic lumen 5(29.4%)

Femoral vein wall thickening 7(41.1%)

Femoral vein no flow 1(0.05%)

TABLE 2: Duplex US assessment of 
veins 6 months after CDT therapy.
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Elzayat re por ted comp le te lysis in 72% pa ti ents af -
ter CDT in 35 pa ti ents.12 Our study ob ta i ned 70.6%
(comp le te dis so lu ti on) suc cess ra te and this high-
lights the fe a si bi lity and ca pa bi lity of the US-ac ce -
le ra ted CDT. The deg re e of lysis was fo und as a
sig ni fi cant pre dic tor of early and con ti nu ed pa-
tency. In ca ses of comp le te clot dis so lu ti on, 75% of
ve ins re ma i ned pa tent af ter one ye ar, com pa red
with only 32% of ve ins in ca ses of in sig ni fi cant
(<50%) lysis.2 Pa rikh et al.8 and Me wis sen et al.17

ha ve re por ted in cre a sed comp le te clot lysis ra tes.
The spe ed of in ter ven ti on in acu te throm bo tic
events is of cli ni cal importance as the re is a po ten -
ti al for re ver sal of occ lu si on, re li ef of symptoms,
and pre ser va ti on of val ve func ti on. Cur rent evi -
den ce sug ges ts that the op ti mal win dow for DVT
throm boly sis is wit hin 14 days from on set of symp-
toms. Ho we ver, the re has be en no for mal de fi ni ti -
on of an acu te or chro nic DVT from a CDT
pers pec ti ve. Alt ho ugh bet ter lysis ra tes may be es-
tab lis hed wit hin a 14-day in ter ven ti on, the pa ti -
ents with de ep ve in throm bo ses fre qu ently ha ve
be en  mis di ag no sed. Physi ci ans may not be awa re
of pa ti ents symptoms, and the ti me in ter val bet -
we en the ini ti a ti on of tre at ment and the di ag no sis
may last lon ger. In our study, the cut-off ti me for
in ter ven ti on is one month du e to the se draw backs. 

Ma jor ble e ding comp li ca ti ons ha ve be en re-
por ted in 11% of pa ti ents and 39% of the se were at
the punc tu re si te of the cat he ter di rec ted-throm -
boly sis.2 We ob ser ved no PE in our pa ti ents du ring
throm boly sis. Ble e ding at the cat he ter in ser ti on si -
te oc cur red in fo ur ca ses; ho we ver, the se mi nor
comp li ca ti ons did not dis turb the ef fi cacy of the
throm boly sis pro ce du re. He ma to ma af ter ble e ding
li mi ted it self at the in ser ti on seg ment, and di sap -
pe a red af ter ten days. In one pa ti ent, du e to the le -
a ka ge from the pop li te al ve in, drop fo ot syndro me
of the left leg oc cur red. The symptoms we re se ve -
re, and the exa mi na ti on re ve a led pe ro ne al ner ve
in jury. The CDT the rapy stop ped, and the pa ti ent’s
symptoms reg res sed. Af ter six we eks, re co very of
mo tor func ti ons was seen.

In the last decade, se ve ral stu di es ha ve shown
that PTS de ve lo ped in al most half of the pa ti ents in
whom DVT was tre a ted with an ti co a gu la ti on the r-

apy.2,5 Re cent stu di es using CDT or phar ma co mec -
ha ni cal throm boly sis ha ve shown that a mo re ag-
gre si ve ap pro ach in throm bus re mo val may re du ce
postt hrom bo tic mor bi dity com pa red with an ti co a -
gu la ti on alo ne.8,11-13 Ili o fe mo ral DVT can be sa fely
and ef fec ti vely tre a ted at pre sen ta ti on in most pa ti -
ents with CDT. In our study, fe mo ral ve in wall thic -
ke ning was de mons tra ted in 41.1% of the pa ti ents
and fe mo ral ve in ec ho ic lu men was se en in 29.4% of
the pa ti ents af ter 6 months. Pre vi o us stu di es al so
high ligh ted the evi den ce of re du ced long-term ve-
no us hyper ten si on and dec re a sed in ci den ce of
PTS.2,11-13 In US-ac ce le ra ted throm boly tic de vi ces,
ul tra so und throm bus dis rup ti on can be used to in-
cre a se the sur fa ce are a of fib rin, pre su mably re du -
cing the do se of throm boly tic re qu i red and
in cre a sing the ra te of lysis.16 US is al so shown to im-
pro ve lysis ef fi ci ency be hind ve no us val ves whe re
throm bus is mo re dif fi cult to re mo ve.9 CDT with
lo cal de li very of throm boly tic to the throm bus pro-
du ces mo re fa vo rab le re sults than stan dart the rapy,
with do ub le ve no us pa tency ra te at 1 ye ar and ap-
pro xi ma tely 80% ove rall suc cess ra te.17

Alt ho ugh most pa ti ents with DVT ex pe ri en ce
gra du al re sump ti on of the ir ba se li ne qu a lity of li fe
(QOL) wit hin first 4 months af ter a DVT epi so de,
ap pro xi ma tely 33% con ti nu e to ex pe ri en ce QOL
im pa ir ment that cor re la tes clo sely with the de ve -
lop ment of PTS.18 Be ca u se PTS symptoms are ag-
gra va ted by stan ding or  wal king, many pa ti ents
are for ced to al ter the ir da ily ac ti vi ti es to inc lu de
pe ri ods of rest and/or re cum bency. As a re sult,
PTS ca u ses ma jor long-term QOL im pa ir ment;
spe ci fi cally, po o rer physi cal func ti on, ge ne ral he -
alth and he alth per cep ti ons, mo re se ve re ro le li mi -
ta ti ons, and im pa i red so ci al func ti on. Im por tantly,
even pa ti ents clas si fi ed as ha ving mild to mo de ra -
te PTS ex hi bit sco res that are lo wer than tho se of
age-matc hed con trols with DVT on QOL me a su -
res, so the QOL im pa ir ment ca u sed by PTS do es
not ap pe ar to be res tric ted only to pa ti ents with se-
ve re se qu e la e. Mo re o ver, alt ho ugh the eco no mic
im pact of PTS has not be en pre ci sely qu an ti fi ed,
PTS was es ti ma ted to ca u se 12% of the new ca ses
with chro nic ve no us di se a se (di rect cost $261 mil-
li on) and ve no us ul cer (di rect cost $153 mil li on)
that oc cur ye arly in the Uni ted Sta tes.18
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When CDT tech ni qu e is used, long-term an-
ti co a gu la ti on re ma ins an es sen ti al tre at ment com-
po nent to pre vent pro pa ga ti on of any per sis ting
clot, to improve symptoms, and pre vent pul mo nary
em bo lism; however if used alo ne, it yi elds just 6%
comp le te DVT lysis at 10 days.19-21 Af ter acu te an-
ti co a gu la ti on with he pa rin and throm boly sis,
long-term LMWH, or war fa rin is re com men ded.
Du ra ti on sho uld be for at le ast 3 months in the set-
ting of tran si ent risk fac tors, and at le ast 12 months
in DVT re cur ren ce.1

We are awa re of the li mi ta ti ons of this study.
This is a pros pec ti ve study on 17 pa ti ents tre a ted
with CDT. Lack of a con trol gro up and the small
study group may li mit the out co mes. We be li e ve
that this small po pu la ti on may be rep re sen ta ti ve for
pa ti ents with DVT, who po ten ti ally be ne fit  from
CDT. In the fu tu re, pros pec ti ve, ran do mi zed, and

pro perly de sig ned stu di es in pa ti ents with DVT may
en ligh ten the op ti mal the rapy op ti ons.

CONC LU SI ON

New throm boly tics and de li very de vi ces con ti nu e
to im pro ve clot lysis and re mo val; ho we ver, the pa-
ti ent risk-to-be ne fit pro fi le must al ways be con si -
de red be fo re any tech ni qu e is ro u ti nely used in
prac ti ce. The use of CDT tech ni qu e with ili o fe mo -
ral ve no us throm bo sis may be as so ci a ted with re-
du ced mor bi dity and bet ter out co mes. Ho we ver,
ran do mi sed con trol led tri als are ne e ded to eva lu a -
te the long-term be ne fit of en do ve no us throm bol-
y sis in pa ti ents with acu te DVT.
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Büyük Safen Ven Varislerinin Tedavisinde
Endovenöz Lazer Ablasyon:
Üç Yıllık Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Alt eks tre mi te le rin yü ze yel ve nöz yet mez li ği olan has ta lar da en do ve nöz la zer ab las yon te-
da vi sin de üç yıl lık kli nik de ne yim le ri mi zi sun ma yı amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ocak 2009 Ha zi ran
2012 tarihleri ara sın da kalp ve da mar cer ra hi si kli ni ği ne baş vu ran ve yü ze yel ve nöz yet mez lik ta nı sı ko-
nu lan, 980 nm di od la zer (Bi o las-15D) ile en do vas kü ler la zer ab las yon uy gu la nan 258 has ta ça lış ma ya da -
hil edil di. Has ta lar iş lem ön ce sin de kli nik şid det, eti yo lo ji, ana to mi, pa to fiz yo lo ji (CE AP) sı nıf la ma sı na gö re
sı nıf lan dı rıl dı. Has ta la rın iş lem ön ce si kli nik şika yet ve bul gu la rı nın pu an lan ma sı sis te mi ne da ya nan ve nöz
kli nik cid di yet sko ru (VCSS) de ğer le ri kay de dil di. Tü me sent anes te zi al tın da 258 has ta, 309 ba cak en do ve -
nöz la zer ab las yon iş le mi uy gu la na rak te da vi edil di. Has ta lar 1. haf ta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay lar da kli nik ola rak
ve renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi ile iz len di. Renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi de sa fen ven le rin ok lüz yo nu, re-
ka na li zas yo nu ve re zi dü va ri kö zi te ler de ğer len di ril di. Ma jör ve mi nör komp li kas yon lar araş tı rıl dı. BBuull  gguu--
llaarr::  Kli nik ola rak en do ve nöz la zer ab las yon iş le min de ba şa rı ora nı %97,1 ola rak tes pit edil di. Has ta la rın
%43'ün de iş le me bağ lı de ği şik de re ce ler de eki moz ve has sa si yet ge liş ti. Mi nör komp li kas yon ola rak bir has-
ta da lo kal ap se, üç has ta da sel lü lit, iki has ta da trom bof le bit, dört has ta da pa res te zi, iki has ta da he ma tom,
iki has ta da ödem iz len di. Has ta lar da ki tüm mi nör komp li kas yon lar me di kal te da vi ile kon trol al tı na alın -
dı. Mi nör kompli kas yon ora nı %4,5 ola rak bu lun du. De rin ven trom bo zu gi bi ma jör bir komp li kas yon iz-
len me di. Ta kip sü re sin ce 9 has ta da re ka na li zas yon ge liş ti, re ka na li zas yon ora nı %2,9 ola rak bu lun du. Bir
has ta da 7 cm’lik ka te ter par ça sı la zer ener ji si ne ma ruz ka la rak ve na sa fe na mag na da kal dı, açık cer ra hi ile
çı ka rıl dı. SSoo  nnuuçç::  En do ve nöz la zer ab las yon iş le mi yük sek kli nik ba şa rı ora nı na sa hip olup, bir çok kli nik -
te ol du ğu gi bi bizim kli ni ği miz de de cer ra hi te da vi nin ye ri ni al mış tır ve gü ven le ya pıl mak ta dır.

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

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  We present our 3-years experience on endovenous laser ablation therapy in pa-
tients with lower extremity superficial venous insufficiency. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  The patients enrolled
in the study were 258 patients who underwent endovenous laser ablation with 980 nm diod laser (Biolas-
15D) for superficial venous insufficiency after administration to the cardiovascular surgery clinic. Patients
were classified using clinical severity, etiology, anatomy, pathophysiology (CEAP) classification before
the operation. Venous clinical severity score (VCSS) scores were recorded which depend on scoring the
clinical symptoms and findings of patients preoperatively. In total, 258 patients, 309 extremities were
treated with endovenous laser ablation procedure under tumescent anesthesia. Patients were clinically
examined and screened with colour Doppler ultrasonography at first week, first month, third month and
sixth month after the operation. Safenous venous occlusion, recanalisation and residual varicosity were
evaluated with colour Doppler ultrasonography. RReessuullttss::  Clinical succes of endovenous laser ablation ther-
apy was 97.1%. Echymosis and tenderness was inspected in variable severity due to the procedure in 43%
of the patients. Local abcess was seen in 2 patients, cellulitis in 3 patients, tromboflebilitis in 2 patients,
parestesis in 4 patients, hematoma in 2 patients and edema in 2 patients, as minor complications. Stabili-
sation of all minor complications were obtained with medical therapy. Minor complication rate was 4.5%.
There were no major complication as deep venous trombosis. Recanalization was detected in 9 patients
during medical examinations. Recanalization rate was 2.9%. A catheheter part was stuck in greater
saphenenous vein in one patient after exposing to laser energy. It was extracted with open surgery. CCoonn--
cclluussiioonn::  Endovenous laser ablation procedure is performed and replaced surgical therapy with high clin-
ical success in our clinic as in various other medical centers. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Varicose veins; laser therapy 
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ro nik ve nöz yet mez lik (KVY) ve bu na bağ lı
ola rak ge li şen alt eks tre mi te va ris le ri ol duk -
ça yay gın gö rü len bir sağ lık prob le mi dir. 18-

64 yaş ara sı er kek ve ka dın la rın %30’un da va ris
gö rü lür.1 Va ris ler asemp to ma tik ola bi le ce ği gi bi şid-
det li semp tom la ra da yol aça bi lir ler. Uzun sü re ayak -
ta dur mak la ağ rı, ka şın tı, yan ma, ka rın ca lan ma, ge ce
kramp la rı, ödem, kro nik ol gu lar da cilt de ği şik lik le -
ri ve ve nöz ül ser ler gö rü le bi lir. Ki şi le rin gün lük ak-
ti vi te le ri ni en gel ler, iş ve za man kay bı na ne den
ola bi lir.2 Yü ze yel ve nöz yet mez lik en sık ve na sa fe -
na mag na’ da (VSM) (%60), da ha az sık lık la da ve na
sa fe na par va (VSP), per fo ran ven ler, go na dal ve pel-
vik ven ler de gö rü lür.3 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 yet mez li ğin cer-
ra hi te da vi sin de yay gın ola rak li gas yon ve strip ping
yön te mi kul la nıl mak ta dır.4 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.
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 ka bul edil mek te dir.5 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, gü nü -
müz de uy gu la nan en gün cel te da vi dir. Top lum da
yay gın ola rak göz le nen ve koz me tik so run ya nın da
ağ rı, şiş lik semp tom la rı baş ta ol mak üze re kro nik ol-
gu lar da cid di prob lem le re yol aça bi len alt eks tre mi -
te yü ze yel ve nöz yet mez lik ve bu na bağ lı ge li şen
va ris le rin te da vi sin de, en do ve nöz la zer ab las yon
yön te mi nin et kin li ği ni araş tır mak ama cıy la bu ça-
lış ma yı plan la dık. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma ya semp to ma tik sa fen ven yet mez li ği bu lu -
nan yaş la rı 20-65 (or ta la ma yaş; 36,2±12,8) yıl ara-
sın da de ği şen 258 has ta (120 er kek, 138 ka dın)
alın dı. Toplam 258 has ta da alt eks tre mi te de sa fen
ven le ri ne yö ne lik top lam 308 EV LA iş le mi uy gu -
lan dı. Has ta lar iş lem ön ce sin de kli nik şid det, eti yo -
lo ji, ana to mi, pa to fiz yo lo ji (CE AP) sı nıf la ma sı na
gö re sı nıf lan dı rıl dı. Has ta la rın iş lem ön ce si kli nik
şika yet ve bul gu la rı nın pu an lan ma sı sis te mi ne da-
ya nan ve nöz kli nik cid di yet sko ru (VCSS) de ğer le -
ri kay de dil di. EV LA iş le mi ne has ta la ra ta nı sal

amaç lı ya pı lan renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi
(RDUSG) in ce le me sin de VSM’de mev cut olan yet-
mez li ğin cid di ye ti ne ve sa fen ven ça pı na gö re ka rar
ve ril di. Safenofemoral bileşkede (SFJ) or ta, ile ri de-
re ce yet mez lik ve SFJ’da sa fen ça pı nın 5-5,5 cm’nin
üze rin de ki has ta lar da kli nik bul gu lar la bir lik te EV -
LA iş le mi ne alın dı. Eks tre mi te le rin hiç bi rin de de -
rin ven ler de ile ri de re ce de yet mez lik ve
obs trük si yon sap tan ma dı. EV LA iş le mi için 980 nm
dal ga boy lu 12 W gü cün de di o de la zer kay na ğı (BBii  --
oo  llaass--1155DD) kul la nıl dı. Lo kal anes te zi al tın da ref lü
sap ta nan sa fen ve ne te da vi için uy gun olan ka u dal
ke si min den ultrason (USG) eş li ğin de 21 G iğ ne ile
per kü tan gi riş ya pıl dı. Tü me san anes te zi ola rak 20
ml %2 pri lo ka in, 500 ml %0,9 izo to nik (+4 Cº), 20
ml %8,4 sod yum bi kar bo nat ve 0,5 mg ad re na lin ka-
rı şı mı ola rak ha zır la nan tü me san lo kal anes te zi, sa -
fen ven çev re si ne USG eş li ğin de 19-21G iğ ne ler le
oto ma tik en jek tör yar dı mıy la ya pıl dı. Tü me san lo -
kal anes te zi ve ril me sin den ön ce 980 nm di o de la zer
kay na ğı na bağ lı çıp lak uç lu la zer fi be ri ka ta ter içe-
ri sin den iler le til di ve USG eş li ğin de SFJ’ye 1,5 cm
uzak lık ta ola cak şekil de yer leş ti ril di. La zer ener ji si
SFJ’ye ya kın kı sım lar da da ha faz la ol mak üze re da -
mar ça pı na, sa fen ve nin cilt ten de rin li ği ne gö re la -
zer pa ra met re le ri ayar la na rak (12W, 1,2-1,8 mm/sn
ge ri çek me hı zı) puls mod da (0,2 sn ara lık) uy gu -
lan dı.  İş lem so nun da la zer kay na ğı üze rin de gös te -
ri len, uy gu la nan top lam la zer ener ji si kay de dil di.
San ti met re ye uy gu la nan la zer ener ji si (J/cm) top-
lam la zer ener ji si nin te da vi edi len sa fen ve nin
uzun lu ğu na bö lün me siy le he sap lan dı. İş lem son ra -
sın da hiç bir has ta ya dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin
ya pıl ma dı. Has ta la ra anal je zik (pa ra se ta mol) re çe te
edil di. İş lem son ra sı na ba ca ğa 2 gün sü rey le sı kı
ban daj uy gu lan dı, da ha son ra sın da 3 ay sü rey le des-
tek ço ra bı öne ril di. Has ta lar müm kün ol du ğun ca er -
ken sü re de gün lük ak ti vi te le ri ne ge ri dön me le ri
ko nu sun da uya rıl dı. Has ta ta ki bi has ta lar 1. haf ta,
1. ay, 3. ay ve 6. ay kli nik ola rak ve renk li Dopp ler
USG ile ta kip edil di. Renk li Dopp ler USG ’de sa fen
ven le rin ok lüz yo nu, re ka na li zas yo nu, per fo ran ven-
ler ve re zi dü va ri kö zi te ler de ğer len di ril di. Gri ska -
la USG ile SFJ 3 cm ka u da lin den sa fen ven le rin ça pı
öl çül dü. Ma jör ve mi nör komp li kas yon lar araş tı rıl -
dı. Has ta la rın 6. ay ta kip le rin de VCSS skor la ma sı



tek rar edil di. Hiç bir has ta ya la zer iş le mi es na sın da
pa ke ek siz yo nu ya pıl ma dı. Ta kip sı ra sın da diz al tın -
da va ri köz pa ke le ri kay bol ma yan top lam 12 has ta -
nın 4’üne lo kal pa ke ek siz yo nu, di ğer 8 has ta ya
kö pük skle ro te ra pi uy gu lan dı. Bu ça lış ma Hel sin ki
Dek le ras yo nu 2008 pren sip le ri ne uy gun ola rak ya-
pıl dı ve ye rel etik ku rul ka ra rı alın dı.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Ça lış ma da el de edi len tüm ve ri ler Win dows için
Sta tis ti cal Pac ka ge for the So ci al Sci en ces (SPSS Inc.,
Chi ca go, Il li no is, USA) 15.0 ver si yon bil gi sa yar
prog ra mı na yük len di. Ni ce lik sel de ğiş ken ler or ta la -
ma±stan dart sap ma (SS), ni te lik sel de ğiş ken ler ise
fre kans da ğı lı mı ve yüz de ile ve ril di. Preoperatif ve
postoperatif gruplar normal dağılıma sahipti. Bu ne-
denle matematiksel dönüşüme ihtiyaç duyulmadı.
Grupların varyansları da birbirine eşit olduğu ve ör-
neklem sayısı yeterli olduğu için ameliyat öncesi ve
sonrası ölçümlerin karşılaştırılmasında parametrik
bir test olan Wilcoxon signed rank testi kullanıldı.
P değeri ölçümlerinde, p<0,05 değerleri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.

BUL GU LAR

Ve nöz yet mez lik ta nı sı es na sın da eks tre mi te le re yö-
ne lik ya pı lan CE AP kli nik sı nıf la ma de ğer len dir -
me si, 20 eks tre mi te de C1 (%6,4), 85 eks tre mi te de
C2 (%27,5),162 eks tre mi te de C3 (%51,7), 32 eks tre-
mi te de C4 (%10,3), 10 eks tre mi te de ise C5 (%3,2)
ola rak sap tan dı. Toplamda, 309 eks tre mi te nin ta ma-
mın da (%100) pri mer et iyo lo ji mev cut tu. Ça lış ma -
ya alı nan ar dı şık 258 has ta da 109 eks tre mi te nin
(%35,2) hem yü ze yel hem de per fo ran ven le rin de
yet mez lik mev cut iken, 200 eks tre mi te nin (%64,8)
sa de ce yü ze yel ven le rin de yet mez lik mev cut tu. Ça-
lışılan 309 eks tre mi te nin ta ma mın da (%100) pa to -
fiz yo lo ji, ref lü ye bağ lıy dı. EV LA uy gu la nan tüm
has ta lar semp to ma tik idi. Ça lış ma dı şı kal ma kri te -
ri ola rak de rin ven trom bo zu ge çir miş ve ya renk li
dopp ler USG ’de de rin ven trom bo zu olan has ta lar,
VSM ve VSP’ye bir lik te mü da ha le edi len has ta lar,
da ha ön ce sin de diz üs tü va ris cer ra hi si uy gu lan mış
has ta lar ola rak be lir len di. Top lam 309 sa fen ve ne
yö ne lik EV LA iş le mi uy gu lan dı. EV LA iş le mi uy-
gu la nan sa fen ven le rin çap la rı diz se vi ye sin de 3,6

mm ile 6,8 mm ara sın da (ort. 4,4±2,2), SFJ se vi ye -
sin de 3,9 mm ile 12 mm ara sın da de ğiş mek tey di
(ort. 8,4±2,4). EV LA iş le mi uy gu lan mış en kı sa sa fen
seg men ti 12 cm, en uzun sa fen seg men ti 42 cm idi
(ort. 36,2±12,2). Kı sa seg ment sa fen ven mü da ha le -
le rin de ya sa fen ven de ki tor tu yo zi te ne de niy le gi de
wi re iler le me yen ve ya diz üs tü se vi ye den ka nu le
edi le me yen ve bir üst seg men ten ka nu las yon ya pı -
lan has ta la rı içer mek tey di. EV LA iş le mi uy gu la nan
309 sa fen ven seg men ti nin uzun lu ğu na, ça pı na ve
sey rin de ki cil de olan uzak lı ğı na bağ lı ola rak top lam
1240 jo u le ile 4826 jo u le (ort. 4118±1878J), san ti -
met re ye ise 70 ile 122 jo u le ara sın da de ği şen (ort.
100,2±14,3 J/cm) la zer ener ji si uy gu lan dı. Bi rin ci
haf ta ta kip le rin de eks tre mi te le rin %43’ün de ab las -
yon dü ze yin de de ği şik de re ce ler de eki moz, has sa -
si yet mev cut tu. Eki moz ve has sa si ye tin 2 haf ta nın
so nun da ta ma men ge ri le di ği göz len di. İş lem ya pı -
lan has ta lar da ma jör komp li kas yon (DVT, pul mo -
ner em bo li, cilt ya nı ğı vb.) sap tan ma dı. Mi nör
komp li kas yon ola rak bir has ta da lo kal ap se, üç has-
ta da sel lü lit, iki has ta da trom bof le bit, dört has ta da
pa res te zi, iki has ta da he ma tom, iki has ta da ödem iz-
len di. Tüm has ta lar me di kal te da vi ile kon trol al tı -
na alın dı. Mi nör komp li kas yon ora nı %4,5 ola rak
bu lun du. Ta kip sü re sin ce 9 has ta da re ka na li zas yon
ge liş ti, re ka na li zas yon ora nı %2,9 ola rak bu lun du.
Bir has ta da 7 cm’lik ka te ter fi ber ener ji si ne ma ruz
ka la rak kop ma ne de niy le ve na sa fe na mag na da ka -
lan ka te ter par ça sı açık cer ra hi ile çı ka rıl dı (Re sim
1). EV LA son ra sın da ol gu la rın 6 ay lık ta kip le rin de
EV LA uy gu la nan 300 sa fen ven de (%97,1) tam ok-
lüz yon sap tan dı. İş lem son ra sı 6. ay ta kip ler de EV -

Orhan BOZOĞLAN ve ark. BÜYÜK SAFEN VEN VARİSLERİNİN TEDAVİSİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON...

Damar Cer Derg 2013;22(1)132

RESİM 1: Safen ven içerisinde kopan kateter parçası.



LA uy gu lan mış has ta lar da sa fen ven le rin ça pı diz
se vi ye sin de 1,8 mm ile 4,2 mm ara sın da (ort.
2,4±0,8mm), SFJ se vi ye sin de 2,1 ile 6,8 mm ara sın -
da de ğiş mek tey di (ort. 3,7±1,0 mm). İş lem ön ce si ne
gö re iş lem son ra sı 6. ay da USG ile öl çü len sa fen ven
çap la rın da ki kü çül me is ta tis tik sel ola rak an lam lıy -
dı (p<0,05). Ta nı es na sın da eks tre mi te le re yö ne lik
ya pı lan VCSS de ğer le ri or ta la ma 7,0±2,7 iken, iş lem
son ra sı 6. ay de ğer len dir me de VCSS de ğer le ri or ta -
la ma 2,4±1,4 idi. İş lem ön ce si ne gö re iş lem den son-
ra ki 6. ay da ya pı lan VCSS de ğer le rin de ki düş me
is ta tis tik sel ola rak an lam lıy dı (p<0,05). Pre o pe ra tif
ve pos to pe ra tif ve ri ler Tab lo 1’de ve EV LA son ra sı
komp li kas yon lar Tab lo 2’de gös te ril di.

TAR TIŞ MA 

Kro nik ve nöz yet mez lik (KVY) ve bu na bağ lı ge li -
şen alt eks tre mi te va ris le ri ya şam ka li te si ni önem li

öl çü de et ki le yen, sos yo e ko no mik so nuç la rıy la
önem li bir kli nik du rum dur.1 Va ris le re ne den olan
ve nöz yet mez lik en sık yü ze yel ven ler de da ha na di-
ren de de rin ven ler de gö rü lür. Yü ze yel ve nöz yet-
mez lik en sık VSM’de (%60), da ha az sık lık la da
VSP, per fo ran ven ler ve go na dal-pel vik ven ler de
gö rü lür.6 Va ris te da vi sin de cer ra hi te da vi ge nel ve -
ya spi nal anes te zi ile ya pıl mak ta dır. Has ta la rın cer-
ra hi te da vi son ra sı nor mal ak ti vi te le ri ne dön me le ri
2-3 haf ta ka dar sür mek te dir. Ay rı ca cer ra hi te da vi -
nin si nir ha sa rı, ya ra en fek si yo nu, ka na ma, yü ze yel
trom bo fi le bit, he ma tom, DVT ve pul mo ner em bo -
li gi bi po tan si yel komp li kas yon la rı mev cut tur.2,6

KVY ve bu na bağ lı ge li şen va ris le rin te da vi sin de
son on yıl içe ri sin de bü yük iler le me ler ol muş tur.
EV LA, RFA ve kö pük skle ro te ra pi gi bi yön tem ler
ço ğu du rum da cer ra hi yön tem le rin ye ri ni al mış tır.7

Van Den Bos ve ark.nın yap tı ğı me ta ana liz de, 119
ça lış ma in ce len miş ve 12.320 ba ca ğa ait so nuç la ra
gö re, yü ze yel ve nöz yet mez lik te da vi sin de kla sik
cer ra hi te da vi yön tem strip ping ile %78, kö pük
skle ro te ra pi si ile %77, RFA ile %84 ve EV LA ile
%94 ba şa rı bil di ril miş tir.8 Van den Bre mer ve
ark.nın 323 has ta da 403 ba ca ğa yap tık la rı EV LA so-
nuç la rı na gö re, te da vi son ra sı ya pı lan 6 haf ta lık ta-
kip te, VSM’de %93,7 ora nın da tam ok lüz yon, %4
ora nın da kıs mi ok lüz yon ve %2,3 ora nın da ise re ka-
na li zas yon sap tanmıştır.9 VSM ref lü sün de EV LA te-
da vi si nin et ki li ve gü ven li bir yön tem ol du ğu nu,
uy gu la ma sı nın ko lay, has ta ta ra fın dan ka bul edi le -
bi lir bir iş lem ol du ğu nu bil dirmişlerdir.9 The i va cu -
mar ve ark. 644 ba ca ğa uy gu la dık la rı EV LA te da vi si
son ra sın da 3 ay lık ta kip ler de 599 ba cak ta (%93)
VSM’de tam ok lüz yon ve bu nun ya nın da %10,2
ora nın da ge çi ci trom bof le bit, %1,1 ora nın da pa res -
te zi ve %0,2 ora nın da DVT gi bi komp li kas yon bil-
dir di ler.10 Agus ve ark. 1050 has ta da 1076 ba cak ta
sa fen ven le re yö ne lik 810 ve 980 nm di o de la zer ci-
ha zı ile uy gu la dık la rı EV LA te da vi sin de 3 yıl lık ta-
kip ler de %97 ora nın da tam ok lüz yon sap ta dı lar ve
ma jör bir komp li kas yon bil dir me di ler.11 Bi zim ça-
lış ma mız da 258 has ta 309 ba cak sa fen ven le re yö-
ne lik top lam 309 EV LA  iş le mi uy gu lan dı. Altı ay lık
ta kip so nu cun da re ka na li zas yon ora nı 9 has ta ile
%2,9 ola rak tes pit edil di. Mi nör komp li kas yon lar
ola rak ge çi ci ve ken di ni sı nır la yan, kli nik se ke li ol-
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Preoperatif Postoperatif 

n=258 n=258 p

Yaş 36±8,6

Cinsiyet E/K 124/134

Sağ/sol bacak 6,8±1,8

Ort. SFJ reflü süresi (sn) 6,8±1,8

VSM cilt mesafesi (mm) 3,6±1,6

VSM çap (dizüstü) (mm) 4,4±2,2 2,4±0,8 p<0,05

VSM çap (SFJ) (mm) 8,4±2,4 3,7±1,0 p<0,05

VCSS 7,0±2,7 2,4±1,4 p<0,05

TABLO 1: Preoperatif  ve postoperatif veriler.

VSM: Vena safena manga; SFJ: Safenofemoral bileşke; VCSS: Venöz klinik ciddiyet skoru.

n=258 %

Ağrı süresi (gün) 4,4±3,2

Ekimoz ve hassasiyet 132 43

Flebit 4 1,2

Hematom 2 0,6

Lokal abse 1 0,3

Ödem 2 0,6

Parestezi 4 1,2

Yanık 0 0

DVT/PE 0 0

TABLO 2: EVLA sonrası görülen komplikasyonlar.

EVLA: Endovenöz lazer ablasyon; DVT: Derin ven trombozu; PE: Pulmoner emboli.
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ma yan semp tom la rı, ma jör komp li kas yon lar ola rak
ise ila ve gi ri şim le ri, has ta ne de ya tı şı ge rek ti ren ve
ka lı cı se kel le ri içe ren kli nik du rum ları be lir le dik.
Ça lış ma mız da iş le me bağ lı ma jör komp li kas yon
(DVT, pul mo ner em bo li, cilt ya nı ğı) ge liş me di. Li-
te ra tür de EV LA son ra sı kul la nı lan mal ze me ye bağ -
lı (la zer fi be ri nin kı rıl ma sı gi bi) komp li kas yon lar
na dir dir. Bi zim ça lış ma mız da bir has ta da 7 cm’lik
ka te ter dis tal ucu la zer ener ji si ne ma ruz ka la rak
kop ma ne de niy le ve na sa fe na mag na da kal dı, mi ni
cer ra hi in siz yon la sa fen ven içe ri sin den çı ka rıl dı.
Bu komp li kas yo nun ka te ter ile fi be rin ki lit le me me-
ka niz ma sın da ki tek nik bir ha ta dan kay nak lan dı ğı
an la şıl dı. İki eks tre mi te de va ri köz ven le rin trom-
bo zu na bağ lı lo kal yü ze yel trom bof le bit (%2) ge liş -
ti. Bir has ta da VSM’de mik ro per fo ras yon ve VSM
ön ke si mi ne lo ka li ze kli nik öne mi ol ma yan he ma -
tom göz len di. Bir has ta da sa fen ven tra se sin de fe -
mur 1/3 dis tal böl ge sin de ge li şen ap se nin he ma to ma
se kon der ge liş ti ği , has ta nın di ya be tik ol ma sı ve ayak
hij ye ni nin iyi ol ma ma sı na bağ lı ol du ğu  dü şün üldü.
Ap se, dre naj ve an ti biyo tik te da vi si ile ta ma men dü-
zel di. Mi nör komp li kas yon ora nı %2 ola rak tes pit
edil di. 

EV LA te da vi sin de uy gu la nan ener ji mik ta rı te-
da vi et kin li ğin de en önem li pa ra met re dir. Li te ra -
tür de ba şa rı lı EV LA te da vi si için uy gu lan ma sı
ge re ken ener ji mik ta rı hak kın da fark lı gö rüş ler bil-
di ril miş tir. The i va cu mar ve ark. or ta la ma ener ji
mik ta rı 48 J/cm ola rak uy gu la dık la rı 599 VSM’de
tam ok lüz yon tes pit eder ken, 37 J/cm or ta la ma
ener ji mik ta rı uy gu la dık la rı 45 VSM’de kıs mi ok-
lüz yon ve ya re ka na li zas yon göz lem le di ler.10 Ça lış -
ma la rın da ener ji mik ta rı nın EV LA ile VSM
te da vi sin de ba şa rı nın ana 54 be lir le yi ci si ol du ğu nu
ve en iyi so nuç la rın el de edil me si için 60 J/cm üze-
rin de ener ji ve ril me si ge rek ti ği ni sa vun du lar.10 Ça-
lış ma mız da uy gu la nan ener ji mik ta rı or ta la ma 99,2
J/cm (68-128 J/cm) idi. Ça lış ma mız da yük sek ener -
ji mik ta rı ile iliş ki len di ri len cilt ya nı ğı, si nir ha sa rı
ve di ğer ma jör komp li kas yon lar la kar şı la şıl ma dı. Bi -
zim ça lış ma mız da 6 ay lık ta kip te yük sek tam ok lüz-
yon oran la rı (%97,1) sap tan ma sı ve yük sek ener ji
ile iliş ki li ma jör komp li kas yon göz len me me si ne de -
niy le, ba şa rı lı EV LA te da vi si için or ta la ma 100 J/cm
ener ji uy gu lan ma sı ge rek mek te dir. An cak son za-

man lar da kul lan ma ya baş la dı ğı mız 1470 nm ra di al
la zer de 80 J/cm ener ji ye ter li ol mak ta dır. EV LA’ dan
bir haf ta son ra ki kon trol de, eks tre mi te le rin
%55,4’ün de ab las yon ya pı lan ven tra se si bo yun ca
de ği şik de re ce ler de eki moz, has sa si yet mev cut tu.
Bi zim ol gu la rı mız da yük sek eki moz oran la rı nın 980
nm dal ga bo yun da kul lan dı ğı mız la zer ka te te ri ne
bağ lı ol du ğu nu dü şün mek te yiz. Son al tı ay dır kul-
lan dı ğı mız 1470 nm ra di al fi ber le yap tı ğı mız EV LA
iş le mi son ra sın da eki mo zun be lir gin de re ce de azal-
dı ğı nı göz lem le dik. Bu mi nör komp li kas yon la rın en
geç 2-3 haf ta içe ri sin de ta ma men dü zel di ği iz len di.
EV LA te da vi sin de ba şa rı lı so nuç lar için ci haz gü cü -
nün (watt) et ki si nin ol ma dı ğı nı12 ve tam ter si ne et-
ki li ol du ğu nu sa vu nan ça lış ma lar mev cut tur.13 Bir
baş ka ça lış ma da ba şa rı lı EV LA te da vi si son ra sı sa -
fen ven ça pı nın ay lar için de kü çül dü ğü ve bü yük
ço ğun lu ğu nun (%85) 1 yıl son ra sın da renk li dopp-
ler USG ’de fark edi le mez ha le gel di ği gös te ril di.10

Bi zim ça lış ma mız da EV LA iş le mi ön ce sin de or ta la -
ma sa fen ven ça pı 7,68±2,62 mm idi. İş lem son ra sı 6.
ay da or ta lama sa fen ven ça pı 2,62±1,18 mm ola rak
öl çül dü. İş lem ön ce si ne gö re iş lem den 6 ay son ra ki
çap lar da ki kü çül me is ta tis tik sel ola rak an lam lıy dı
(p<0,05). EV LA te da vi si yay gın ola rak VSM ob li te -
ras yo nu için kul la nıl mak la bir lik te, VSP ref lü le rin -
de uy gu lan ma sı ol duk ça tar tış ma lı dır. An cak açık
sa fe no pop li te al bağ la ma nın zor lu ğu ne de niy le, en-
do lu mi nal te da vi il gi gör mek te dir. VSP’nin la te ral
pop li te al si ni re ve su ral si ni re ya kın sey ret me si, bu
ve ne dik kat edil me si ni ge rek tir mek te dir. Biz ken di
kli ni ği miz de hiç bir has ta da VSP’ye EV LA iş le mi
uy gu la ma dık. EV LA te da vi si ön ce sin de ve son ra -
sın da kli nik şid de tin ve has ta mem nu ni ye ti nin de-
ğer len di ril di ği ça lış ma lar var dır. Bu ça lış ma lar da
te da vi son ra sın da kli nik şid de tin azal dı ğı ve has ta
mem nu ni ye ti nin art tı ğı bil di ril miş tir.9 Son yıl lar da
bir çok kli nik te 980 nm la zer ye ri ne 1470 nm ra di al
fi ber la zer ter cih edil mek te dir. Do ğan cı ve Demir-
kilic’in yap tı ğı ça lış ma da 980 nm ve 1470 nm ra di -
al fi ber la zer kar şı laş tı rıl mış, ve 1470 ra di al la zer
le hi ne da ha iyi kli nik so nuç lar el de edil miş tir.14 Biz
de ken di kli ni ği miz de son 6 ay dır ru tin ola rak 1470
nm ra di al fi ber la zer kul lan mak ta yız. EV LA’nın mi-
ni mal in va ziv, komp li kas yon oran la rı ol duk ça dü -
şük, ba şa ra lı so nuç la rıy la et ki li ve gü ven li ol du ğu nu
dü şün mek te yiz. Yü ze yel ve nöz yet mez lik ve bu na
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bağ lı ge li şen va ris le rin te da vi sin de ya kın za man da
bü yük bir oran da ge le nek sel cer ra hi yön tem le rin
ye ri ni ala ca ğı gö rü şün de yiz. 
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Aktif ya da İyileşmiş Venöz Ülser Tedavisinde
Doppler Ultrason ile İşaretlenmiş Perforan Venlerin

Subfasiyal Açık Ligasyonunun Yeri;
Orta-Geç Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Aktif ya da iyileşmiş venöz ülser tedavisinde yüzeyel venlerle birlikte  perforan venlere müdahalenin ülser
iyileşmesinde ve nükslerin engellenmesinde yararlı olduğu bilinmektedir Perforan venlerin disfonksiyonunun tedavisinde
perkütan laser ablasyon ve subfasiyal endoskopik perforan ven cerrahisi (SEPS) yöntemleri maliyetlerinin yüksek olması ve
belki de tecrübe eksikliği sebebiyle ülkemizde yeterince yaygınlaşmamıştır. Köpük skleroterapi ise çoğu merkezce tercih
edilmemektedir. Klasik açık teknik ise yara yeri sorunları ve uzun hastane kalış süreleri yüzünden birçok cerrah tarafından
kullanılmamaktadır. Venöz ülserli hastaların tedavisinde ciddi maliyet ve teknik ekipman gereksinimi olmadan ultrason reh-
berliğinde daha küçük kesilerle kolay uygulanabilecek konvansiyonel cerrahi tedavilerin daha az invaziv teknikler yay-
gınlaşıncaya ve bunların uzun dönem sonuçları tatmin edici oluncaya kadar kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. GGeerreeçç
vvee  YYöönntteemmlleerr::  Çalışmaya 2005 ve 2012 yılları arasında aktif ya da iyileşmiş venöz ülser nedeniyle opere edilen, primer
venöz yetmezlikli ardışık 45 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastalara vena safena magnanın cerrahi  strippingi veya laser ab-
lasyonuyla  pake ekstirpasyonu ve birlikte perforan venlerin açık subfasiyal ligasyonu uygulandı. Ligasyonlar Doppler ult-
rason (USG) ile işaretlenmiş perforan ven üzerinden yapılan küçük vertikal insizyonlar ile yapıldı. Olgular postoperatif 1.
2. ve 4. haftalar ile sonrasında  6 aylık poliklinik kontrollerine çağrıldı. BBuullgguullaarr::  Çalışmaya alınan hastalarda mortalite gö-
rülmedi. Çalışma süresince toplam 83 perforan vene müdahale edildi. Ortalama 46±4 aylık takip süresince bir hastada (%2,2)
postoperatif  krural venlerde sınırlı derin ven trombozu, bir hastada (%2,2) takibinin 48. ayında ülser nüksü gözlendi. Cer-
rahi yara yeri problemi 2 hastada (%4,4) ortaya çıktı. İyileşmiş ülserli hastaların tamamında ve aktif ülserli 28 hastanın
27’sinde (%96,4) iyileşme ve nüksten korunma sağlandı. Hastaların ortalama ülser iyileşme süresi 6 hafta bulundu. SSoonnuuçç::
Aktif yada iyileşmiş venöz ülser tedavisinde yüzeyel sistemle eş zamanlı perforan sisteme yapmış olduğumuz açık müda-
halenin düşük komplikasyon oranlarıyla, tatminkar iyileşme ve nüksten korunma  sağladığını düşünüyoruz. SEPS yönte-
minin modifiye edilerek tüm perforanlara uygulanabilmesi veya perkütan perforan ven ablasyon işlemlerinin daha
ulaşılabilir ve daha iyi sonuçlar verecek şekilde yaygınlaşmasına kadar, yüzeyel ven cerrahisiyle birlikte USG yardımı ile
açık  perforan ligasyonun aktif ya da iyileşmiş ülserli olguların tedavisine ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Venöz ülser; doppler USG; perforan ven ligasyonu

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Intervention of the superficial veins with the perforating veins are known to be useful in the treat-
ment of active or healed ulcers’ healing and relapse prevention. Percutaneous laser ablation and subfascial endoscopic per-
forator surgery (SEPS) do not have widespread use in our country because of the cost effectivity and maybe due to the lack
of experience. Many of the cardiovascular centers do not prefer to perform foam sclerotherapy. On the other hand, the
disaduantages of the convantional techniques are the wound problems and prolonged hospitalization. We concluded that
doppler-ultrasound guided conventional techniques could be performed until the use of less invasive techniques and satis-
factory long-term results are common. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Forty five patients with active or healed venous ulcers who
were operated between 2005 and 2012 were included in this study. The techniques of surgery which performed to these
patients were surgical stripping or laser ablation of greater saphenous vein with phlebectomy and subfascial ligation of per-
forating veins. To perform the ligation, we marked the perforators by using Doppler-ultrasound, then insiced the the skin
vertically on this marked surface. The patients were followed up at the first, second and fourth weeks after the surgery. Out-
patient follow up was done for six months. RReessuullttss::  There was no mortality in the study group. In this study, we performed
83 perforating vein ligations. Mean follow up period was 46±4 months. In this period, we observed deep venous trombosis
which was limited with crural veins postoperatively once (2.2%). The recurrence of ulcer was seen in one of the patients
(2.2%) at the 48 months of follow up. Surgical wound problems appeared in two patients (4.4%). The patients who had
healed ulcers and 27 of 28 patients who had active ulcers, were treated successfully and no recurrence was observed. The
average time of healing of the ulcers was 6 weeks. CCoonncclluussiioonn::  The surgical approach that we performed to the superficial
and perforating systems together at the same time is beneficial and has low complication rates in the treatment of the ac-
tive or healed leg ulcers. We conclude that open surgical ligation of perforating veins with guidance of Doppler-ultrasound
is a reliable approach of the treatment, until the minimally invasive interventions such as SEPS and especially laser abla-
tion of perforating veins become more successful and accessible.

KKeeyy  WWoorrddss::  Venous ulcer; doppler-ultrasound; perforating vein ligation
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ro nik ve nöz yet mez li ğe bağ lı ge li şen ve nöz
ül ser ler cid di bir sağ lık so ru nu dur.1 De rin,
yü ze yel ve per fo ran ven sis tem le rin den en

az iki sin de ki fonk si yon bo zuk lu ğu na bağ lı ola rak
ge liş mek te dir.2 Yü ze yel ve nöz cer ra hi ye eş za man -
lı ola rak per fo ran ven le rin sub fa si yal li gas yo nu ek-
len di ğin de, ve nöz ül ser ler da ha iyi te da vi
edi le bil mek te dir ler.1,2 Dün ya da bu amaç la sık lık la
kul la nı lan sub fa si yal en dos ko pik per fo ran ven cer-
ra hi si (SEPS) çe şit li ne den ler le ül ke miz de ye te rin -
ce yay gın laş ma mış tır. Ay rı ca bu tek nik le dis fonk -
si yo ne per fo ran ven le rin tü mü ne ula şı la ma yı şı kul-
la nı mı nı kı sıt la yan di ğer bir fak tör dür ve yıl lar için -
de da ha az ter cih edi lir ha le gel mek te dir.2 Bu nun la
bir lik te kla sik açık tek nik ise cid di ya ra ye ri prob-
lem le ri ne ve uzun has ta ne ka lış sü re le ri ne ne den ol-
mak ta dır. Son dö nem ler de bü yük sa fen ve nin la ser
ab las yo nun dan el de edi len tec rü be ye pa ra lel, per fo-
ran ven le rin per kü tan ab las yo nu uy gu lan ma ya baş-
lan mış tır. An cak bu yön tem de tec rü be ve iyi
dü zey de ul tra son kul la nı mı nı ge rek tir mek te ve te-
da vi ma li ye ti ni yük selt mek te dir. Ve nöz ül ser li has-
ta la rın te da vi sin de cid di ma li yet ve tek nik ekip man
ge rek si ni mi ol ma dan, cer rah açı sın dan ba kıl dı ğın -
da ise kla sik cer ra hi eği ti min ye ter li ol du ğu, ul tra -
son reh ber li ğin de ko lay uy gu la na bi le cek
kon van si yo nel cer ra hi te da vi le rin gün cel li ği ni ko-
ru du ğu nu ve kul la nıl ma sı ge rek ti ği ni dü şü nü yo ruz.

Bu ça lış ma da ve nöz ül ser li has ta lar da yü ze yel
sis tem le eş za man lı Dopp ler ultrason (USG) reh ber-
li ğin de işa ret le nen dis fonk si yo ne per fo ran ven le -
rin açık li gas yo nu na ait or ta ve geç dö nem so nuç lar
ana liz edil mek te dir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ça lış ma ya 2005 ve 2012 yıl la rı ara sın da ay nı cer-
rah ta ra fın dan ak tif ya da cilt de ği şik lik le ri ile bir-
lik te iyi leş miş ve nöz ül ser (CE AP, C5-6) ne de niy le
ope re edi len ar dı şık 45 has ta alın dı. Ça lış ma ya alı-
nan has ta lar, ça lış ma hak kın da bil gi len di ril di ve
onam for mu alın dı. Ame li yat ön ce si kül tür de üre-
me si olan has ta la ra uy gun an ti bi yo tik te da vi si uy-
gu lan dı. Ope ras yon kül tür ne ga tif leş tik ten son ra
ya pıl dı. Ül ser ala nı bü yük ve eksü da tif ka rak ter de
olan has ta la ra va kum des tek li ya ra ka pa ma sis te mi
ope ras yon ön ce si ve son ra sı uy gu lan dı. Her has ta

pre o pe ra tif ve nöz Dopp ler USG ile de ğer len di ril di.
USG’de ça pı diz al tın da 3 mm’yi, uy luk ta 4 mm’yi
ge çen ve Val sal va ile 0,5 sa ni ye den da ha uzun ge ri
akım iz le nen per fo ran ven ler pa to lo jik ka bul edil -
di. Pa to lo jik ka bul edi len per fo ran ven le rin cilt
üze rin de ki iz dü şüm le ri nok ta sal ola rak işa ret len di.
Per fo ran ven le rin ya nın da yü ze yel sis tem prob lem-
le ri de eş zamanlı cer ra hi için not edil di. Eti yo lo ji -
de post fle bi tik sen drom dü şü nü len has ta lar
ça lış ma ya alın ma dı. Yü ze yel ve per fo ran sis tem
yet mez li ği ne eş lik eden de rin ve nöz yet mez lik li
has ta lar ça lış ma dan dış lan ma mak la be ra ber, izo le
de rin ve nöz yet mez lik li has ta lar do ğal ola rak ça lış -
ma dı şı bı ra kıl dı. Bu has ta la ra kom pres yon ve me-
di kal te da vi uy gu lan dı.

Ge rek li ha zır lık lar ya pıl dık tan son ra bü tün
has ta lar ge nel anes te ziy le ope ras yo na alın dı. Ope-
ras yon da sa fe no fe mo ral ve/ve ya sa fe no pop li te al
yet mez li ği olan has ta la ra cer ra hi di viz yon, strip ping
ve ya la ser ab las yon ile pa ke eks tir pas yo nu ve bir-
lik te dis fonk si yo ne per fo ran ven le rin açık sub fa si yal
li gas yo nu uy gu lan dı. Li gas yon sa de ce ul tra son da
yet mez li ği be lir len miş per fo ran ven üze rin den ya-
pı lan kü çük ver ti kal in siz yon lar ile me di um he mok-
lips ya da ipek sü tur ma ter ya li kul la nı la rak ya pıl dı.
İnsiz yon lar ya pı lır ken özel lik le pos te ri or sa fen ar kı
tra se sin den, ül ser li ve ya inf la me ala nın bir kaç san-
ti met re uza ğın dan yak la şıl ma ya ça lı şıl dı. Hiç bir
has ta ya ay nı se ans ta greft uy gu la ma sı ya pıl ma dı.
Ope ras yon sü re si ilk in siz yon ile baş la tıl dı, ope ras -
yon bi ti min de eks tre mi te ye ban daj uy gu lan ma sıy -
la son lan dı rıl dı. Pos to pe ra tif bü tün has ta la ra 2 gün
sü re sin ce kom pres yon ban da jı ve pos to pe ra tif 6. sa-
at te de rin ven trom bo zu prof lak si si için dü şük mo-
le kül ağır lık lı he pa rin uygu lan dı. Has ta la rın hep si
ame li yat son ra sı 2. gün yak la şık 30 mmHg ba sınç
sağ la yan diz al tı va ris ço ra bı ile ta bur cu edil di ve
has ta lar ço ra bın ömür bo yu kul la nı mı için teş vik
edil di. Ta bur cu luk la rı sı ra sın da has ta la ra ve no ak -
tif ilaç ve kü çük açık ül se ri olan has ta la ra ha zır ya -
ra ba kım ürün le ri (Ac ti form co ol, Ac ti va) re çe te
edil di. Ül ser ça pı bü yük olan has ta lar da ise pre o pe -
ra tif baş la nan va kum des tek li ya ra ka pat ma sis te -
mi ne ta bur culuk son ra sı da de vam edil di. Bu te da vi
sü re sin ce ban daj son ra sın da ise kom pres yon ço ra -
bı uy gu lan dı. Ol gu lar bi rin ci, ikin ci ve dör dün cü
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haf ta lar ile son ra sın da 6 ay lık ara lık lar la po lik li nik
kon trol le ri ne çağ rıl dı. Ge le me yen has ta la ra te le fon
ile ula şıl dı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde SPSS
istatistik programı kullanılmıştır (SPSS version 11.0,
SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Veriler, ortalama ±
standart sapma şeklinde verilmiştir, kategorik de-
ğişkenler için n ve yüzde değerleri verilmiştir.

BUL GU LAR

Ame li yat olan 45 has ta nın iki si ka dın, 43’ü (%95,6)
er kek ti ve yaş or ta la ma sı 41±2 yıl idi. Yirmi sekiz
has ta da açık ül ser, 17 has ta da ise kru ris me di a lin de
cilt de ği şik lik le riy le be ra ber iyi leş miş ül ser öy kü sü
mev cut tu. Ça lış ma sü re sin ce top lam 83 per fo ran
ven mü da ha le edil di. Has ta la rın or ta la ma ta kip sü-
re si 46±4 ay dı. İki has ta ha riç tüm has ta lar da dis-
fonk si yo ne per fo ran ven li gas yo nu ile eş za man lı
yü ze yel ve nöz cer ra hi uy gu lan dı. Bu has ta lar da ha
ön ce izo le ve na sa fe na mag na nın (VSM) strip pin gi
ge çir di ği için sa de ce per fo ran ven li gas yo nu ya pıl -
dı. Yü ze yel ven cer ra hi si uy gu la nan has ta la rın
35’in de sa fe no fe mo ral bi leş ke nin cer ra hi li gas yon,
di viz yon ve VSM diz al tı na ka dar strip pin gi, 3 has-
ta da VSM’nin la ser ab las yo nu, üç has ta da sa fe no -
pop li te al bi leş ke nin li gas yon, di viz yon ve ve na
sa fe na par va nın  (VSP) strip pin gi, iki has ta da VSM
ve VSP’nın bir lik te li gas yon, di viz yon ve strip pin -
gi uy gu lan dı. Has ta la rın hep si ne mul tip le pa ke eks-
tir pas yo nu ya pıl dı. Or ta la ma 1,84 sa yı da per fo ran
ve ne mü da he le edil di. Or ta la ma ope ras yon sü re si
78±22 da ki ka bu lun du. Mü da ha le edi len per fo ran
ven ler ve sa yı la rı Tab lo 1’de gös te ril miş tir.

Ça lış ma ya alı nan has ta la rın hiç bi rin de mor ta -
li te ye rast lan ma dı. Bir has ta da (%2,2) pos to pe ra tif
kru ral ven ler de sı nır lı de rin ven trom bo zu göz len -
di. Cer ra hi ya ra ye ri prob le mi 2 has ta da (%4,4) or-
ta ya çık tı. Yü ze yel ya ra ba kı mı ve to pi kal
an ti bi yo tik ler le kı sa sü re de iyi leş me sağ lan dı. İyi le-
miş ül ser gru bun da (n=17) tüm has ta lar da şika yet -
ler de ve cilt de ği şik lik le rin de tat min edi ci dü zel me
gö rül dü. Ak tif ül ser li (n=28) has ta la rın ta ma mın da
er ken dö nem de iyi leş me sağ lan mak la be ra ber, bir
has ta da (%3,6) geç dö nem de (pos to pe ra tif 48. ay -

da) nüks iz len di. Has ta la rın or ta la ma ül ser iyi leş -
me sü re si 6 haf ta bu lun du. İyi leş miş ül ser li has ta -
la rın ta ma mın da ve ak tif ül ser li 28 has ta nın
27’sin de (%96,4) iyi leş me ve nüks ten ko run ma sağ-
lan dı. 

TAR TIŞ MA

Per fo ran ven yet mez li ği nin ve nöz ül se re yol aç tı ğı
yak la şık 150 yıl ön ce John Gay ta ra fın dan göz lem -
len miş tir.2 Gü nü müz de ya pı lan araş tır ma lar  ve nöz
ül se ri olan has ta la rın %56-63’ün de yü ze yel ve de -
rin ven yet mez li ği ne ek ola rak per fo ran yet mez li -
ği nin de bu lun du ğu nu gös ter mek te dir.3 Lin ton
1938 yı lın da ilk de fa bu ven le re ya pı la cak cer ra hi
mü da ha ley le ül se rin ön le ne bi le ce ği ni bil dir miş tir.
Lin ton ’un per fo ran ven yet mez li ği nin ve nöz ül ser
pa to fiz yo lo ji sin de anah tar rol oy na dı ğı na olan
inan cı son ra la rı Coc kett, Dodd ve bir çok araş tır -
ma cı ta ra fın dan pay la şıl mış tır. 1974 yı lın da De pal -
ma Lin ton ope ras yo nu nun bir mo di fi kas yo nu nu
bil dir miş, da ha son ra Ed wards li po der mask le ro zis -
li böl ge den be lir li bir uzak lık ta kü çük in siz yon lar
ile kör le me si ne li gas yon ya pı lan fark lı bir yön tem
ta rif le miş tir.2 An cak ka bul gö ren yön tem çe şit li de-
ği şik lik ler le bir lik te 70 yıl dır kul la nı lan ve Lin ton
ta ra fın dan ta nım la nan yön tem dir.

Ül ser ge li şen has ta lar da cer ra hi te da vi nin me-
di kal te da vi ye üs tün ol du ğu bir çok araş tır ma cı ta-
ra fın dan des tek len mek te dir. Ay rı ca yi ne bir çok
otör, ve nöz ül ser te da vi sin de bo zul muş yü ze yel sis-
te me mü da ha le ile eş za man lı dis fonk si yo ne per fo -

Müdahale Edilen Perforan Ven Hasta sayısı (n)

Dodd   8

Cockett 1  10

Cockett 2 31

Cockett 3 11

Hunter 5

Boyd  6

Sherman 6

May  3

Bassi’s 3

TABLO 1: Müdahale edilen perforanlar venler ve
sayıları.
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ran ven le re de mü da he le nin ge rek li ol du ğu nu id di -
a et mek te dir.1,2,4 An cak açık per fo ran ven li gas yo -
nu nun ya ra ye ri so run la rı ve uzun has ta ne ka lış
sü re le ri birçok cer ra hı bu kla sik yön tem den uzak
tut mak ta dır.2,4 Açık li gas yon iş le min de ya ra ye ri
komp li kas yon la rı %12-53, re kür rens ise %0-55 ola-
rak bil di ril miş tir.2 Açık li gas yo nun de za van taj la rı
ne de niy le ge liş ti ri len SEPS da ha az in va ziv ve
komp li kas yon ris ki da ha dü şük bir yön tem ola rak
hız la po pü la ri ze ol muş, an cak çe şit li ne den ler le ül-
ke miz de yay gın la şa ma mış tır. Ek ola rak ba cak de-
for mi te le rin de, cilt al tı do ku lar da ya pı şık lı ğa yol
açan şid det li inf la mas yon var lı ğın da, la te ral ül ser -
ler de tek nik güç lük ler ya şan ma sı ve Bas si’s ve Coc-
kett 1 gi bi per fo ran la ra ula şım güç lü ğü kul la nı mı nı
kı sıt la yan di ğer fak tör ler dir.2,4 Per fo ran ven le rin
per kü tan la ser ab las yo nu da ha az in va ziv ol ma sıy -
la cer rah la rı cez bet mek le be ra ber, iyi der ce de ul t-
ra son be ce ri si ve ma li yet yük sek li ği kul la nı mı nı
kı sıt la mak ta dır. Ay rı ca er ken dö nem  so nuç la rı nın
me di kal te da vi ye üs tün ol mak la be ra ber uzun dö -
nem so nuç la rı nın be lir siz ol ma sı nın ya nın da ba zı
ol gu lar da tek rar gi ri şim ge rek li li ği dik kat çek mek -
te dir.5 Dopp ler USG ile dis fonk si yo ne per fo ran
ven le ri işa ret le mek, açık li gas yon iş le min de cer ra -
hi in siz yon la rın kü çül me si ne ve ya ra ye ri prob lem-
le ri nin azal ma sı na im kan ver miş tir (Resim 1). İyem
ve ark.nın yap tık la rı ça lış ma da ya pı lan açık li gas -
yon la mi nör ya ra ye ri so run la rı dı şın da hiç bir ma -
jör komp li kas yo na rast la nma mış tır.6 Bu ça lış ma da
ope ras yon sü re le ri 165 da ki ka, mü da ha le edi len
per fo ran ven sa yı sı 3,4, ya tış sü re si ise 3,6 gün ola-
rak göz len miş, er ken ve or ta dö nem ta kip le rin de
hiç re kür rens iz len me miş tir. Ül ser iyi leş me si ise or-
ta la ma 6 haf ta ola rak bu lun muş tur.6 Te en brok ve
ark. 2004 ta rih li ça lış ma la rın da sa fen ven ab las yo -
nu nun eş lik et ti ği ve ya et me di ği SEPS iş le mi so nu -
cun da ül ser iyi leş me si ni %88 ve kı sa dö nem de
re kür ren si %13 ora nın da bil dir miş ler dir.1 Ül ke -
miz de SEPS ’in kul la nıl dı ğı Un cu’nun ça lış masında
ise, ope ras yon sü re le ri or ta la ma 120 da ki ka, mü da -
ha le edi len per fo ran ven sa yı sı 1,84, has ta ne de ya -
tış sü re si ise 2,3 gün bu lun muş tur.7 Or ta la ma 27
ay lık ta kip le rin de ül ser le rin ço ğu 8 haf ta için de iyi-
leş miş, nüks ise %6,6 ora nın da göz len miş tir.7

Sybrandy ve ark.nın ça lış ma la rın da açık cer ra hi

uy gu la nan 19 has ta nın 18’ in de, en dos ko pik ola rak
mü da ha le edi len 19 has ta nın ise 17’sin de iyi leş me
gö rül müş, bi rin ci grup ta re kür rens %22, ikin ci
grup ta ise %12 ola rak iz len miş tir.8 Law ren ce ve
ark.nın 2011 yı lın da yap tık la rı ça lış ma da ise te da -
vi ye di renç li 45 ve nöz ül ser li has ta da 86 per fo ra tör
ve ne lazer ab las yon uy gu lan mış tır.9 İş lem son ra sı
ya pı lan kon trol ul tra so nun da er ken dö nem de %58
ba şa rı, tek rar la yan ab las yon la %90 ba şa rı sağ lan -
mış, ni ha i ola rak %71’lik ba şa rı el de edil miş tir. Ba-
şa rı lı ab las yo na rağ men %10 has ta da ül ser de
iyi leş me sağ la na ma mış tır. İş leme bağ lı her han gi bir
komp li kas yon bil di ril me miş tir.9 Har lan der-Loc ke
ve ark. 2012 ta rih li ça lış ma la rın da 110 ve nöz ül ser -
de yü ze yel ve per fo ran sis te me bir lik te en do ve nöz
ab las yon uy gu la mış lar, %76,3 ora nın da has ta iyi-
leş miş , 26 ül ser ol gu su iyi leş me miş, %7,1 has ta da
re kür rens iz len miş tir.5

Bi zim ça lış ma mız da ül ser iyi leş me oran la rı,
iyi leş me ve ope ras yon sü re le riy le has ta ne de ka lış
za ma nı kı sa ol mak la be ra ber, mü da ha le edi len per-
fo ran ven sa yı sı İyem ve ark.nın6 ça lış ma sı na gö re

RESİM 1: Yetmezlikli Cockett II perforan venin intraoperatif görüntüsü.
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da ha dü şük bu lun muş tur. Ay rı ca ül ser iyi leş me
ora nı %96,4 ve cer ra hi ya ra komp li kas yo nu %4,4
(n=2) ola rak ol duk ça ba şa rı lı dır. Bir çok ya yın da
özel lik le bil di ri len ya ra ye ri komp li kas yon la rı na
çok az rast la dı ğı mı zı özel lik le tek rar be lirt mek is-
te riz. İlk bir kaç has ta da gör dü ğü müz prob lem ler
sü tur hat tın da nek roz şek lin de or ta ya çık mış tır.
Cil din açık kalp cer ra hi sin de alış kın ol du ğu muz şe-
kil de sub ku tan tek nik le ka pa tıl ma sı nın ya ra ye ri
prob le mi ne ze min ha zır la dı ğı na ina nı yo ruz. İnsiz -
yo nun ül se re ve enf la me alan dan uzak ya pıl ma sı,
cil din mat ress su tur ile ka pa tıl ma sı ve ko ter kul la -
nı mı nın azal tıl ma sı nın bu prob lem le ri azalt tı ğı nı
dü şü nü yo ruz (Resim 2, 3). Ay rı ca ope ras yon ön ce -
si yük sek ba sınç lı (40 mmHg) ve müm kün se iki li
ola rak kul lan dı ğı mız ço rap la rın ye ri ne ope ras yon
son ra sı da ha dü şük ba sınç lı (30 mmHg) ço rap la rı
ter cih et mek te yiz. Bu nun has ta nın kon fo ru nu ve
te da vi ye uyu mu na kat kı sağ la dı ğı na ina nı yo ruz.

Kul lan dı ğı mız tek nik ul tra so na ba ğım lı ol du -
ğu için rad yo log anah tar rol oy na mak ta dır. Gün lük
pra ti ği miz de ve nöz ül ser ne de niy le po lik li ni ğe baş-
vu ran ve dış mer kez li tet kik le rin de de rin ven le rin
nor mal ol du ğu bil di ri len ba zı has ta la rın ay rın tı lı
öy kü sün de, de rin ven trom bo zu ge çir di ği ve kon t-
rol ul tra so nog ra fi sin de post fle bi tik sen drom iz len -
di ği gö rül müş tür. Bu şekil de ça lış ma ya alın ma sı
dü şü nü len 4 has ta ça lış ma dan çı kar tıl mış tır. Ting
ve ark.nın yap mış ol du ğu ça lış ma da has ta la rın
%40’ın da Dopp ler USG ile 1 ve ya 2 per fo ra tör ve nin
tes pit edi le me di ği ni bil di ril miş tir.10 Biz en iyi so nu -
ca ulaş mak için ça lış ma ön ce si rad yo lo ji he kim le ri -
miz ile bil gi le ri mi zi pay laş tık ve be lir li bir

tec rü be ye sa hip ay nı he kim ler le ça lış ma ya özen
gös ter dik. Yi ne de li te ra tü re gö re da ha dü şük sa yı -
da per fo ran ven li ga te et me miz, göz den ka çır dı ğı -
mız ven ola bi le ce ği ne işa ret et mek te dir. Ope ras yon
son ra sı ya pıl mış kon trol Dopp ler USG ol ma ma sı nı
ve ül ser çap la rı nın kay de dil me me si ni ça lış ma mı zın
bir ek si ği ola rak ka bul edi yo ruz. An cak el de edi len
yük sek iyi leş me oran la rı nın op ti mal sa ğal tı mı yap-
tı ğı mı zı gös ter di ği ni dü şü nü yo ruz (Resim 4). Has-

RESİM 4: Operasyon sonrası geç dönemde ülserde ve staz dermatitinde tam
iyileşme izlenen bir hasta.

RESİM 2-3: Operasyon sonrası erken dönem hasta görüntüleri.
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ta la rın yaş la rı nın nis pe ten genç ol ma sı nın ya nın da,
son 3 yıl dır kul lan ma ya baş la dı ğı mız va kum des tek -
li ya ra ka pa ma sis te mi nin ki ak tif ve bü yük ül ser li 4
has ta mız da kul lan dık,  iyi so nuç la ra kat kı da bu lun -
du ğu na ina nı yo ruz.

Ame ri kan ve nöz fo ru ma gö re ak tif ya da iyi leş-
miş ül ser li has ta lar da ha la ilk te da vi se çe ne ği kom-
pres yon te da vi si ol mak la be ra ber, yü ze yel ve nöz
cer ra hi ye per fo ran ven cer ra hi si nin ek len me si nin
fay da lı ola ca ğı bil di ril miş tir.11 Yi ne de yü ze yel ven
cer ra hi si ne per fo ran ven cer ra hi si nin ek len me si nin
fay da la rı nın kı sıt lı ol du ğu nu bil di ren ya yın lar da
mev cut tur.12,13 An cak ço ğu ya yın da re fe rans ola rak
SEPS’ in alın dı ğı nı ha tır lat mak is te riz. Ça lış ma mı za
alı nan bir çok has ta şika yet le ri nin yıl lar dır mev cut
ol du ğu nu ve kom pres yon te da vi si kul lan dık la rı nı
ifa de et mek te dir ler. An cak te da vi ye uyum la rı ve
ya ra ba kı mı ko nu sun da al dık la rı ek hiz met ka li te si
muğ lak tır. Bel ki de bu has ta lar dan bir gru bu op ti -
mum me di kal ve kom pres yon te da vi si gör müş ol sa
cer ra hi ye aday  ol ma ya bi le cek ler di. Bu ko nu nun
da ha ge niş ran do mi ze pros pek tif ça lış ma lar la açı ğa
ka vuş tu rul ma sı nın ge rek li ol du ğu nu dü şü nü yo ruz. 

Gü nü müz de git tik çe da ha po pü ler olan la zer
ya da rad yof re kans per fo ran ab las yo nun ça lış ma da
ne den kul la nıl ma dı ğı so ru su ak la ge le bi lir. Ça lış -
ma nın baş la tıl dı ğı 2005 yı lın da bu tek no lo ji le rin
yay gın laş ma mış ol du ğu nu ha tır lat mak is te riz. Bu-
nun la bir lik te ta bi i ki bi lim sel ve tek no lo jik ge liş -

me le re pa ra lel gü nü müz de git tik çe ar tan sık lık ta bu
tek nik le ri kul lan mak ta yız. An cak sos yal gü ven lik
sis te mi nin bu ekip man la ra şu ana ka dar öde me
yap mı yor ol ma sı bu yön tem ler den sa de ce şans lı (?!)
bir grup has ta nın ya rar lan ma sı na yol aç mak ta dır.
Ay rı ca bu te da vi ler yay gın la şıp uzun dö nem so nuç-
la rı bil di ri lin ce ye ka dar te da vi bek le yen bir has ta
kit le si nin na sıl te da vi edi le ce ği tar tı şı la bi lir. Hem
bü yük sa fen ven ab las yon la rı nın bi le uzun dö nem
so nuç la rı nın ye ni bil di ril di ği dö nem de nis pe ten pa-
ha lı ve uzun dö nem so nuç la rı nın ha len be lir siz ol-
du ğu bu yön tem le rin yay gın laş ma sı nın za man
ala ca ğı nı dü şü nü yo ruz. 

So nuç ola rak ça lış ma mız da yü ze yel sis tem le eş
za man lı per fo ran sis te me yap mış açık mü da ha le nin
dü şük komp li kas yon oran la rıy la, tat min kar iyi leş -
me ve nüks ten ko run ma sağ la dı ğı nı dü şü nü yo ruz.
SEPS yön te mi nin mo di fi ye edi le rek tüm per fo ran -
la ra uy gu la na bil me si ve ya per kü tan per fo ran ven
ab las yon iş lem le ri nin da ha ula şı la bi lir ve da ha iyi
so nuç lar ve re cek şekil de yay gın laş ma sı na ka dar,
yü ze yel ven cer ra hi siy le bir lik te USG yar dı mı ile
açık  per fo ran li gas yo nun ak tif ya da iyi leş miş ül-
ser li ol gu la rın te da vi si ne cid di kat kı la rı nın ola bi le -
ce ği ne ina nı yo ruz.
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ntravenous leiomyomatosis (IVL) is a rare benign tumor which is cha-
racterised histologically by smooth muscle cells. It is usually confined
to the pelvic veins but very rarely can progress to the inferior vena ca-

va, and even to the heart. Intracardiac leiomyomatosis (ICL) can result in li-
fe threatening symptoms and appropriate therapy is complete excision of
the tumor. The ICL case presented here depicts diagnostic and surgical dif-
ficulties that can arise from the rarity and complexity of this condition.

CASE REPORT

A 48-year-old woman with chest pain and progressive dyspnea admitted to
cardiology clinic, and the diagnosis was set as atrial myxoma by echocardi-
ography, and an operation was scheduled. There was no abdominal symp-
toms at that time. The patient underwent median sternotomy and atriotomy
under cardiopulmonary bypass (bicaval cannulation). At operation, the mass

Succesfull Two Staged Surgical Treatment
of Intravenous Leiomyoma with

Intracardiac Extension: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  In tra ve no us le i om yo ma to sis (IVL) with car di ac ex ten si on is a ra re ute ri ne tu mo r. We
pre sent an unu su al ca se of an gi o le i om yo ma that prog res sed along the in fe ri or ve na ca va in to the
right at ri um. At first, the pa ti ent was di ag no sed as right at ri al myxo ma. The di ag no sis chan ged af -
ter re mo val of the right at ri al mass and the pa ti ent was di ag no sed with an gi o le i om yom.A se cond
sta ge ope ra ti on  was per for med in vol ving re mo val of the right ad ne xi al mass, simp le hyste rec tomy
and bi la te ral salp hin go o fe rec tomy. IVC ve i no tomy and tu mo r re sec ti on was performed using car-
di o pul mo nary bypass. This is a short re port  IVL with in tra car di ac ex ten si on which was suc cess fully
re mo ved with a two sta ged pro ce du re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Angiomyoma; vena cava, inferior; cardiopulmonary bypass 

ÖÖZZEETT  Kar di yak uza nım lı in tra ve nöz le i om yo ma to zis (IVL) na dir bir ute rin tü mör dür. İn fe ri or ve -
na ka va dan sağ at ri u ma uza nım gös te ren na dir bir an ji o le i om yom ol gu su nu sun ma yı amaç la dık.
Baş lan gıç ta has ta ya sağ at ri al mik so ma ta nı sı ko nul muş idi. Sağ at ri al kit le çı ka rıl dık tan son ra ta nı
an ji o le i om yom ola rak de ğiş ti. Sağ ad nek si yal kit le çı ka rıl ma sı, ba sit his te rek to mi ve bi la te ral salfin -
go o o ferk to mi yi içe ren ikin ci aşa ma ope ras yo nu plan lan dı. İn fe ri or ve na ca va ve no to mi ve tü mör re-
zek si yo nu kar di o pul mo ner bypass kul la nı la rak ger çek leş ti ril di. Bu ol gu su nu mu da iki aşa ma lı
cer ra hi ile te da vi edi len in tra kar di ak uza nım lı in tra ve nöz le i om yo ma to zis va ka sı tar tı şıl mış tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anjiyomiyom; vena kava, inferior; kardiyopulmoner baypas
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was fo und to be an ex ten si on of a tu mor ema na ting
from the inferior vena cava (IVC). The at ri al com-
po nent and a por ti on of the le si on wit hin the IVC
we re ex ci sed and the ope ra ti on was ter mi na ted. The
pa ti ent spent 9 une vent ful days in hos pi tal inc lu -
ding one day in in ten si ve ca re unit (ICU). The fi nal
his to lo gic analy sis of the le si on re ve a led a be nign
an gi o le i om yo ma. Com pu ted to mog raphy was per-
for med, and it de mons tra ted a right ad ne xi al mass
with 100x72x65 mm di men si ons, and a big mass,
re por ted as throm bus, be gin ning from right ova ri -
an ve in, ri sing up thro ugh the in fe ri or ve na ca va
(Fi gu re 1a, 1b) which was con fir med by ve nog -
raphy (Fi gu re 2).

Pa ti ent was co un sul ted to gyne co logy de part -
ment 4 we eks af ter the ini ti al sur gery with the sus-
pi ci on of a pel vic ma lig nency and for pos sib le
vas cu lar in va si on. Her cer vi co-va gi nal sme ar was
nor mal. Her tu mor mar kers we re not re la ted with
any kind of gyne co lo gi cal ma lig nency. A se cond
ope ra ti on was sche du led. Sur gery was per for med
uti li sing car di o pul mo nary bypass, and in vol ved re-
mo val of the right ad ne xi al mass, simp le hyste rec -
tomy and bi la te ral salp hin go o fe rec tomy, IVC
ve i no tomy and tu mo r re sec ti on by me di an la pa ra -
tomy (Fi gu res 3a, 3b). Pa ti ent was co o led to 32 de-
g re es and no cir cu la tory ar rest was used. Tu mo r
wit hin the IVC was rub bery in con sis tency and ad-
he rent to but not in fil tra ting the ve in wall; it was
ea sily re mo ved by gent le trac ti on. An ad di ti o nal
em bo lec tomy was per for med by using a 4F Fo garty
cat he ter. The ve i no tomy was pri ma rily clo sed with
5/0 poly pro pe le ne su tu re. Pat ho lo gi cal analy sis
con fir med be nign le i om yo ma to sis for the se cond
ti me, the pa ti ent was hos pi ta li zed for se ven days
inc lu ding 2 days spent in ICU. 

DIS CUS SI ON

In tra ve no us le i om yo ma is a ra re be nign in tra vas -
cu lar tu mor for which the tis su e of ori gin is not cle -
arly un ders to od. This tu mor is fo und exc lu si vely in
wo men; many ha ve un der go ne hyste rec tomy be-
ca u se of ute ri ne le i om yo ma. Whi le so me be li e ve
the tu mor re sults from vas cu lar in va si on from a
ute ri ne le i om yo ma, it has al so be en pro po sed that
the tu mor is vas cu lar in ori gin and de ri ved from

me di al smo oth musc le cells of a ves sel wall.1,2 The
tu mor is most com monly iso la ted in the pel vic ve -
ins, but oc ca si o nally ex tends in to the IVC, the right

FIGURE 1a,b: Computed tomography was performed, and it demonstrated
a right adnexial mass with 100x72x65mm dimensions and a big mass re-
ported as thrombus beginning from right ovarian vein, rising up through the
vena cava inferior.

a

b

FIGURE 2: Venography demonstrated the mass in vena cava inferor.
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at ri um, or even the pul mo nary cir cu la ti on. At tach-
ment of the tu mor to the wall of the IVC or at ri um
has not be en des cri bed in be nign le i om yo mas, and
the fin ding of wall at tach ment at ec ho car di og raphy
sho uld ra i se sus pi ci on of a le i om yo sar co ma. A sur-
pri sing and unu su al cha rac te ris tic of be nign le i om -
yo mas is that they grow fre ely wit hin the ves sel
lu men but do not in va de the wall. Lam et al. ha ve
re cently re vi e wed the li te ra tu re and iden ti fi ed 200
re por ted ca ses of le i om yo ma to sis, 68 of which had
in tra-car di ac ex ten si on.3 They iden ti fi ed signs of
car di ac fa i lu re, ve no us obs truc ti on or ab do mi nal
dis ten si on in wo men with a his tory of hyste rec -
tomy as be ing the most com mon mo de of pre sen -
ta ti on in tho se with in vol ve ment of the right
at ri um. In the early sta ges of ve no us ex ten si on, the
di ag no sis has of ten re ma i ned un re cog ni sed during
hyste rec tomy and the patient presents due to furt -
her ex ten si on of in tra ve no us le i om yo ma to sis not
pre ven ted by re sec ti on of the pri mary tu mo ur.

Sur gery can be per for med as both sing le and
sta ged pro ce du res and car di o pul mo nary bypass is
ad vo ca ted for re sec ti on of tu mo rs with in tra car di -
ac ex ten si on.3 Car di o pul mo nary bypass with cir cu -
la tory ar rest is used to cre a te a blo od less fi eld and
fa ci li ta te comp le te re sec ti on of the tu mo r with mi -
ni mal blo od loss.

If the tu mor is to o ex ten si ve, or ad he res to the
car di ac and vas cu lar struc tu res re qu i ring re sec ti on
of the ab do mi no pel vic and in trat ho ra cic com po -
nents, then a se pa ra te ope ra ti on may be man da tory;
ot her wi se, one-sta ge re sec ti on un der to tal cir cu la -
tory ar rest and hypot her mi a can be used with suc-
cess. In this ca se, we per for med a two-sta ged
ope ra ti on be ca u se the tu mor was lo ca ted wit hin the
in fe ri or ve na ca va and right ven tric le and it was
mis di ag no sed as a myxo ma. The cor rect di ag no sis
was ma de in tra o pe ra ti vely. The re fo re, in the first
step, the in tra car di ac mass was re mo ved en bloc  by
using car di o pul mo nary bypass  af ter gent le trac ti on
was app li ed to the tu mor limb ex ten ding from the
in fe ri or ve na ca va, and pa ti ent was resc he du led for
the se cond ope ra ti on. For the re mo val of the in tra -
ca val tu mor, a li te ra tu re re vi ew sho wed a pre fe ren -
ce of sup ra and in fra re nal ve na ca va ve no tomy.4-6

The le i om yo ma usu ally do es not ad he re to the ves-
sel wall, the re fo re so me aut hors re com mend ili ac
ve no tomy for re mo val of the re ma i ning ca val por-
ti on.7,8 This in ci si on may ha ve so me ad van ta ges over
ca val and es pe ci ally sup ra re nal ca val le vel in ci si ons:
such as fast re co very du e to less ret ro pe ri to ne al ex-
p lo ra ti on,, ea si er sur gi cal comp li ca ti ons of the ili ac
re gi on  to co pe with compared to the ca val re gi on,
mo re to le rab le ve no us throm bo sis in the ili ac re gi -
on when com pa red with ca val re gi on and bet ter
cos me tic re sults. On the ot her hand, the re is no gu -
a ran te e that the tu mor will be ea sily re mo vab le and
it may persist along the ve in lu men. Inaddition it
ve na ca va rup tu re oc curs du e to un con trol led trac-
ti on, the re sult may be ca tas trop hic. 

In conc lu si on, sur gi cal re sec ti on is the best tre -
at ment for in tra car di ac ex ten si on of in tra ve no us le -
i om yo ma and must be per for med im me di ately be ca -
u se of sud den de ath. We re com mend car di o pul mo -
nary bypass and pro xi mal con trol of the ve no us sys-
tem for any pos sib le ha zar do us comp li ca ti on, and a
con co mit tant ve no tomy as a sa fe ap pro ach to re mo -
ve the ca val por ti on of the tu mor in in tra vas cu lar le -
i om yo ma to sis in a two-sta ged ope ra ti on.

CCoonnfflliicctt  ooff  IInntteerreesstt
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FIGURE 3b: Postoperative view of the resected tumor.

a

b

FIGURE 3a: Surgical view of IVC veinotomy and tumour resection. 
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ronik böbrek yetmezlikli (KBY) hasta sayısı, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de artış göstermektedir. Her yıl, diyaliz tedavisine
gereksinim duyan hasta sayısı yaklaşık olarak %10 civarında art-

maktadır.1 Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar, yaşam kalitesinin
iyi olabilmesi için uzun dönem ve düzenli olarak hemodiyaliz tedavisine
gereksinim duymaktadırlar. Bu hastaların hemodiyaliz tedavilerinin yapı-
labilmesi için geçici ya da kalıcı bir vasküler sistem girişimin yapılması ge-
rekmektedir.2 İlk kez 1966 yılında Brescia ve ark. tarafından subkutan
arteriovenöz fistül geliştirilmiştir.3 Arteriovenöz fistüllerle (AVF) hem
uzun dönem hemodiyaliz tedavisi yapılmış, hem de bundan önceki vaskü-
ler girişimlerde görülen trombus, enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyon
oranlarında dramatik bir azalma sağlanmıştır. Zamanla hemodiyaliz tedavisi
için kullanılan Brescio-Cimino arteriovenöz fistülü, vasküler girişim yön-
temleri içerisinde altın standart bir yöntem olmuştur. Daha sonraki yıllarda,

Sekonder Arteriovenöz Fistülde Kısa
Segment Politetrafloroetilen

Greft İnterpozisyonu

ÖÖZZEETT  Tüm dün ya da ol du ğu gi bi ül ke miz de de he mo di ya liz uy gu la nan son dö nem böb rek yet mez -
li ği olan has ta sa yı sın da be lir gin bir ar tış ol mak ta dır. Bu has ta gru bun da he mo di ya liz gi ri şi için ilk
se çe nek, oto jen ar te ri o ve nöz fis tül dür. Mev cut non do mi nant kol da ki se fa lik ve ni ta sar ruf lu kul-
lan mak ama cıy la bir üst seg men te çık mak ge re ken at ri o ve nöz fis tül has ta la rın da prok si ma le iler le -
dik çe, ra di al ar ter ile se fa lik ven ara sın da ki me sa fe nin açıl ma sı ne de niy le köp rü bir gref te ih ti yaç
ol mak ta dır. Köp rü greft ola rak po li tet raf lo ro e ti len kul lan dı ğı mız has ta yı sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Hemodiyaliz; arterio venöz fistül; politetrafloroetilen

AABBSS  TTRRAACCTT  There is an increase in number of patients receiving hemodialisis treatment in our
country similar to all over the world. First vascular choice for hemodialisis cateterization is otogenic
arteriovenous fistula.There is a need for a bridging graft between radial artery and cefalic venous
fistulization, while using upper segments for fistulization, for sparing nondominant arm's cefalic ve-
nous vessel in those patients. We aim to represent a patient with bridging graft of polytetrafluo-
roethylene.

KKeeyy  WWoorrddss::  Hemodialisis; arteriovenous fistule; polytetrafluoroethylene
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önce safen ven ile başlayan otolog köprü greftler
ardından da sentetik greftler, hemodiyaliz tedavi-
sinde kullanılmaya başlanmıştır. Politetrafloroeti-
len (PTFE) greftin 1976 yılında köprü greft olarak
kullanılmaya başlanması, hemodiyaliz tedavisinde
vasküler girişimler için önemli bir kilometre taşı
olmuştur. Biz bu yazıda bir üst bölgeden AVF açıl-
ması planlanan köprü greft olarak politetrafloroe-
tilen (PTFE) kullandığımız olguyu sunmayı
amaçladık

OLGU SUNUMU

62 yaşında, erkek, 4 yıl boyunca KBY tanısı ile dü-
zenli olarak hemodiyalize giren hastaya ilk kez 4
yıl öce non dominant kolda snuff box AVF açılmış,
bir yıl problemsiz diyalize girdikten sonra fistül
susması nedeniyle 3 yıl önce bir üst bölgeden ra-
diasefalik AVF açılmış üç yıldır herhangi bir prob-
lemi olmayan hastanın son hemodiyalizinde
AVF’nin çalışmadığı fark edildi. Yeniden AVF açıl-
mak üzere operasyona alındı. Mevcut fistül yerin-
den açılarak, fistül veninin tromboze olduğu
izlendi. Venotomi yapılarak trombektomi uygu-
landı. Yeniden trill oluşması üzerine ameliyata son
verildi. Hemodiyalize alınan hastada yeterli debi
sağlanmaması üzerine, renkli Doppler (USG) ile ra-
dial arterde akımın yeterli ve AVF debisinin 100
ml/dk olduğu anostomazdan itibaren 5 cm’lik seg-
mente ven duvarında fibrotik değişiklikler ve inti-
mal hiperplazi izlendi. Lokal anestezi altında
yeniden operasyona alınan hastaya bir üst bölge-
den AV fistül açılması planlandı. Arter ile ven ara-
sına köprü greft ihtiyacı olması üzerine, 6x40 mm
uzunluğunda PTFE (Gorotex Vascular Grafts, Ari-
zona, ABD) greft ile arter ve ven uç yan anastomoz
yapıldı, ven distali bağlandı (Resim 1). İşlem sonrası
doppler USG’de AVF debisi 350 ml/dk olarak öl-
çüldü. İşlemden 24 saat sonra hasta diyalize alındı.
Üç aydır takibimizde olan hastada herhangi bir
problem gelişmedi.

TARTIŞMA

Günümüz hemodiyaliz teknolojisi, kolayca dolaşım
sistemine giriş yolu olarak kullanılabilecek yüksek
akımlı bir AVF gerektirir. Kronik diyaliz girişimi
için en genel yaklaşım, nondominant distal üst eks-

tremitenin seçimidir.  Girişim için seçim yapılır-
ken; dominant koldan önce nondominant kol, kol-
dan önce ön kol, alt ekstremiteden önce üst
ekstremite sıralamasına dikkat edilmelidir. Kronik
hemodiyaliz hastalarının yaşam süreleri uzadıkça,
damar yolu problemleri giderek artmakta ve bazı
yapay greftlere ihtiyaç duyulmaktadırlar.4 Greftler,
diabetes mellitus ve ateroskleroz gibi arteryel sis-
temi ilgilendiren bir damar hastalığı bulunanlarda,
venleri ince ya da derin olanlarda, yaşlı hastalarda,
belirgin obezitesi olanlarda ve daha önceden bir-
çok kere venöz ponksiyon nedeniyle venleri hasar
görmüş hastalarda kullanılabilir. AVF’lerde greft-
ler herhangi bir arter ve ven arasında kullanılabilir,
cilt altından kolayca ponksiyone edilebilir. Bizim
olgumuzda non dominant ön kol distal uçtan baş-
lanarak dört yıl önce snuffbox AVF, 3 yıl önce bir
üst segmentten fistül açılmıştı. Mevcut nondomi-
nant koldaki sefalik veni tasarruflu kullanmak ama-
cıyla bir üst segmente çıkmayı planladık ancak
proksimale ilerledikçe radial arter ile sefalik ven
arasındaki mesafenin açılması nedeniyle köprü bir

RESİM 1: İşlem sonrası Doppler ultrasonda arteriovenöz fistül debisi 350
ml/dk olarak ölçüldü.



grefte ihtiyaç olmaktadır. Bu tür durumlarda kısa
segment safen ven kullanılabileceğine dair çalış-
malar5 olmakla birlikte, safen venin çıkarılmasın-
daki hastaya getireceği ek problemler, ameliyat
süresinde uzama, safen ven ile AV fistül veni ara-
sındaki çap uyumsuzluğu gibi nedenlerle, PTFE
greft kullanımının daha uygun olacağını düşün-
mekteyiz. Georgialis ve ark. Polo ve ark. yaptıkları
çalışmalarda kısa segment sentetik greft kullanarak
oluşturulan bir üst bölgedeki AVF’lerde diyaliz
giriş yeri olarak kullanılmayan PTFE greftlerde
beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmişlerdir.6,7

Mallik ve ark.nın yaptığı çalışmada, otolog veya
sentetik greftler ile yeni oluşturulan AVF’lerde
erken dönemde diyalize girme gibi avantajlarla iyi

sonuçlar bildirilmiştir.8 Şener ve ark.nın yaptığı ça-
lışmada AVF’lerde venöz sistemde gelişen kısa seg-
ment darlıklarda erken dönemde renkli Doppler
ultrasonografi ile değerlendirme sonrasında, arter
ve venöz yapılar arasında kısa segment otojen veya
sentetik greft konularak, hastaların erken dönemde
hemodiyalize girebilecekleri bildirilmiştir.9 Sonuç
olarak, üst extremite AVF’lerde venöz yapıda mey-
dana gelen kısa segment darlıklarda, arter ve venöz
yapılar arasında kısa segment otolog veya sentetik
greft kullanılabilir.

ÇÇıı  kkaarr  ÇÇaa  ttıışş  mmaa  ssıı
Ya zar lar her han gi bir çı kar ça tış ma sı veya fi nan sal des-
tek bil dir me miş tir.
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ardiyopulmoner baypas sonrası erken postoperatif dönemde görü-
len komplikasyonlardan biri vazoplejik sendromdur (VS).1 Vazop-
lejik sendromun patofizyolojisi tam olarak anlaşılmış değildir.2

Klinikte taşikardi, normal veya yüksek kardiyak atım volümü, sistemik vas-
küler rezistansta azalma, volüm verilmesine ve vazopressör ajana cevap ver-
meyen dirençli hipotansiyonla seyreden, septik şoku taklit eden bir tablo
görülür.2,3 Vazoplejik sendrom kardiyopulmoner baypas cerrahisinde mor-
taliteyi ve morditeyi arttıran önemli komplikasyonlardan biridir.2,4 İnsi-
dansı yapılan birçok çalışmalarda %0,4-42 arasında gösterilse de, ortalama
%8,8-10 arasındadır2,5 ve bu sendromda mortalite %25 civarındadır.6,7 Özel-
likle erken tanı ve tedavi verilmeyen ve 36-48 saat boyunca tedaviye ref-
raktör olan durumlarda mortalite giderek artar.8

Bu makalede amacımız; postoperatif kardiyopulmoner baypas sonrası
gelişen refraktör hipotansiyonda bizim olgumuzdaki gibi VS’nin akla gel-
mesini sağlamaktır.
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Kardiyopulmoner Baypas Sonrası
Vazoplejik Sendrom

ÖÖZZEETT  Kardiyopulmoner baypas sonrası erken postoperatif dönemde görülen komplikasyonlardan
biri, vazoplejik sendromdur. Vazoplejik sendrom mortaliteyi ve morditeyi belirgin olarak arttırır.
Klinikte taşikardi, normal veya yüksek kardiyak atım volümü, sistemik vasküler rezistansta azalma,
volüm verilmesine ve vazopresör ajana cevap vermeyen dirençli hipotansiyonla seyreder. Bu ma-
kalede amacımız; postoperatif kardiyopulmoner baypas sonrası gelişen vasoplejik sendrom ile ilgili
deneyimimizi paylaşmaktır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vazopleji; kardiyopulmoner baypas; hipotansiyon

AABBSS  TTRRAACCTT  Vasoplegia syndrome is one of the undesired complications observed in the early post-
operative period following cardiopulmonary bypass. It dramatically increases mortality and mor-
bidity in cardiac surgery. Clinically tachycardia, normal to increased cardiac output, decreased
systemic vascular resistance and hypotension, resistant to volume loading and vasopressor agents are
encountered. Here, we share our experience regarding vasoplegic syndrome following cardiopul-
monary bypass.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vasoplegia; cardiopulmonary bypass; hypotension
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Bilgilendirilmiş olur formu alınan, 70 yaşında, ASA
II, erkek, 51,8 kilo ve 171 cm boyunda, göğüs ağrısı
şikayetiyle başvuran hastamıza elektif koronor
arter baypas cerrahisi ameliyatı planlandı. Daha
önce prostatektomi ve apendektomi ameliyatları
olan hastamızın kronik bir hastalığı yoktu. Sigara
ve alkol alışkanlığı olmayan hastamızın soygeçmi-
şinde de herhangi bir özellik yoktu.

Hastamız operasyondan 1 gece önce oral 10 mg
diazepam (Diazem, Deva) ve operasyon günü 0,05
mg. kg-1 iv midazolam premedikasyonu aldı. Ame-
liyathanede elektrokardiyografi, oksijen saturas-
yonu, non invaziv kan basıncı monitorizasyonu
yapıldıktan sonra; anestezi induksiyonu etomidat
0,2 mg. kg-1 , vekuronyum 0,1 mg. kg-1, fentanyl 0,1
µg. kg-1 ile verildi. Daha sonra sağ internal juguler
ven ile santral venöz basınç ve radiyal arter katete-
rizasyonu, kapnografi ve nazofarengeal ısı monito-
rizasyonu yapıldı. Anestezi idamesi 1 minimal
alveolar konsantrasyondan isofloran (Primus, Dra-
ger), % 50 oksijenle % 50 hava ve 1µg . kg-1 bolusun
ardından, 0,5 µg . kg-1. dk-1 remifentanil infüzyo-
nuyla sağlandı. Anestezi derinliği ise bispektral in-
deks (BIS, Aspect) ile değerlendirildi. Kardiyopul-
moner baypasta Didecco Evo oksijenatör (Sorin),
heparin 300 Ü. kg-1 verilip aktive pıhtılaşma zamanı
>400 s olduktan sonra kullanıldı. Nonpulsatif akım
2,41 dk-1.m-1 olarak ayarlandı. Hafif hipotermi (32-
34 °C) yapıldı, soğuk hiperkalamik kan kardiyopile-
jisi verildi ve ortalama arteriyel kan basıncı 50-90
mmHg arasında tutuldu. Heparin baypas çıkışında
protamin sülfatla 1 mg/ 100 Ü heparin ile antago-
nize edildi. Sol internal mammariyan arter ile left
anterior desendan artere, safen ven ile intermediate
ve 1. diagonal arterlere olmak üzere, üçlü koroner
baypas arter greftleme yapıldı. Kros klemp süresi 63
dk, kardiyopulmoner baypas süresi ise 87 dk idi. He-
modinamik açıdan intraoperatif sorun yaşamayan
hastamız, vazopresör desteği almadan, kan ve kan
ürünleri verilmeden yoğun bakıma stabil olarak
devredildi.

Yoğun bakımda uyguladığımız protokol gere-
ğince hastamız ekstübe oluncaya kadar 
5 mg.kg-1.sa-1 propofol infüzyonu ile sedatize edildi.

Yoğun bakıma geldikten 6 saat sonrasında propofol
infüzyonu kesilip iv meperidin hasta kontrollü anal-
jezi (HKA) (5 mg. ml-1 meperidin içeren solusyon
hazırlanıp kilit süresi 10 dk, infüzyon dozu 
0,1 ml. kg-1.sa-1 , yükleme dozu 0,1 ml. kg-1) ve kan
şekeri regülasyonu açısından 1 Ü.sa-1 kristalize in-
sülin infüzyonuna başlandı. Ekstübasyon kriterle-
rimize göre hastamız yoğun bakıma geldikten 9 saat
sonra ekstübe edildi. Postoperatif 11. saatte hasta-
mıza, ventriküler taşikardiye girdiği için amiadoron
infüzyonu başlandı. Hastamızda ventriküler taşi-
kardiye neden olabilecek iskemik, metabolik bir
neden bulunmamakta idi. Hemodinamisi giderek
bozulan, tansiyonu anstabil olan hastamızda daha
sonra kardiyak arrest gelişti. Kalp masajı, kardiyo-
pulmoner resüstasyon yapılan hastamıza dopamin
(5 µg-1.kg-1. dk-1 başlanarak, 15 µg-1.kg-1.dk-1’dan
devam edildi ), adrenalin (0.01 µg-1.kg-1.dk-1 başla-
narak 0.1 µg-1.kg-1. dk-1’dan devam edildi) infüzyonu
başlanmasına rağmen, tansiyonu yükselmeyince in-
traaortik balon pompası takıldı. Nabız 120-130 dk-1,
ortalama arteryel kan basıncı ≤50 mmHg, sağ atri-
yum basıncı <5 mmHg, sol atriyal <10 mmHg, , sis-
temik vasküler rezistansın ≤700 dyne.s-1.m-2 ve
kardiyak indeks ≥5 dk-1.m-2 olarak seyretti. Yapılan
tüm müdahelelere rağmen yine hemodinamisi sta-
bil olmadığı için hastaya ilave olarak dobutamin 
(15 µg-1.kg-1.dk-1) ve noradrenalin (0.01 µg-1.kg-1.dk-1)
infüzyonu başlandı. Ancak hastanın hipotansiyo-
nunun devam etmesi nedeniyle kardiyak tamponat
olabileceği düşünülerek tekrar operasyona alındı.
Operasyonda hipotansiyona neden olabilecek he-
matom, kardiyak tamponada rastlanmadı. Ayrıca
anastomozu yapılan tüm greftlerin açık olduğu gö-
rüldü. Dopamin 20 µg-1.kg-1.dk-1, dobutamin 20 µg-

1.kg-1.dk-1, adrenalin 0.1 µg-1.kg-1.dk-1, noradrenalin
0.1 µg-1.kg-1.dk-1’ya çıkarılmasına rağmen böbrek ve
karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve idrar çıkışı
azalmaya başladı. Dört ekstremitesinde dolaşım bo-
zukluğu gelişti ve popliteal nabızlar ancak Doppler
cihazı ile alınabilecek duruma geldi. Hemodinamisi
düzelmeyen hastamız postoperatif 3. günde eksitus
oldu.

TARTIŞMA

Vazoplejik sendrom ilk olarak 1990 yılların ortala-
rında tanımlanmıştır.9 Multifaktöriyel sebeplere
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bağlı gelişen VS; vazodilatör mekanizmaların akti-
vasyonu ve vazopressörlere dirençle kendini göste-
ren bir durumdur.2,10,11 Cremer ve ark.12 ile Kristof
ve Magder13 VS’nun postoperatif hemodinamisini
ve kardiyopulmoner baypasla ilişkini tanımlamış-
lardır. Bu sendromda kardiyopulmoner baypas son-
rası ortalama arteryel basıncın ≤70 mmHg, sistemik
vasküler rezistansın ≤800 dyne.s-1.m-2, kardiyak in-
deks ≥2.5 dk-1.m-2 ve sağ atriyum basıncı <5 mmHg
ve sol atriyal <10 mmHg ile sıvı ve vazopresör ihti-
yacı gelişen bulgular oluşur.2,14-16 Vazoplejik sen-
dromun patofizyolojisinde hücresel asidoz, ATP
duyarlı kanalların açılması, potasyum birikimi ve
miyozitlerin hiperpolarizasyonu ile kalsiyum ka-
nallarının açılmasının engellenmesine bağlı olarak
katekolaminlerin etkisinin azalmasına neden olur.17

Bizim de hastamızda ortalama arteryel basınç <50
mmHg, sağ atriyum basıncı <5 mmHg ile sıvı resüs-
tasyonuna ve vazopresörlere cevap vermeyen tablo
yani; VS gelişti. Ayrıca hastamızı; düşük kardiyak
atım volümü ve preoperatif iskemi bulgusu ile sey-
reden postreperfüzyon sendromundan veya baypas
sonrası protamine bağlı görülen reaksiyondan ayırt
etmek mümkün olmuştur.

Kardiyopulmoner baypas sırasındaki hipo-
termi, uzun kardiyopulmoner baypas süresi, kardi-
yoplejik volüm verilmesi, sol ventrikül fonksiyon-
larındaki azalma (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyo-
nunun <35), sistemik inflamatuar cevap sendromu
bu tabloya yol açabilmektedir.1,18 Ayrıca uzun sü-
reli anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, kal-
siyum kanal antogonisti, amiodaron, diüretik,
fosfodiesteraz inhibitörü, aprotinin, alcuronium ve
heparin gibi ilaçları kullananlarda da daha sık gö-
rüldüğü gösterilmiştir.9,15,18 Yine vücut kitle indeksi
yüksek, cinsiyeti kadın olanlar ve reoperasyon, pe-
riferik vasküler hastalığı, acil cerrahi yapılanlar ve
arginin-vazopressin eksikliği olan pompalı kardi-
yak cerrahi yapılan hastalarda VS riski daha yük-
sektir.19 Opioidle anestezi verilmesi, heparinin
protaminle nötralize edilmesi ve aşırı volüm, kan
ürünleri verilmesi predispozan faktörler arasında
sayılmaktadır.5 Bizim hastamız preoperatif her-
hangi bir ilaç kullanmasa da, ventriküler taşikardi
geliştiğinde amiodaron infüzyonu başlanması,
anestezide intraoperatif remifentanil ile postopera-
tif meperidin kullanılması ve yine preoperatif di-

yabetes mellitusu olmasa da postoperatif dönemde
insülin infüzyonu ile yükselen kan şekerinin regüle
edilmeye çalışılmasının VS gelişmesine predispo-
zan faktörler olduğu kanısındayız.

Vazoplejik sendromunun tedavisinde asıl hedef
inflamatuar kaskad ve onun sonuçları olmalıdır.20,21

Ancak bu hedef bile VS’nin tedavisi çok tartışmalı
halden çıkarmaya yetmemektedir. Tedavide organ
perfüzyonunu sağlamak amacıyla alfa adrenerjik et-
kili vazopressör ajanlar kullanılır. Ancak VS’nin va-
zopresörlere ve volüm resüstasyonuna cevabı az
yada yoktur.22 Hatta yüksek doz vazokonstirüktör
tedavi özellikle alt, üst ekstremitede ve mezenterde
iskemiye neden olur.23,24 Bizim hastamızda da va-
zopressör ajanlar yüksek dozda kullanılmak zo-
runda kalınması ile ekstremitelerde ve mezenterde
iskemi gelişmesine, organ fonksiyonlarının bozul-
masına neden olmuştur. Son zamanlardaki yayın-
larda vazopresör dirençli VS’nin tedavisinde NO
salınmasını arttıran metilen mavisi sıkça kullanılan
bir ajan haline gelmiştir.25-28 Booth ve ark. beta blo-
körlerin VS’a eğilimi azalttığını,29 Rosenzweig ve
ark.30 ise arginin-vazopresini dirençli VS’de, sıvı re-
süstasyonu ve vazopressör ajan yerine kullanılabi-
leceğini göstermiştir. Biz de hasta- mızda alfa
adrenerjik etkili dopamin, adrenalin ve noradrena-
lin infüzyonları verdik ancak bu vazopresörlere  ve
hatta intraaortik balona cevap alamadık.

Vazoplejik sendrom çok faktörlü bir durum-
dur ve bizim hastamızdaki gibi bu faktörlerin ço-
ğunun önlenmesi mümkün olmamaktadır. Hastala-
rın aritmisi için amiodoron verilmesi, analjezik
amaçlı opioid verilmesi, pompalı kardiyopulmoner
baypas için heparin ve protaminin kullanılmasının
kardiyopulmoner baypasta kaçınılabilecek faktör-
ler olmadığı inancındayız. Hastanemizde Aralık
2008-Ocak 2013 arasında kardiyak cerrahi yapılan
2058 hastanın 3’ünde VS gelişmiş ve bu vakaların
hepsi mortal seyretmiştir. Bu yüzden bu sebepleri
elimine etmenin mümkün olmadığı düşüncesinde-
yiz ve mortal seyreden bu sendromda tedavi seçe-
neklerinin arttırılması ve bu amaçla yapılacak
araştırmalara ihtiyaç olduğu inancındayız.

ÇÇıı  kkaarr  ÇÇaa  ttıışş  mmaa  ssıı
Ya zar lar her han gi bir çı kar ça tış ma sı veya fi nan sal des-
tek bil dir me miş tir.
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ommerell’s diverticulum is a rare condition, involving the left
fourth aortic arch and the anomalous origin of the left subclavian
artery (0.5%-2%). It is usually asymptomatic and is most often an

incidental finding.1 In symptomatic patients, symptoms usually arise from
compression of trachea and esophagus.1,2 We report an original image of
computerized tomography scan of Kommerell’ s diverticulum with aber-
rant left subclavian artery.

CASE REPORT

A 21-year-old male who had symptoms such as chest pain, dyspnea and
dysphagia, presented to our department due to worsening of his symp-
toms. There were no signs of ischemia on electrocardiography or abnor-
mal findings on echocardiography. Three dimensional computerized
tomography scans performed, and Kommerell’s Diverticulum with aber-
rant left subclavian artery was
found (Figure 1-3). Despite
his dyspnea and dysphagia
symptoms, there was no sig-
nificant esophageal or trache-
al compression on compute-
rized tomography due to di-
verticula, and surgical treat-
ment was not preferred.

DISCUSSION

Kommerell’s diverticulum is
an anomaly of aortic arch sys-
tem, but does not always
cause symptoms such as dys-
phagia or dyspnea.2 In this
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FIGURE 1: Anterior view of Kommerell’s diverticulum and
aberrant left subclavian artery 



anomaly, left subclavian artery arises from a diver-
ticulum at the junction of the aortic arch.3 The di-
verticulum is generally well developed, because the
fetal ductus arteriousus, at the origin of the aber-
rant left subclavian artery, carries a large volume
of blood.2,3 The echocardiography is not suitable for
this anomaly in many cases and cannot help for de-
finitive diagnosis. Computerized tomography an-
giography, magnetic resonance angiography or
invasive classic angiography are the gold standard

diagnostic tools, as we have used in our case. It is
usually asymptomatic, and surgical approaches can
be suitable for symptomatic patients. The main sur-
gical technique involves lateral thoracotomy and
exision of diverticula.2,3
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FIGURE 2: Posterior view of Kommerell’s diverticulum and aberrant left sub-
clavian artery.

FIGURE 3: Posterosuperior view of Kommerell’s diverticulum and aberrant
left subclavian artery.
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EESSVVSS  BBİİLLDDİİRRİİ  DDEESSTTEEĞĞİİ

De ğer li Üye miz, 

Av ru pa Da mar Cer ra hi si Der ne ği nin (ESVS) 18-21 Ey lül 2013 ta ri hin de Bu da peş te Ma ca ris tan da
ya pı la cak olan 27. yıl lık kon gre sin de söz lü ve ya pos ter bil di ri si ka bul edi le cek üye le ri mi ze aşa ğı da
açık la nan şekil de des tek sağ la na cak tır.  

1. Söz lü bil di ri için 500 av ro ka tı lım des te ği ve ri le cek tir.

2. Pos ter bil di ri için 250 av ro ka tı lım des te ği ve ri le cek tir.

3. Des tek, bil di ri su nu cu su na (pre sen ter) ve ri le cek tir.

4. Ai dat bor cu ol ma yan der nek üye le ri miz yal nız ca bir bil di ri (söz lü ve ya pos ter) için baş vu ra bilir.

5. Ka bul edil miş an cak su nul ma mış bil di ri ve ya asıl ma mış pos ter için des tek ve ril me ye cek tir.

6. Des tek kon gre dö nü şü üye mi zin he sa bı na ya tı rı la cak tır.

Say gı la rı mız la,

UUVVEECCDD  YYöönneettiimm  KKuurruulluu

MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN
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BBİİLLİİMMSSEELL  ÇÇAALLIIŞŞMMAA  BBUURRSS  DDUUYYUURRUUSSUU

De ğer li Üye miz, 

Özel lik le genç üye le ri mi zi bi lim sel ça lış ma lar ko nu sun da teş vik et mek ve ça lış ma la rı na kat kı da bu-
lun mak ama cıy la aşa ğı da be lir ti len ko şul lar da 5000 TL’ye ka dar burs ve ri le cek tir. 2013 yı lı için 5
araş tır ma cı ya burs ve ri le cek tir. Son baş vu ru ta ri hi 15 Ni san 2013’tür. Baş vu ru lar Prof.Dr. Le vent
Ya zı cı oğ lu, Doç.Dr. Ab dul lah Ke mal Tuy gun ve Prof.Dr. Tan kut Akay ta ra fın dan de ğer len di ri le cek
ve 1 Ma yıs 2013 ta ri hin de web si te miz den ilan edi le cek tir. 

1. Baş vu ran der ne ği miz üye si ol ma lı ve ai dat bor cu ol ma ma lı dır. 

2. Bi lim sel ça lış ma, tez ya da araş tır ma amaç lı ol ma lı dır. 

3. Ça lış ma de ney sel (hay van ya da la bo ra tu ar de ne yi) ni te lik te ol ma lı dır. Kli nik ça lış ma lar, 
epi de mi yo lo jik araş tır ma lar ya da ilaç ça lış ma la rı de ğer len di ril me ye cek tir 

4. Vas kü ler cer ra hi de ge liş me le re kay nak teş kil ede bi le cek özel lik te bir ça lış ma pro je si ol ma lı
ve jü ri ta ra fın dan bu yö nüy le ka bul gör me li dir. 

5. Burs, ça lış ma nın so rum lu su na ve bir de fa ya mah sus ola rak ve ri le cek tir. 

6. Ça lış ma, baş ka bir ku rum ya da ku ru luş tan mad di des tek al ma mış ol ma lı, mad di des tek 
dı şın da bir des tek alı yor sa bu açık lan ma lı dır. 

7. De ney sel ça lış ma için etik ku rul ona yı, hay van ça lış ma sı var sa hav yan eti ği ku rul ona yı da 
ta le be ek len me li dir. 

8. Ça lış ma burs alır sa 3 ay da bir jü ri ye ça lış ma nın gi di şi hak kın da ra por ve ri le cek, ge rek ti -
ğin de jü ri ta ra fın dan ça lış ma cı lar ça ğı rı la rak de net le ne bi le cek tir. 

9. Ça lış ma dan el de edi le cek so nuç lar ra por ha lin de jü ri ile pay la şı la cak tır. 

10. Ça lış ma ba sıl dı ğın da Ulu sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi Der ne ği’ nin bur su ile des-
tek len di ği ya yın da mut la ka be lir ti le cek tir. 

11. Burs, ama cı dı şın da ve yu ka rı da ya zı lan ku ral la ra uyul ma dan har ca nır sa ge ri alı na cak tır. 

12. Burs baş vu ru su için ge rek li bel ge ler; 

a. Burs baş vu ru for mu (Lüt fen for mu in di rip bil gi sa yar da dol du ru nuz) 

b. Kı sa öz geç miş ve ha len ça lış tı ğı ku ru mu bil di ren ya zı 

c. Etik ku rul bel ge le ri (hay van ça lış ma sıy sa hay van etik ku rul ona yı ek len me li) 

d. Baş ka bir yer den mad di des tek al ma dı ğı nı ya da mad di des tek dı şın da bir des te ği var sa
bu nu açık la yan ya zı. 

Bu bel ge le ri ha zır la yıp uvcd@uvcd.org.tr ad re si ne ma il ata rak bur sa baş vu ra bi lir si niz 

UUVVEECCDD  YYöö  nnee  ttiimm  KKuu  rruu  lluu




