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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.

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

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.

YAZARLARA



Yapısı:   - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Cerrahi teknik
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

kaynağına başvurulabilir.
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda 
belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.
� ��� ���������� ���� �������	 �����	 �� ��� �������	��� �
 �� 	������ ������ ������ �
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- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik  açıklamasında belirtilmelidir.
- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir
dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuru-
luşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce
yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı
belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları,
akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belir-
tilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni
içerisine yerleştirilmelidir.
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal
(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,
metnin sonunda sunulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce
anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin
aynen çevirisi olmalıdır.
KAYNAKLAR: İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynakların başlığı [ ] içinde
ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde
cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. Ma-
kalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla
ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medi-
cus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel dene-
yimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi,
yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. Örnek:

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 
6th ed. New York: Cambridge University Press, 1994.



a mar Cer ra hi Der gi si nin ye ni bir sa yı sıy la kar şı nız da yız. Bu sa yı da da siz le re ya-
kı şır bir sa yı ha zır la ya bil mek için bü yük gay ret ler gös ter dik. Der gi mi zin ha ket -
ti ği bi lim sel dü ze ye eri şe bil me si için eli miz den ge le nin en iyi si ile ça lı şı yo ruz. 

Da ha ön ce de siz le re ma il yo luy la bil dir di ğim gi bi der gi mi zin SCI-Ex pan ded ola bil me si
yo lun da ge rek li dü zen le me ler ve ek sik lik le rin ta mam lan ma sı nın ar dın dan res mî mü ra -
ca a tı mı zı yap tık ve ar tık der gi mi zin in ce len me sü re ci baş la mış tır. Bu, bir yı lı ala cak bir
de ğer len dir me sü re ci olup, he pi mi ze dü şe cek gö rev ler bu lun mak ta dır. Özel lik le or iji nal
araş tır ma tar zın da ya zı des te ği ne bu dö nem de çok ihti y aç var dır. Ha kem da nış man la rı -
mız za ten özve riy le ça lış mak ta dır lar. An cak bu dö nem de bi raz da ha gay ret le ri ne ih ti ya -
cı mız bu lun mak ta dır. Sis te me yük le nen bir ma ka le nin de ğer len dir me sü re ci ve hı zı da
önem li bir kri ter du ru mun da dır. Ge rek li des te ğin tüm camia mız ta ra fın dan ve ri le ce ği ne
inan cım tam dır. 

Bu sa yı da de rin ven trom bo zu ve post trom bo tik sen drom lu has ta la ra uy gu la nan gün cel
te da vi yö nem le ri ile il gi li Prof.Dr. Ce es Wit tens ve eki bi ta ra fın dan bi zim için gön de ri -
len bir ya zı yı da si zin le pay la şı yo ruz. Ke sin lik le be ğe ne ce ği ni zi dü şü nü yo rum. Prof.Dr.
Ce es Wit tens ve eki bi ne de son suz şük ran la rı mı su nu yo rum. 

Yaz ay la rı na gir di ği miz bu dö nem de he pi ni ze iyi ta til ler ve ça lış ma la rı nız da ba şa rı lar di-
li yo rum. 

Say gı la rım la.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEE  MMİİRR  KKII  LLIIÇÇ
Edi tör
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ecent insights into the management of the post-thrombotic syndro-
me (PTS) and other venous outflow pathologies have led to world-
wide use of endovascular techniques in these disorders. PTS is a

relative frequently occurring disease following acute deep venous thrombo-
sis (DVT), most frequently of the lower extremity. DVT itself has an inci-
dence of 1-2 per 1000 individuals annually;1 PTS develops in 20-50% of
these.2 The most important risk factors for PTS development in DVT pati-
ents are recurrent ipsilateral thrombosis, residual obstruction or reflux af-
ter the DVT, proximal location of the thrombosis (especially at the level of
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Recent Developments in
the Management of the Post-Thrombotic Leg

and Venous Compression Syndromes

AABBSS  TTRRAACCTT  Interest in and use of minimally invasive treatments in both acute and chronic deep
venous pathologies is currently increasing exponentially. In cases of post-thrombotic syndrome
with objective (on imaging) vein aberrations after deep vein thrombosis (DVT), endovenous per-
cutaneous transluminal angioplasty and stenting have shown good clinical success rates with rela-
tively high patency and low morbidity and mortality rates. Furthermore, additional interventions,
such as endophlebectomy and arteriovenous fistula creation, are might be needed in case of com-
mon femoral vein involvement. In cases of venous compression syndromes without a history of
DVT, even better results are obtained. This new field currently shows many interesting develop-
ments, with materials specifically designed for the deep venous system becoming available. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Post-thrombotic syndrome; stents; venous thrombosis; cardiovascular diseases;
magnetic resonance imaging; phlebography; venous thromboembolism 

ÖÖZZEETT  Günümüzde hem akut hem de kronik derin venöz patolojilerde minimal invaziv tedavilerin
kullanımı katlanarak artmaktadır. Derin ven trombozundan (DVT) sonra objektif (görüntülemede)
ven aberasyonları olan post-trombotik sendrom olgularında, endovenöz pekütan luminal anjiyo-
plasti ve stentleme göreceli olarak yüksek açıklık ve düşük morbidite ve mortalite oranları ile iyi
klinik başarı oranları göstermektedir. Ayrıca, common femoral ven tutulumu varsa, endoflebek-
tomi ve arteriovenöz fistül oluşturulması gibi ek girişimler de gerekebilir. DVT hikayesi olmayan
venöz kompresyon sendromu olgularında daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu yeni alan günü-
müzde, derin venöz sistem için özel olarak tasarlanmış materyaller kullanıma hazırlandıkça, birçok
ilginç gelişme göstermektedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Posttrombotik sendrom; stentler; venöz tromboz; kalp ve damar hastalıkları; 
manyetik rezonans görüntüleme; flebografi; venöz tromboembolizm
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the com mon fe mo ral ve in and hig her up) and age.2

Pa ti ents with PTS ge ne rally pre sent them sel ves
with symptoms cor re la ted with chro nic ve no us di -
se a se, as des cri bed in the CE AP3, VCSS4 and Vil lal -
ta5 sco ring systems. Ot her im por tant signs of PTS
are ve no us cla u di ca ti on,6 ca u sed by im pa i red ve no -
us outf low, and su per fi ci al cross-over col la te rals at
the pu bic re gi on or lo wer ab do men.7 His to ri cally
PTS has be en pri ma rily as so ci a ted with de ep ve no -
us ref lux, ca u sed by ve no us val ve des truc ti on by
the re ac ti on of the hu man body to the throm bus.8,9

Re cent in sight ho we ver show that re si du al obs -
truc ti on af ter DVT, ca u sed by the ve in wall thic k-
e ning and in tra-lu mi nal web bing, is re la ti vely
mo re im por tant in ca u sing long-term pat ho logy af -
ter DVT. The re fo re the tar get for tre at ment shif -
ted to wards ma na ging obs truc ti ve le si ons. Of
spe ci al no te are the ve in com pres si on syndro mes,
es pe ci ally the May-Thur ner syndro me (MTS), in
which ab do mi nal ve ins are com pres sed, ge ne rally
by the ir ac com pan ying ar te ri es.10 The se com pres si -
ons can ca u se sig ni fi cant symptoms and comp la ints
by the ir own. Mo re o ver, by cre a ting ve no us sta sis,
the se can al so be the ca u se of a DVT by them sel -
ves.11

Un til re cent ye ars, PTS was ma na ged pri ma -
rily by use of com pres si on stoc kings, used both pre-
ven ti ve af ter a DVT (com pres si on the rapy re du ces
the risk for PTS de ve lop ment with cir ca 50%), and
to re du ce symptoms and comp la ints when PTS was
had al re ady be en pre sent.12-14 Only in ex tra or di nary
ca ses, pa ti ents we re tre a ted sur gi cally; i.e. cre a ting
ve no us bypas ses (most of ten cross-over bypas ses,
cal led de Pal ma ope ra ti on) or re pa i ring/re cons truc -
ting fa i ling de ep ve no us val ves.15-32 In the se cond
half of the 1990’s ho we ver, the first ex pe ri en ce
with ve no us per cu ta ne o us trans lu mi nal an gi op lasty
(PTA) and sten ting be ca me ava i lab le.33,34

PTA and sten ting in the cir cu la tory system
we re first des cri bed by Char les Dot ter and Jud kins
in 1964 and Pal maz et al. in 1985, res pec ti vely, and
qu ickly ga i ned po pu la rity in tre at ment of car di ac
and pe rip he ral ar te ri al di se a ses.35,36 Al re ady Even
in 1986, pa pers sho wing use of me tal lic stents in
the ve no us system we re pub lis hed.37 Ho we ver, be-
ca u se of the non-fa tal na tu re of PTS and the fact

that limb loss is very ra re, in te rest in ve no us sten t-
ing lag ged be hind ar te ri al use, and stu di es with
high pa ti ent num bers we re not pub lis hed un til re-
cent ye ars. Neg len en Ra ju et al. we re among the pi-
o ne ers using who used PTA and sten ting in tre a ting
throm bo tic and non-throm bo tic ve no us occ lu si ve
di se a se in lar ge pa ti ent gro ups.38 Ot hers, inc lu ding
Eu ro pe an and Asi an aut hors, so on fol lo wed with
the ir res pec ti ve ex pe ri en ce. It is of no te ho we ver
that at the ti me of wri ting the se pub li ca ti ons, high
qu a lity no high qu a lity tri als on this tre at ment ha -
ve  we re not be en per for med, and most evi den ce is
ba sed on ret ros pec ti ve or pros pec ti ve se ri es. 

In this ar tic le, we will gi ve an over vi ew of our
own and ot her pub lis hed ex pe ri en ce in the mo dern
ma na ge ment of pa ti ents with de ep ve no us obs -
truc ti ve di sor ders.  

DI AG NOS TIC WORK-UP

In our cli nic, ac ting as a na ti o nal re fer ral cen ter, all
pa ti ent sus pec ted of chro nic de ep ve in obs truc ti on
re ce i ve a stan dar di zed di ag nos tic wor kup con sis -
ting of; a dup lex ul tra so und exa mi na ti on (DUS), a
mag ne tic re so nan ce ve nog raphy (MRV),39,40 air
plethy smog raphy (APG)41 and a stan dar di zed in ta -
ke (inc lu ding CE AP,3 VCSS4 and Vil lal ta5 sco ring).
Ba se li ne and con trol DUS are per for med in all ca -
ses by the sa me ex pe ri en ced vas cu lar tech ni ci an.
The ca val ve in and ili ac ve ins are scan ned with the
pa ti ent in a su pi ne po si ti on and the deg re e of obs -
truc ti on (if any) is no ted and the di a me ter of the
left ili ac ve in is as ses sed at the le vel of the cros sing
of the right ili ac ar tery to di ag no se May-Thur ner
syndro me (Fi gu re 1). Af ter wards, the pa ti ent is as -
ked to stand up and obs truc ti on and ref lux in the
de ep ve no us system is as ses sed from the com mon
fe mo ral ve in to the ti bi al ve ins. MRV exa mi na ti on
is per for med with when the pa ti ent in su pi ne po-
si ti on with a de di ca ted 12-ele ment pha sed-ar ray
pe rip he ral vas cu lar co il. 10mTen mi li li tersL of ga -
do fos ve set tri so di um, gi ven in tra ve no usly as a sin-
g le do se is used as a con trast agent. This is a blo od
po ol agent, which re ma ins in the vas cu lar system
re la ti vely long, to re a li ze ac hi e ve long scan ning ti -
mes. The en ti re in fe ri or ve na ca va and bi la te ral ve-
no us tract, un til at le ast the le vel of the in fra ge nu al
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pop li te al ve ins, is inc lu ded in the MRV scan ning.
APG is used to as sess he mody na mic ab nor ma li ti es
be fo re PTA and sten ting, and con trol APG’s are
used to no te any im pro ve ment in he mody na mic
pa ra me ters. The APG system en com pas ses an air
fil led PTFE cuff pla ced aro und the lo wer leg of the
pa ti ent con nec ted to a pres su re sen sor, a com pu ter
trans la tes the pres su re chan ges wit hin the cuff in -
to vo lu me chan ges in the lo wer leg. A num ber of
qu an ti ta ti ve he mody na mic pa ra me ters can be in-
ves ti ga ted by using APG, inc lu ding; the deg re e of
outf low, deg re e of ve no us back flow and the ef fec -
ti ve ness of the calf-musc le pump. Cli ni cal sco ring
systems are used in all pa ti ents for stan dar di za ti on
and re se arch pur po ses, and we highly en co u ra ge
the cre a ti on of (in ter)na ti o nal re gis tri es for any
type of new ve no us in ter ven ti on. It is of no te that
the use of in tra vas cu lar ul tra so und (IVUS) to as ses
ex tend and deg re e of obs truc ti on has be en pro pa -
ga ted in much of the re se arch abo ut ve no us sten t-
ing.42 IVUS has shown to be su pe ri or in the
di ag nos tic pro cess of obs truc ti ve ve no us di se a se, es-
pe ci ally com pa red to sing le pla ne ve nog raphy. In
our ex pe ri en ce ho we ver a com bi na ti on of pre-ope -
ra ti ve MRV and pe ri-ope ra ti ve mul tip la nar ve nog -
raphy and co ne-be am CT are mo re than ade qu a te
to di ag no se ve no us obs truc ti ve di se a se, plan and
eva lu a te the in ter ven ti on. 

PTA AND STEN TING PRO CE DU RE

Af ter pre o pe ra ti ve plan ning ba sed on MRV and
DUS fin dings, pa ti ents are ad mit ted to our hos pi tal

for the re ca na li za ti on pro ce du re, which is per for -
med un der lo cal anal ge si a in so me ca ses of so le ex-
tra lu mi nal ve in com pres si on (i.e. MTS) or ge ne ral
anest he si a in most ca ses of post-throm bo tic di se a -
se or ex ter nal com pres si on syndro mes. In ca ses of
ex ten si ve obs truc ti on in the com mon fe mo ral ve in,
in suf fi ci ent inf low in to ili ac seg ments can be ex-
pec ted; in the se ca ses we per form an en doph le bec -
tomy of the CFV with or wit ho ut an AV-fis tu la to
im pro ve pa tency du ring fol low-up. The sten ting
pro ce du re it self en com pas ses the can nu la ti on of ei-
t her the pop li te al or the fe mo ral ve in un der DUS
gu i dan ce. A 5F she ath is then in tro du ced and an
an teg ra de ve nog ram is ma de to as sess ex tend and
lo ca li za ti on of the ve no us obs truc ti on (Fi gu re 2).
By use of va ri o us stiff gu i de wi res the obs truc ti on
is then pas sed, this might be tech ni cally dif fi cult in
ca ses of ex ten si ve post-throm bo tic di se a se; ho we -
ver in our ex pe ri en ce it is pos sib le in al most all ca -
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FIGURE 1: May-Thurner syndrome as imaged on 3D-venography reconstruction in a frontal, axial and lateral view.

FIGURE 2: Bilateral post-thrombotic obstruction in the right (A), left (B) and
inferior caval vein (C). 



ses (>95%). Fol lo wing the cros sing of the obs truc -
ti on, the af fec ted ve in seg ments are pre-di la ted
with 8-14 x 40 mm bal lo on cat he ters. One or mo -
re self-ex pen dab le stents are then pla ced over the
af fec ted seg ments. Stent si zing is ba sed on the di a -
me ter of the ves sel and we over si ze the stents by
ap pro xi ma tely 20% to pre vent stent mig ra ti on. Fol-
lo wing stent pla ce ment the tre a ted seg ments are
di la ted aga in by bal lo on an gi op lasty. The fi nal con-
trol ve nog raphy is then per for med (Fi gu res 3 and
4). In ca se of a suc cess ful pro ce du re one ex pects to
se e con trast outf low thro ugh the sten ted seg ment
and no con trast fil ling the col la te rals. Post-ope ra ti -
vely pa ti ents are an ti co a gu la ted for a pe ri od of at
le ast 5 days with LMWH’s, du ring which an ti co a -
gu la ti on with vi ta min K an ta go nist is star ted. This
is con ti nu ed for at le ast 6 months, ai ming at an INR
of 2.5-3.5. Re cently we ha ve star ted using the new
oral an ti co a gu lants, i.e. Ri va ro xa ban and Da bi gat -
ran, in so me pa ti ents ins te ad of co u ma ri nes. Pa ti -
ents are ge ne rally disc har ged wit hin 48 ho urs af ter
in ter ven ti on, and vi sit our out pa ti ent cli nic at re g-
u lar in ter vals.

EN DOPH LE BEC TOMY AND
AR TE RI O VE NO US FIS TU LA CRE A TI ON

The en doph le bec tomy is per for med in pa ti ents in
whom the fu tu re inf low, af ter stent pla ce ment, is
pre dic ted to be to o low to gu a ran te e long-term pa-
tency.  This is do ne by ca re ful exa mi na ti on of du-
p lex, MRV and ve nog raphy fin dings in a
mul ti dis cip li nary te am. The go al is to cre a te one
ma jor lu men in a ve in who’s lu men is ge ne rally di-
vi ded in to mul tip le smal ler lu mens by the in tra ve -

no us webs and tra be cu la e. Vi a an in ci si on in the
pa ti ents gro in the di se a sed com mon fe mo ral ve in
is ca re fully ex po sed. A lon gi tu di nal ve nec tomy is
per for med. Flow from the ili o fe mo ral tract pro xi -
mally and dis tally from the ve nec tomy is con trol -
led as well as from the ma jor si de branc hes. Any
fib ro tic re si du e is me ti cu lo usly re mo ved from the
lu men. Ca re must be ta ken to le a ve an ade qu a te ve -
in wall. Af ter wards the ve nec tomy is clo sed eit her
pri ma rily or with a patch. 

Ar te ri o ve no us fis tu la a ge ne rally cre a ted in the
sa me ses si on as the en doph le bec tomy is per for med.
In our ex pe ri en ce, the use of a small  poly tet raf lu -
o ro eth yle ne (PTFE) lo op bet we en the com mon fe -
mo ral ve in and ar tery is su pe ri or to di rect
si te-to-si te fis tu la or the use of a na ti ve ves sel. One
of the most im por tant con si de ra ti ons for this is the
fact that the se fis tu las can be ea sily occ lu ded by use
of en do vas cu lar tech ni qu es. 

TECH NI CAL RE SULTS AND
CLI NI CAL OUT CO ME

Tech ni cal suc cess ra tes of de ep ve no us PTA and
sten ting des cri bed in li te ra tu re are well abo ve 90%,
ge ne rally ap pro ac hing 100 per cent% de pen ding on
stu di es and pa ti ent po pu la ti on. In our own ex pe ri -
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FIGURE 3: May-Thurner syndrome treated by placement of a dedicated ve-
nous stent in the common iliac vein (left - last control venography; right – con-
trol plain X-ray).

FIGURE 4: Bilateral and caval post-thrombotic obstruction treated by place-
ment of a multiple venous stent in the inferior caval vein and both iliac tracts
(left - last control venography; right – control plain X-ray).



en ce pa tency ra tes are 74%, 81% and 96% res pec -
ti vely, for pri mary, as sis ted pri mary and se con dary
pa tenc ypa ten ci es, in a po pu la ti on with 14% pri-
mary and 86% se con dary de ep ve no us obs truc ti ons
(n=63).43 Neglén et al. sho wed a cle ar dif fe ren ce be-
t we en pri mary and se con dary di se a se; 79% pri mary
and 100% se con dary pa tency in pri mary di se a se
(N=518), and 57% pri mary and 86% se con dary pa-
tency in se con dary di se a se (N=464).38 Ul cer he a ling
ra te was cir ca 60% in Neglén’s com bi ned po pu la ti -
on and ul cer re cur ren ce ra te was 8%. Ot her aut -
hors ha ve re por ted on si mi lar pa tency and ul cer
he a ling ra tes.33,44,45

COMP LI CA TI ONS

The o re ti cally the most fe a red comp li ca ti on of this
type of in ter ven ti on wo uld be a (fa tal) pul mo nary
em bo lism. In our ex pe ri en ce and ava i lab le ar tic les
this ho we ver has ne ver oc cur red, and de ep ve no us
re ca na li sa ti on can be con si de red a re la ti vely sa fe
pro ce du re. The most im por tant comp li ca ti on in
the se pa ti ents is the occ lu si on of the sten ted tract
by throm bus. The re fo re it is of the ut most im por -
tan ce to ade qu a tely an ti co a gu la te the se pa ti ents pe -
ri-ope ra ti vely by use of he pa rin or he pa rin-li ke
subs tan ces. In our ex pe ri en ce, 4% of tre a ted pa ti -
ents de ve lo ped an im me di a te re-occ lu si on du ring
the pro ce du re, which was im me di a tely tre a ted.43

Mo re o ver, 11% de ve lo ped re-occ lu si on the day af -
ter tre at ment, the se we re tre a ted with cat he ter di-
rec ted throm boly sis, se con dary PTA and sten ting,
sur gi cal throm bec tomy and ar te ri o ve no us fis tu la
cre a ti on.43 Ot her pro ce du re- re la ted comp li ca ti ons
inc lu ded mostly mi nor he morr ha ges at the punc-
tu re si te (10%).43 Post-pro ce du re pa ti ents re ce i ve a
stan dard re gi men of LMWH’s low mo le cu lar we -
ight he pa rins for a num ber of days, du ring which
vi ta min K an ta go nist tre at ment is star ted and con-
ti nu ed for at le ast 6 months in our cen ter (the met -
hod and length of an ti co a gu la ti on post-sten ting
ho we ver is an is su e cur rently un der de ba te). 

NEW DE VE LOP MENTS

It is of no te that in cur rent li te ra tu re on sten ting
tech ni qu es rely on ar te ri al stents pla ced in the ve-
no us system. Ide ally ho we ver, ve no us stents are

cha rac te ri zed by a hig her fle xi bi lity and ra di al for -
ce. In many ar tic les, sten ting is per for med by use of
bra i ded sta in less ste el stents, li ke the Wall stent
(Bos ton Sci en ti fic, Gal way, Ire land). By na tu re of
the ir de sign the se stents ha ve a re la ti vely high ten-
dency to in cre a se in di a me ter and shor ten, and the -
reby sho wing ta pe ring at the end,. Mo re o ver the se
stents are so mew hat ri gid, which can be vi e wed as
su bop ti mal in a de li ca te system li ke the ve no us
tract. We the re fo re pre fer red use of ni ti nol stents
with gre at di a me ters. In our ear li er ex pe ri en ce, this
inc lu ded the Si nus XL stent (Op ti med, Ett lin gen,
Ger many), a stent with high ra di al for ce and ade -
qu a te di a me ters ava i lab le. Ho we ver this stent was
al so ri gid. At the ti me of wri ting new stents ha ve
be co me ava i lab le, spe ci fi cally ai med at the ve no us
system, li ke the Zil ver ve na stent from Co ok Me d-
i cal46 and the Op ti med Si nus Ve no us. The se stents
are ava i lab le in ade qu a te lengths and di a me ters to
tre at ve no us le si ons (which are ge ne rally fo und
over a lon ger lo ca ti on). Furt her mo re, the se stents
are cha rac te ri zed by high ra di al for ce and are very
fle xib le com pa red to ol der stent de signs. It is our -
We ho pe that the se new ma te ri als will in cre a se cli -
ni cal suc cess ra tes and simp lify tre at ment
tech ni qu es. 

CONC LU SI ON

In te rest in and use of mi ni mally in va si ve tre at ment
in both acu te and chro nic de ep ve no us pat ho logy is
cur rently in cre a sing ex po nen ti ally. In ca ses of PTS
with ob jec ti ve (on ima ging) ve in aber ra ti ons post-
af ter DVT, en do ve no us PTA and sten ting ha ve
shown ha ve shown go od cli ni cal suc cess ra tes with
re la ti vely high pa tency and low mor bi dity and mor-
ta lity ra tes go od cli ni cal suc cess ra tes, with re la ti vely
high pa tency ra tes and low mor bi dity and mor ta lity.
In ca ses of ve no us com pres si on syndro mes, wit ho ut
a his tory of DVT, even bet ter re sults are ob ta i ned.
This new fi eld cur rently shows many in te res ting de-
ve lop ments, with ma te ri als spe ci fi cally de sig ned for
the de ep ve no us system be co ming ava i lab le.
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orasik aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi ilk olarak 1953 yılında
DeBakey ve Cooley tarafından gerçekleştirilmiştir.1 Cerrahi teknik
olarak bir çok aşamadan geçilmesine rağmen, gerek mortalite gerek-

se morbidite açısından klasik torasik aort cerrahisi, kalp cerrahisinin en sı-
kıntılı vakaları olarak günümüzde yerini korumaktadır. Öte yandan
anevrizma tedavisinde endovasküler yöntem ilk olarak 1991 yılında Paro-
di tarafından abdominal aort anevrizmalarında gerçekleştirilmiş ve sonra-
sında bu yöntem torasik aort patolojilerine de uygulanmaya başlanmıştır.2

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada
torasik aort patolojilerinin tedavisinde endovasküler yöntem kullanım ora-
nı %60’lara yaklaşmıştır.3,4

TORASİK AORT ANEVRİZMALARINDA ENDOVASKÜLER YÖNTEM

Torasik aort anevrizmalarında endovasküler tamir (TEVAR) ilk olarak 1994
yılında Dake tarafından gerçekleştirilmiştir.5 Torasik aort anevrizmaların-
da en iyi merkezlerde bile mortalite oranı %5-7 ve bir çok merkezde
%10-22 arasında değişmekteyken, TEVAR ciddi mortalite ve morbidite
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Torasik Aort Patolojilerinin
Endovasküler Tedavisi

ÖÖZZEETT  Ge li şen tek no lo ji ve tec rü be ye pa ra lel ola rak to ra sik aort pa to lo ji le rin de en do vas kü ler ta mir
(TE VAR) yön te mi her ge çen gün da ha faz la kul la nım ala nı bul mak ta dır. Ge rek mor ta li te ge rek se
mor bi di te açı sın dan kla sik cer ra hi ye üs tün lük sağ la mak la be ra ber, TE VAR için en önem li so run
tek rar dan gi ri şim oran la rı nın faz la ol ma sı ve uzun dö nem so nuç la rı nın ye ni ye ni or ta ya çık ma ya
baş la ma sı dır.
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AABBSS  TTRRAACCTT  No wa days, tho ra cic en do vas cu lar re pa ir (TE VAR) is in cre a singly be ing used for a num-
ber of aor tic pat ho lo gi es. The ma jor draw back of this type of tre at ment is the ne ed for fre qu ent se -
con dary in ter ven ti ons and lack of da ta for long term prog no sis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Thoracic aorta; aneurysm; endovascular
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avan ta jı sun mak ta dır.6-8 Ab do mi nal aort anev riz -
ma la rı nın ak si ne TE VAR ile açık cer ra hi yi kar şı -
laş tı ran ran do mi ze bir ça lış ma bu lun ma mak ta dır.
So nuç lar ço ğun luk la tek mer kez li ça lış ma lar ne ti -
ce sin de or ta ya çık mış tır. Bu ça lış ma la rın so nu cun -
da, son yıl lar da TE VAR yön te mi tüm dün ya da ve
ül ke miz de yay gın laş mış ve açık cer ra hi oran la rı nı
ge ri de bı rak mış tır. 

To ra sik aort anev riz ma la rın da TE VAR kul la -
nı mı açı sın dan en önem li so run aor ta dan çı kan bü -
yük da mar la rın mev cu di ye ti dir. Gref tin sağ lık lı
aort du va rı na otur ma sı ve ora da tu tu na bil me si için
prok si mal ve dis tal de 10-15 mm’lik bir sağ lam do-
ku nun ol ma sı ge rek mek te dir. Ame li yat ön ce si
mut la ka de tay lı to mog ra fik in ce le me ya pıl ma lı ve
to ra sik pa to lo ji nin ya pı sı ve bü yük da mar lar ile
olan iliş ki si hak kın da de tay lı bil gi sa hi bi olun ma lı -
dır (Şekil 1). En do vas kü ler pro se dür ler de ba şa rı nın
en önem li aşa ma sı va ka nın iyi plan lan ma sı dır.

To ra sik aort anev riz ma la rın da TE VAR uy gu -
lan ma sı açı sın dan aor ta 4 böl ge ye ay rıl mak ta dır
(Şekil 2). Gref tin aor ta da yer leş ti ril di ği böl ge le re
gö re, Böl ge 0: Tüm ar kus aor ta yı içi ne alır. Böl ge 1:
Sol ka ro tis ve sol subk lav yen ar ter le ri içi ne alır.
Böl ge 2: Sol subk lav yen ar te ri içi ne alır. Böl ge 3:
Sol subk lav yen ar te re doğ ru uza nır fa kat subk lav -
yen ar te ri ka pat maz. Böl ge 4: Sol subk lav yen ar te -
rin dis ta lin de yer alır. Gü nü müz de ge li şen cer ra hi
tek nik ler ve greft tek no lo ji si ile aor ta da ki pa to lo ji -
nin yer le şi mi ve aor ta dan çı kan bü yük da mar lar ile
olan kom şu lu ğa bağ lı ola rak, TE VAR kul la nı mı
yay gın laş mış tır.

ASEN DAN VE AR KUS AOR TA YI 
İÇİ NE ALAN ANEV RİZ MA LAR DA TE VAR

Asen dan aor ta da aort kö kün den baş lı yan ve ar ku -
sa ka dar uza nan anev riz ma lar da TE VAR uy gu la -
ma sı an cak aort kö kü nün cer ra hi ola rak
de ğiş ti ril me si ve son ra sın da ar kus da mar la rı na ya-
pı la cak olan bir “se reb ral deb ranc hin g” ame li ya tı
ile müm kün dür. Pa to lo ji in no mi na te ar te re ya kın
bir böl ge den baş lı yor ise ve asen dan aor ta da “si de
bi tin g” klemp ko nu la cak sağ lık lı bir böl ge var sa, bu
du rum da kar di yo pul mo ner bay pa sa ge çil me den
asen dan aor ta dan ar kus da mar la rı na bay pas “se reb -
ral deb ranc hin g” ya pı la rak TE VAR uy gu la na bi lir
(Şekil 3). Bu ra da sol subk lav yen ar te rin ar kus tan
çı kış nok ta sı nın stent greft ile ka pa tı lıp ka pa tı la -
ma ya ca ğı na, has ta nın özel lik le ri ne gö re  ka rar ve-
ril me li dir (Tab lo 1). Ar kus dis ta lin de olan
anev riz ma lar da ise anev riz ma subk lav yen ar te ri
içi ne alı yor ise ve ka pa tıl ma sı has ta açı sın dan so -
run teş kil ede cek se, ön ce sin de ka ro tis-subk lav yen
trans po zis yon ve ya ka ro ti ko-subk lav yen bay pas
ame li yat la rı ya pı lır ve son ra stent greft pa to lo ji nin
ol du ğu böl ge ye yer leş ti ri lir (Şekil 4). Ar kus da mar -
la rı na yö ne lik ya pı lan bu tarz hib rid ame li ya la rın
yük sek risk li has ta grup la rın da ge rek mor ta li te ge-
rek se mor bi di te si nin kon van si yo nel cer ra hi ye
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ŞEKİL 1: Torasik aort patolojilerinde endovasküler greft açısından önemli
ölçümler.

ŞEKİL 2: Endovasküler greftin torasik aortada yerleşimine göre bölgeler.
Bölge 0: Tüm arkus aortayı içine alır. Bölge 1: Sol karotis ve sol subklavyen
arterleri içine alır. Bölge 2: Sol subklavyen arteri içine alır. Bölge 3: Sol sub-
klavyen artere doğru uzanır fakat subklavyen arteri kapatmaz. Bölge 4: Sol
subklavyen arterin distalinde yer alır.



oran la da ha dü şük ol du ğu be lir til mek te dir.9-13 Ay-
rı ca son yıl lar da bir çok greft fir ma sı subk lav yen ar-
te ri içi ne alan dal lı greft “branc he d” ürün le ri ni
pi ya sa ya çı kar mak üze re ha zır lık yap mak ta dır lar. 

TO RA KO-AB DO Mİ NAL 
AORT ANEV RİZ MA LA RIN DA 
EN DO VAS KÜ LER TA MİR

Anev riz ma dis tal ucu çöl yak, sü pe ri or me zen te rik
(SMA) ve re nal ar ter le ri içi ne alı yor ise aşa ğı da be-
lir ti len tek nik ler uy gu la na bi lir.

A) Çöl yak ar te rin ka pa tıl ma sı: Anev riz ma sa-
de ce çöl yak ar te ri içi ne alı yor ve SMA kur ta rı la bi -
li yor ise, çöl yak ar te rin ka pa tıl ma sı bir so run teş kil
et me ye bi lir.14,15 An cak kol la te ral do la şı mın bo zul -
ma sı na ne den ola bi le cek da ha ön ce den ge çi ril miş
ab do mi nal ope ras yon lar, SMA’ nın tı ka lı ol ma sı ve -
ya ka ra ci ğer pa to lo ji le rin de çöl yak ar te rin ka pa tıl -
ma sı du ru mun da, cid di so run lar ile kar şı la şı la bi lir.
Bu has ta lar da çöl yak ar te rin ka pa tıl ma ma sı ve ya
ka pa tı la cak ise eks tra na to mik bay pas ile re vas kü la -
ri ze edil me si ge rek li dir.

B) Hib rid “Ab do mi nal Deb ranc hin g” ame li -
ya tı: Anev riz ma nın çöl yak, SMA ve re nal ar ter te -
ri de içi ne al dı ğı du rum lar da asen dan aor ta ve ya
il yak ar ter ler den bu ar ter le re bay pas ya pı la rak,
son ra sın da anev riz ma nın içer den stent greft ile ka-
pa tıl ma sı müm kün dür (Şekil 5). Bu ra da bi zim ter-
ci hi miz asen dan aor ta dır. Zi ra il yak ar ter ler ço ğu
za man ate rosk le ro tik olup “inf lo w” akım da so run
teş kil ede bil mek te dir. Bu tip ame li yat lar ay nı se-
ans ta ve ya ka de me li ola rak, ön ce vis se ral bay pas -
lar dan son ra en do vas kü ler sten tin gref tin
yer leş ti ril me si şek lin de ya pı la bi lir. Ba zı grup lar
ay nı se ans ta ya pıl dı ğın da re nal dis fonk si yon ge liş -
me ris ki nin da ha faz la ol du ğu nu bil dir mek te dir -
ler. Ka nı mız ca, re nal ar ter le re bay pas ya pıl ma sı
cer ra hi tek nik ola rak da ha zor ve so nuç la rı açı sın -
dan da ha az yüz gül dü rü cü dür. Bu ra da en önem li
fak tör, re nal ar ter le rin ge rek ana to mik, ge rek se ya -
pı ola rak da ha zor po zis yon da ol ma la rı dır. Öte
yan dan bu yön tem; has ta açı sın dan kar di yo pul -
mo ner bay pa sa ih ti yaç du yul ma ma sı, to ra ko-ab -
do mi nal in siz yon ve bu na bağ lı ge li şe bi le cek
komp li kas yon la rın önü ne geç me si açı sın dan bü -
yük avan taj sağ la mak ta dır. Pa rap le ji ve mor ta li te
açı sın dan da kla sik cer ra hi ye gö re üs tün lük gös ter-
mek te dir. Bu yön te min uzun dö nem so nuç la rı nın
bi lin me me si en bü yük de za van ta jı ola rak gö rül -
mek te dir.16-20
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ŞEKİL 3: Arkus aortaya yönelik yapilan hibrid girişimler. A) Asendan aortada
sağlıklı bir bölge mevcut ise; B) Aort kök replasmanı yapılması durumunda;
C) Serebral debranching yapılan bir hastanın kontrol bilgisayarlı tomografi
anjiyografisi.

1- Sol dominant vertebral arter.

2- Daha önceden geçirilmiş koroner arter baypas ameliyatı ve 

patent sol internal  mammary arter (LIMA) grefti.

3- Patent hemodiyaliz akses için  sol arteriyovenöz fistül.

4- Posterior serebral dolaşımın yetersiz olması.

5- Sol elini kullanan hastalar.

6- Daha önceden abdominal aort anevrizma cerrahisi geçirmiş olan 

hastalar.

TABLO 1: Subklavyen arterin kapatılmaması veya 
kapatılması durumunda revaskülarize edilmesi gereken

durumlar.

ŞEKİL 4: Distal arkus aorta patolojilerinde A) Karotis-subklavyen trans-
pozisyon B) Karotis-subklavyen baypas.



C) Dal lı ve ya Fe nes tre  greft ler: Ba zı greft fir-
ma la rı bu böl ge ler de kul la nıl mak üze re dal lı ve ya fe-
nes tre greft ler imal et mek te dir ler. Dal lı greft ler
ki şi nin ana to mi si ne gö re özel ola rak imal edil mek te
(Co ok), do la yı sıy la yay gın ola rak kul la nı la ma mak -
ta dır. Öte yan dan son yıl lar da bu da mar la rın çı kış
böl ge le rin de fe nes tras yon olan greft ler gün de me
gel miş tir. Bu greft le rin kul la nı mı du ru mun da ana
göv de de ki fe nes tras yon dan il gi li da ma ra ay rı ca bir
stent yer leş ti ril me si ge rek mek te dir. Ge rek dal lı ge-
rek se fe nes tre greft le rin “en do le a k” açı sın dan so nuç-
la rı hak kın da he nüz bir ge nel ka nı oluş ma mış tır.21-23

Çok na di ren bu tip anev riz ma lar da ba ca
“chim ne y”  ve ya sand viç tek nik le ri ile en do vas kü -
ler stent greft uy gu la ma sı müm kün ol mak la bir lik -
te, bu yön tem ler ge rek tek nik zor luk la rı ge rek se
“en do le a k” oran la rı nın yük sek ol ma sı ne de niy le
yay gın ola rak kul la nıl ma mak ta dır.24,25

TİP B AORT Dİ SEK Sİ YO NUN DA 
EN DO VAS KÜ LER YÖN TEM:

Akut tip B aort di sek si yon la rın da açık cer ra hi de
has ta ne mor ta li te si %15-20 ara sın da de ğiş mek te -
dir. Bu has ta la rın %25-50’sin de ise ya lan cı lü men
açık kal mak ta dır. Ulus la ra ra sı Aort Di sek si yo nu
Ve ri ta ba nı (IRAD) ra por la rı na gö re, akut tip B di-
sek si yon lar da açık cer ra hi de mor ta li te ora nı %32,
en do vas kü ler greft uy gu la nan has ta lar da %7 ve
me di kal te da vi uy gu la nan has ta lar da ise %10 dü-
ze yin de sey ret mek te dir.26 Mal per füz yon ge liş miş,
re nal ve me zen ter is ke mi si or ta ya çık mış olan has-

ta lar da ise mor ta li te %50-80 ara sın da dır.27 Öte yan-
dan, sta bil tip B di sek si yon lar da me di kal te da vi uy-
gu la nan has ta la rın  yak la şık %25-35’in de 2 yıl
içe ri sin de rüp tür ge liş mek te dir.28

Gü nü müz de rüp tür ve or gan mal per füz yo nu
ile be ra ber sey re den akut tip B di sek si yon lar da TE -
VAR, ha yat kur ta rı cı bir yön tem ola rak gö rül mek -
te dir. Öte yan dan bu has ta la ra er ken dö nem de
TE VAR uy gu lan ma sı aor ta nın ye ni den şekil len me -
si “re mo de lin g” açı sın dan avan taj sağ la mak ta dır. Bu
man tık tan ha re ket le, bi zim de da hil ol du ğu muz ba -
zı mer kez ler has ta nın ilk baş vur du ğu an da eğer ya-
lan cı lü men ça pı 22 mm ve to ra sik aor ta ça pı 40 mm
ve üze rin de ise, or gan mal per füz yo nu ve rüp tür ol-
ma sa da hi TE VAR uy gu la mak ta dır lar.29-32 Kro nik
di sek si yon lar da ise en di kas yon di se kan anev ri ma
ge li şi mi ne gö re to ra sik aort ça pı nın ge niş le me si ile
kon mak ta dır. Bu nok ta da to ra sik aort ça pı nın 55
mm ve üze rin de ol ma sı, 6 ay da 5 mm’den faz la ge-
niş le me si, ref rak ter ağ rı ve  mal per füz yon  du ru -
mun da TE VAR en di kas yo nu or ta ya çık mak ta dır.33

Akut di sek si yon lar da ya lan cı ve ger çek lü men ler
ara sın da ki “fla p” stent gref tin ger çek lü me ne yer-
leş ti ril me si ile ya lan cı lü me ne doğ ru ko lay lık la ha-
re ket ede rek ya lan cı lü me nin tü müy le ob li te re
ol ma sı nı sağ lar ken, kro nik di sek si yon lar da bu  ha-
re ket “fla p” de ki fib ro zis ge li şi mi ne deny le tam ola-
rak sağ la na ma mak ta ve ya lan cı lü men de tam
ob li te ras yon or ta ya çık ma mak ta dır. Akut di sek si -
yon lar da me di kal te da vi ile be ra ber en do vas kü ler
greft uy gu la ma sı nı araş tı ran “The In ves ti ga ti on of
Stent Grafts in Aor tic Dis sec ti o n” (INS TE AD) ça-
lış ma sı so nuç la rı na gö re, komp li ke ol ma yan di sek -
si yon lar da 2 yıl lık sü reç te en do vas kü ler greft
mor ta li te avan ta jı sağ la ma mak la bir lik te, aor ta da
“re mo de lin g” açı sın dan avan taj sağ la mış tır. 

FRO ZEN ELEP HANT TRUNK

Tip A di sek si yon lar da te da vi pren si bi akut pa to lo -
ji ye yö ne lik ola rak açık cer ra hi ile asen dan ve/ve -
ya ar kus aor ta rep las ma nı ve “elep hant trun k”
yap mak, kı sa ca Tip A di sek si yo nu Tip B di sek si yon
ha li ne ge tir mek ve son ra sın da ikin ci se ans ta has ta -
nın kli ni ği ve yu ka rı da be lir ti len şart la rın ge li şi mi
du ru mun da mü da ha le et mek tir. Öte yan dan, ilk se-
ans ta cer ra hi ola rak ko nu lan “elep hant trun k” dis-
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ŞEKİL 5: Torakoabdominal aort anevrizmalarında hibrid girişimler. A) Asen-
dan aorta- visseral baypas; B) İlyak arter-visseral baypas; C) Asendan aorta-
visseral baypas uygulanmış bir vakanın kontrol bilgisayarlı tomografi anjiyo-
grafisi.



tal pa to lo ji yi te da vi et me mek te, sa de ce  ikin ci ame-
li yat için ko lay lık sağ la mak ta dır. Bu has ta la rın bü -
yük bö lü mü ikin ci ame li yat için tek rar dan
baş vur ma mak ta ve ya bu üreç te akut rüp tür ile kay-
be dil mek te dir. En do vas kü ler tek nik le rin ge liş me-
siy le, Tip A di sek si yon la rın tek se ans ta te da vi
edil me si müm kün ol muş tur. “Fro zen Elep hant
Trun k” adı ve ri len tek nik te, ar kus rep las ma nı ta-
mam lan dık tan son ra subk lav yen ar ter dis ta li ne en-
do vas kü ler greft ko nu la rak de sen dan aor ta da
ya lan cı lü me nin ob li te re ol ma sı ve ger çek lü me nin
ge niş le me si sağ lan mak ta, ve böy le lik le aor tik re-
mo de ling sağ lan mak ta dır.34-37 Ay nı tek nik, de je ne -
ra tif aort anev ri ma la rın da da uy gu la na bil mek te dir.
Bu amaç la üre ti len kom bi ne greft ler mev cut ol-
mak la bir lik te, to ra sik stent gref tin ar kus gref ti ne
di kil me si ile de uy gu la na bil mek te dir (Şekil 6).

TRAV MA TİK AORT PA TO LO Jİ LE RİN DE 
EN DO VAS KÜ LER YÖN TEM

Künt to ra sik aort trav ma la rın da, aor ta sık lık la subk-
lav yen ar te rin he men dis ta lin de, aor tik ist hmus böl-
ge sin de tran sek te olur. Ol duk ça teh li ke li olan bu
kli nik tab lo da son yıl lar da TE VAR ha yat kur ta rı cı
bir yön tem ola rak yer al mak ta dır.38,39 Bu ra da en do -
vas kü ler greft kul la nı mı açı sın dan en önem li so run
aor ta nın nor mal çap ta ol ma sı dır (20-22 mm). Do la -
yı sıy la  uy gun öl çü de  greft ter cih edil me li dir.

TEK NİK

Ka nı mız ca TE VAR iş le mi ame li yat ha ne şart la rın -
da ter ci hen hib rid oda lar da ve ya gö rün tü ka li te si

iyi olan bir mo bil ci haz eş li ğin de ya pıl ma lı dır.
Özel lik le hib rid gi ri şim le rin ay nı se ans ta ya pıl ma -
sı açı sın dan bu şart lar önem li dir. Öte yan dan ka te -
ter oda la rın da ya pı la cak iş lem ler de en fek si yon ris ki
açı sın dan dik kat li olun ma lı ve acil cer ra hi gi ri şim -
ler için ge rek li ted bir ler alın ma lı dır. 

TE VAR, lo kal anes te zi al tın da da ya pı la bil -
mek le bir lik te, ge nel anes te zi he mo di na mi nin da -
ha iyi kon trol edi le bil me si açı sın dan önem
ta şı mak ta dır. Özel lik le gref tin aor ta içe ri sin de açıl-
ma sı es na sın da sis to lik kan ba sın cı nın 70-80 mmHg
dü ze yin de ol ma sı önem ta şı mak ta dır. Has ta açık
cer ra hi ya pı la cak mış gi bi ha zır lan ma lı ve mo ni to -
ri ze edil me li dir. Özel lik le di sek si yon va ka la rı nın
tran sö za fa ge al eko kar di yog ra fi eş li ğin de ya pıl ma -
sı, “stif f” te lin ger çek lü men de ol du ğun dan emin
olun ma sı açı sın dan önem ta şı mak ta dır. 

Pre o pe ra tif to mog ra fik an ji yog ra fi nin yar dı mı
ile il yak ar ter ler kon trol edil me li ve ya pı sal ola rak
iyi olan ta raf, gref tin yer leş ti ril me si açı sın dan ter-
cih edil me li dir. To ra sik aort ça pı nın ab do mi nal
aor ta ya oran la da ha ge niş ol ma sı ne de niy le mev cut
greft çap la rı 22-46 mm ara sın da de ğiş mek te dir.
Do la yı sıy la ge nel ola rak to ra sik greft sis tem le ri nin
ça pı 22-25 french ara sın da de ğiş mek te dir. Bu ne-
den le tek ta raf lı in gu i nal eks plo ras yon ya pıl ma lı -
dır. Di ğer ta raf tan, an ji yog ra fi için “she at h”
yer leş ti ril me li dir. Gref tin yer leş ti ri le ce ği ta raf tan
bir “she at h” yar dı mı ile kı la vuz ka te ter yar dı mı ile
“stiff “tel  to ra sik aor ta ya çı kı lır. Di ğer ta raf tan ise
gref tin yer leş ti ri le ce ği böl ge ye gö re subk lav yen ar -
ter ve ya sol ka ro tis ar te re bir ka te ter yer leş ti ri lir.
Bu ka te ter, iş lem es na sın da gref tin prok si mal ucu-
nun açı la ca ğı böl ge için re fe rans teş kil eder. Al ter -
na tif ola rak ya pı lan an ji yog ra fi de bir re fe rans nok ta
da se çi le bi lir. Di sek si yon va ka la rın da te lin ger çek
lü men de ol du ğun dan emin olun ma lı dır. Anev riz -
ma va ka la rın da %20 “over si ze ” ku ra lı ge çer li olup,
di sek si yon va ka la rın da aşı rı “over si ze ” dan ka çı nıl -
ma lı dır. Gref tin açıl ma ye rin den emin olun duk tan
son ra, sis to lik kan ba sın cı 70-80 mmHg dü ze yin -
dey ken, greft dik kat li ola rak aor ta içe ri sin de açı lır.
Anev riz ma nın uzun lu ğu na gö re prok si mal ve dis-
tal de en az 10 mm’lik bir sağ lam aort do ku su nun
mev cut ol ma sı, gref tin sağ lam  aort du va rı na tam
ola rak otur ma sı açı sın dan önem ta şı mak ta dır. 
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ŞEKİL 6: “ Frozen Elephant Trunk”. A) Distalden arkus aortaya çıkılan bir
“stiff tel” üzerinden greftin arkusdan distale yollanması; B) Greftin subklavyen
arter distalinde açılması; C) Arkus aorta replasmanının tamamlanması; D)
Frozen Elephant Trunk uygulanmış bir vakanın kontrol bilgisayarlı tomografi
anjiyografisi.



KOMP Lİ KAS YON LAR

To ra sik en do vas kü ler stent yer leş ti ril me si du-
ru mun da or ta ya çı ka bi le cek en sık gör dü ğü müz
komp li kas yon lar kı sa ca aşa ğı da özet len miş tir.

11--  GGrreefftt  eett  rraa  ffıınn  ddaann  kkaa  ççaakk  ““eenn  ddoo  llee  aa  kk””::  Gref tin
aort du va rı nı tam ola rak sar ma ma sı du ru mun da
greft ten na tiv aort do ku su na olan ka çak lar dır. Dört
ti pi var dır. Tip 1 ka çak lar gref tin prok si mal ve dis-
tal uç la rın dan olan ka çak lar dır ve mut la ka te da vi
edil me li dir ler. Te da vi yön te mi ola rak ön ce lik le ba -
lon di la tas yon de nen me li dir. Eğer bu na ya nıt alı na -
mı yor ise, uzat ma gref ti ile sağ lam böl ge ye
ula şıl ma lı dır. Tip 2 ka çak lar to ra sik aort tan çı kan
da mar lar dan anev riz ma ke se si ne olan ka çak lar dır.
Bun lar iz le ne bi lir; eğer çap ar tı yor ise mü da ha le edi-
lir. Tip 3 ka çak lar bir den faz la greft kul la nı mın da
greft le rin “over la p” me sa fe le ri ye ter li de ğil se, ki en
az 2-3 mm ol ma lı dır, bu me sa fe den olan ka çak lar dır.
Te da vi de ba lon di la tas yon ve ya ara ya ek bir greft
ko nul ma sı ge re kir. Tip 4 ka çak lar ise greft ma ter ya -
lin den anev riz ma ke se si ne olan ka çak lar dır. Bu gün
için çok na dir gö rül mek te dir ler ve iz le ne bi lir ler. Ke -
se ça pı ar tış gös te ri yor ise mü da ha le edil me li dir.

22--  GGrreeff  ttiinn  mmiigg  rraass  yyoo  nnuu::  Gref tin aort du va rı na
tam ola rak otur ma ma sı du ru mun da yer de ğiş tir -
me si dir.

3- Greft ma ter ya lin de olan kı rıl ma lar: Gref tin
is ke le ti ni oluş tu ran ni ti nol ve ya ko balt kro mi yum
gi bi ya pı lar da olan kı rıl ma lar dır. İlk je ne ras yon
greft ler de gö rül müş tür, fa kat gü nü müz de ar tık gö-
rül me mek te dir.

4- Vas kü ler komp li kas yon lar: Gref tin to ra sik
aor ta ya iler le til me si es na sın da or ta ya çı ka bi le cek
vas kü ler ya ra lan ma lar dır. Açık ta mir ve ya il yak ar-
ter le re bir stent yer leş ti ril me si ile çö zü le bi lir. 

SO NUÇ

To ra sik aort pa to lo ji le ri nin te da vi sin de en do vas kü -
ler yön tem her ge çen gün da ha faz la kul la nıl mak ta -
dır. Er ken dö nem so nuç la rı, ge rek mor ta li te ge rek se
mor bi di te açı sın dan açık ta mi re oran la da ha yüz gül-
dü rü cü dür. Has ta ne de ka lış sü re si, kan trans füz yon
oran la rı, pa rap le ji oran la rı açık ta mi re gö re ol duk ça
dü şük tür.Uzun dö nem so nuç la rı açık ta mir ka dar ol-
ma sa da hi ar tık mev cut tur. Greft da ya nık lı lı ğı, “en-
do le a k” ve gref tin mig ras yo nu gi bi komp li kas yon
oran la rı ge li şen tec rü be ve tek no lo ji ye pa ra lel ola-
rak her ge çen gün da ha iyi ye git mek te dir. 

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Femoropopliteal Arteriyel Lezyonların
Endovasküler Tedavisi:

Biyobozunabilir Stent ile 25 Vaka

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Fe mo ro pop li te al seg men tin tı ka yı cı lez yon la rı nın en do vas kü ler te da vi son ra sı, tek-
nik ba şa rı sı nı ve kli nik ta kip so nuç la rı nı gös ter mek tir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ey lül 2011-Ara lık
2012 ta rih le ri ara sın da, 25 fe mo ro pop li te al Tran sAt lan tic In ter-So ci ety Con sen sus (TASC II) A,
B, C, D ka te go ri sin de lez yon la rı olan has ta la rın, 25 eks tre mi te sin de ki fe mo ro po li te al  lez yon la rı
te da vi edil di. En do vas kü ler te da vi; pe kü tan trans lu mi nal an ji yop las ti, su bin ti mal ka na li zas yon
ve so nun da da stent ta kıl ma sı nı içer mek te dir. Has ta lar 1. gün, 30. gün ve 3. ay da ayak bi le ği-
bra ki yal in deks (ABİ) ve kli nik mu a ye ne ile de ğer len di ril di. Ta bur cu luk tan 3 ay son ra da mar la -
rın açık lık la rı man ye tik re zo nans an ji yog ra fi ile de ğer len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  Ya şam kı sıt la yı cı
klo di kas yo su olan 15 has ta ya ve kri tik ba cak is ke mi si olan 10 has ta ya iş lem uy gu lan dı. Has ta la -
rın %100’ün de tek nik ba şa rı ola rak ka bul edi len re ka na li zas yon sağ lan dı. İş lem  ile il gi li mor ta -
li te iz len me di. SSoo  nnuuçç::  Klo di kas yo su olan fe mo ro po li te al lez yon lu has ta la rın ço ğun lu ğu
en do vas kü ler te da vi den fay da gö re bi lir. Kri tik ba cak is ke mi si semp tom la rı gös te ren has ta lar da -
ha kö tü so nuç la ra sa hip ol sa lar da, en do vas kü ler te da vi am pu tas yo nu ge cik ti re bi lir, do ğal da ma -
rı ko rur ve eğer cer ra hi bay pas iş le mi ge re kir se bu iş le mi  en gel le mez. Bu ne den le, pe ri fe rik
tı ka yı cı has ta lık la rın te da vi sin de, en do vas kü ler te da vi nin ilk ter cih edi le cek te da vi ol du ğu nu dü-
şü nü yo ruz. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: En do vas kü ler pro se dür ler; pe ri fe ral ar te ri yel has ta lık; in ter mi tan klo di kas yon

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  To de mons tra te the tech ni cal suc cess and cli ni cal fol low up af ter en do -
vas cu lar tre at ment of fe mo ro pop li te al seg ment occ lu si ve le si ons. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we -
en Sep tem ber 2011 and De cem ber 2012, 25 limbs of 25 pa ti ents with fe mo ro po li te al Tran sAt lan tic
In ter-So ci ety Con sen sus (TASC II) A, B, C, D le si ons we re tre a ted. En do vas cu lar tre at ment con-
sis ted of per cu ta ne o us trans lu mi nal an gi op lasty, su bin ti mal re ca na li za ti on and fi nally stent graft.
Pa ti ents we re cli ni cally eva lu a ted at pos to pe ra ti ve 1st day, 30th day, and 3rd month  in the out pa -
ti ent set ting with cli ni cal exa mi na ti on and ank le-brac hi al in di ces (ABI). Af ter 3 months from
disc har ge,  the pa tency of the ves sels was as ses sed using mag ne tic re so nan ce an gi og raphy. RRee  ssuullttss::
Fif te en of the pro ce du res we re per for med on pa ti ents with li fest yle-li mi ting cla u di ca ti on (IC)
and ten we re per for med for cri ti cal limb isc he mi a (CLI). Tech ni cal suc cess, de fi ned as suc cess ful
re ca na li za ti on and tre at ment of the occ lu ded ves sel, was ac hi e ved in 100% of ca ses. Mor ta lity
re la ted to the pro ce du re has not be en ob ser ved. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  The ma jo rity of cla u di ca ting pa ti ents
with fe mo ro pop li te al le si ons will be ne fit from the en do vas cu lar tre at ment. Pa ti ents pre sen ting
with CLI ha ve a wor se out co me, ne vert he less the en do vas cu lar tre at ment can de lay am pu ta ti on,
pre ser ving the na ti ve ves sel and do es not im pe de sur gi cal bypass if ne e ded. For this re a son, we
con si der that en do vas cu lar tre at ment may be the first cho i ce tre at ment in pe rip he ral occ lu si ve
di se a ses.

KKeeyy  WWoorrddss::  En do vas cu lar pro ce du res; pe rip he ral ar te ri al di se a se; in ter mit tent cla u di ca ti on
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te rosk le ro tik vas kü ler has ta lık lar halk sağ-
lı ğı açı sın dan kü re sel bir prob lem dir ve ül-
ke miz de de has ta la rın ön le ne me yen risk

fak tör le ri ile bir lik te sık lık la gö rül mek te dir.1,2 Pe ri-
fe rik ar ter has ta lı ğı (PAH) pre va lan sı dün ya da %3-
10 ara sın da dır ve 70 yaş üs tü has ta lar da bu oran
%20’ye yük sel mek te dir.3,4

Fe mo ro pop li te al lez yon lar, Tran sAt lan tic In -
ter-So ci ety Con sen sus (TASC II)’da dört gru ba ay-
rıl mış tır.1 TASC II A ve B lez yon la rı sık lık la
en do vas kü ler yak la şım uy gu la na rak te da vi edi lir -
ken; C ve D tip lez yon la rı olan, dü şük risk gru bun -
da ki has ta lar ise açık cer ra hi yön tem ile  te da vi
edil mek te dir. Ope ras yon ön ce si ko mor bid risk fak-
tör le rin var lı ğın da, açık cer ra hi iş le me eş lik eden
pos to pe ra tif lo kal ve sis te mik mor bi di te %30 ora nı -
na ulaş mak ta dır.5

Ge li şen en do vas kü ler te da vi yön tem le ri, da ha
mi nör cer ra hi gi ri şim ol ma la rı ve açık cer ra hi yön-
tem le re gö re da ha dü şük mor bi di te oran la rı na sa -
hip ol ma la rı ne de niy le, da ha ge niş en di kas yon
se çe ne ği ile pe ri fe rik ar ter has ta la rın da uy gu lan -
mak ta dır. Her ne ka dar ilk en do vas kü ler stent ler
ile ya pı lan ça lış ma lar ba şa rı sız ol sa da, ar te ri yal bi-
yo me ka nik bil gi le rin da ha iyi kav ran ma sı ve stent
tek no lo ji sin de ki ge liş me ler ile bir lik te, da ha kom-
p leks pe ri fe rik ar te ri yel lez yon la ra gi ri şim ya pı la -
bil mek te dir. Ne o in ti mal hi perp la zi ye bağ lı stent
komp li kas yon la rı nı ön le me ve stent le me son ra sı
has ta lık lı da ma rın açık kal ma sı nı art tı rı cı yön tem -
ler den bi ri de, bi yo bo zu na bi lir stent ler dir. Po li-L-
lak tik asid içe rik li, zig zag he li kal ya pı da ki bi yo -
bo zu na bi lir stent ler, do ku uyu mu ve ne o in ti mal hi-
perp la zi yi ön le me ka pa si te si ne de niy le ge liş ti ril -
miş tir.6 İnfra in gu i nal tı ka yı cı has ta lık lar da,
pe ri fe rik trans lu mi nal an ji yop las ti iş le mi son ra sı
da mar açık kal ma oran la rı nın dü şük lü ğü se be biy le,
bi yo bo zu na bi lir stent ler eş lik eden yük sek risk fak-
tö rü olan TASC II fe mo ro pop li te al tip lez yon lu has-
ta la rın te da vi sin de açık cer ra hi ope ras yon la ra
al ter na tif te da vi se çe ne ği ola rak dü şü nü le bi lir.1

Bu ça lış ma nın ama cı, eş lik eden yük sek risk
fak tör le ri olan fe mo ro pop li te al ar te ri yel lez yon lu
has ta lar da bi yo bo zu na bi lir stent uy gu la ma la rı nın
so nuç la rı nı bil dir mek tir. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ey lül 2011-Ni san 2012 ta rih le ri ara sın da T.C. Sağ-
lık Ba kan lı ğı Ma lat ya Dev let Has ta ne si’n de 25 has-
ta nın (21 er kek, 4 ka dın) fe mo ro pop li te al vas kü ler
lez yon la rı, en do vas kü ler bi yo bo zu na bi lir stent kul-
la nı la rak te da vi edil di. 

Has ta la ra has ta lık la rı ile il gi li bil gi len dir me
ya pıl dı, gi ri şim sı ra sın da ve son ra sın da olu şa bi le -
cek komp li kas yon lar ile il gi li bil gi ler ve ril di ve her
bir has ta nın onam for mu alın dı. Has ta la ra uy gu la -
na cak iş lem ler için ye rel etik ko mi te ona yı alın dı. 

TASC II  Tip A lez yon lar: <10 cm uzun lu ğun -
da tek bir ste noz, ≤5 cm uzun lu ğun da tek bir ok-
lüz yon; Tip B lez yon lar: Her bi ri ≤5 cm çok lu
lez yon (ste noz ve ya ok lüz yon), in fra ge ni kü lat pop-
li te al ar te ri içer me yen ≤15 cm uzun lu ğun da tek bir
ste noz ve ya ok lüz yon, dis tal bay pas için inf low (gi -
riş akı mı) oluş tur ma yan ti bi al da mar de vam lı lı ğı -
nın ol ma dı ğı tek li ve ya çok lu lez yon lar, ≤5 cm
uzun lu ğun da kal si fi ye ok lüz yon, tek li pop li te al ste-
noz; Tip C lez yon lar: Top lam da >15 cm uzun lu -
ğun da, kal si fi ye ve ya de ğil, çok lu ste noz ve ya
ok lüz yon lar, iki en do vas kü ler gi ri şim son ra sı te da -
vi ge rek si ni mi olan re kür ren ste noz ve ya ok lüz -
yon lar, Tip D lez yon lar: Ana fe mo ral ar ter (AFA)
ve ya yü ze yel fe mo ral ar te rin (YFA) (>20 cm, pop-
li te al ar te ri içe ren) kro nik to tal ok lüz yo nu, pop li -
te al ar ter ve prok si mal tri für kas yon da mar la rı nın
kro nik to tal ok lüz yo nu dur1.

Her bir has ta nın de mog ra fik ve ri le ri el de edil -
di (Tab lo 1). Has ta la rın kli nik du rum la rı (in ter mit -
tan kla u di kas yon (İK) ve ya kri tik ba cak is ke mi si
(KBİ),-bi lek bra ki yal in dek si (ABİ), TASC II sı nıf -
la ma sı na gö re lez yo nun ana to mi si, pe ri o pe ra tif ve
pos to pe ra tif ve ri ler ve 1. ay ile 3. ay iz lem ve ri le ri
de ğer len di ril di. Vas kü ler lez yon la rı ol du ğu dü şü -
nü len ol gu la rın fi zik mu a ye ne ve renk li Dopp ler
ul tra so nog ra fi (USG) tet kik le ri nin ar dın dan, man-
ye tik re zo nans (MR) an ji og ra fi ile ta nı la rı ke sin leş -
ti ril di.7,8

An ji yog ra fi iş le mi lo kal anes te zi eş li ğin de, gi-
ri şim ya pı la cak lez yon ta ra fın da ki ana fe mo ral ar-
ter den (AFA) 8F kı lıf (she ath) ile ger çek leş ti ril di.
Has ta lar da, zig zag he li kal ko il ya pı sın da, PLLA (po -
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li-L-Lak tik Asit) içe rik li bi yo bo zu na bi lir pe ri fe rik
stent (RE MEDY, KYO TO ME DI CAL PLAN NING
Co., Ltd., Kyo to, Ja pan) kul la nıl dı. Her bir lez yon
için ay rı ay rı 36 mm ve ya 78 mm uzun lu ğun da, 5,0,
6,0, 7,0 ve ya 8,0 mm ça pın da ve 7,0 ve ya 9,0 mm
ge niş le me ara lı ğın da, ba lon ile ge niş le yen pe ri fe rik
stent ler kul la nıl dı. Stent, 13 atm ba sınç la 1 da ki ka
şişi ri le rek yer leş ti ril di ve stent yer le şi mi son ra sı 20-
30 da ki ka da 37°C’de ken di li ğin den ge niş le ye rek
no mi nal bo yut la rı na ulaş tı. 

Tüm has ta la ra gi ri şim sel iş lem ön ce si 5000 IU
an frak si yo ne he pa rin, 100 mg as pi rin ve 75 mg klo-
pi dog rel ve ril di. Stent yer leş ti ril me si sı ra sın da tüm
has ta la ra 5000 IU he pa rin in tra ar te ri yel ola rak ve-
ril di. Pro se dür son ra sın da has ta la ra 2 gün bo yun ca
gün de iki kez 0,6 ml sub ku tan dü şük mo le kü ler
ağır lık lı he pa rin, 3 ay bo yun ca gün de 75 mg klo pi -
dog rel ve ha yat bo yu 100 mg ase til sa li si lik asit ve-
ril di.

Gi ri şim sel iş lem, dis tal em bo li ve ya in si tu
trom boz gi bi komp li kas yon la rın ol ma dı ğı, ≤%30
re zi dü el ste no zun el de edil di ği ol gu lar ba şa rı lı 
ka bul edil di. Lez yon la rın ge çi le me di ği ve ya ge niş -
le ti le me di ği ve an ji yog ra fik öl çüm ler de ≥%30 re zi -
dü el ste no zun var lı ğı, ba şa rı sız gi ri şim sel iş lem

ola rak de ğer len di ril di. He mo di na mik ba şa rı ABİ’ de
≥0,10 ar tış ola rak ta nım lan dı. Kli nik ba şa rı, be lir ti -
len kli nik du rum la rın en az bi rin de ki (kri tik ba cak
is ke mi has ta la rın da gös te ri le bi len he mo di na mik
ba şa rı, kla u di kas yon da iyi leş me ve ül se ra tif lez yon-
lar da iyi leş me) dü zel me ola rak de ğer len di ril di.9

İş lemin ar dın dan 30 gün içe ri sin de ger çek le -
şen ölüm ler iş le me bağ lı mor ta li te ola rak de ğer len -
di ril di. Ma jör komp li kas yon, iş le min ar dın dan 30
gün içe ri sin de gö rü len ye ni den has ta ne ye ya tı rıl -
ma ve ya te ra pö tik gi ri şim ih ti ya cı ola rak ta nım lan -
dı. Mi nör komp li kas yon, iş lem böl ge si ne ve te da vi -
ye bağ lı komp li kas yon ola rak be lir len di.

Has ta lar ru tin ola rak 1. gün, 30. gün ve 3. ay -
da de ğer len di ril di. Bu iz lem ler sı ra sın da ru tin ola-
rak 1. gün ve 30. gün renk li Dopp ler USG, 3. ay MR
an ji yog ra fi ile de ğer len dir me ya pıl dı. 

İSTA TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma ± stan dart
sap ma ile, ka te go rik de ğiş ken ler ise fre kans ve yüz -
de şek lin de gös te ril di. Ana liz ler SPSS 16.0 (SPSS
Inc., Chi ca go, Il li no is) is ta tis tik prog ra mı kul la nı -
la rak el de edil di.

BUL GU LAR

Bu ça lış ma ya 25 has ta da hil edil di. Has ta la rın 21’i
(%84) er kek ti. Or ta la ma yaş 67,8±12,8 (min 55-
maks 82) idi. Se kiz has ta da di ya bet mel li tus (%32),
19 has ta da hi per tan si yon (%76), 16 has ta da ak ci ğer
has ta lı ğı (%64), 17 has ta da hi per li pi de mi (%61,1),
14 has ta da si ga ra içi ci li ği (%77,8) ve 9 has ta da ko-
ro ner da mar has ta lı ğı (%48) eş lik eden risk fak tör -
le ri ola rak be lir len di. En do vas kü ler te da vi uy gu la-
nan 15 has ta da (15/25; %60) ya şam kı sıt la yı cı klo-
di kas yo ve on has ta da (10/25; %40) kri tik ba cak is-
ke mi si mev cut tu.

TASC II sı nıf lan dır ma sı na gö re 12 has ta TASC
II tip C, 8 has ta TASC II tip D, 3 has ta TASC II tip B,
2 has ta ise TASC II tip A idi. Has ta la rın ABİ or ta la -
ma sı 0,39±0,19 idi (Tab lo 2). Has ta la rın %12,78’in de
in fra pop li te al da mar lar ok lü de idi ve % 32,78’in de
sa de ce bir pa tent da mar mev cut tu. Has ta la rın 11/25
(%44)’in de di ğer ar te ri yel böl ge le re ek gi ri şim sel iş -
lem uy gu lan dı (Tab lo 3). Has ta la rın hep sin de (25/25;

Demografik Özellikler ort ± ss

Yaş, yıl (ort; minimum-maksimum) 67,8 ± 12,8 (min 55-maks 82)

Ankle brakial indeksi (ort.) 0,39 ± 0,19

Erkek cinsiyet- no.(%) 84(21)

n(%)

Sigara kullanımı- no.(%) 72 (18)

Hipertansiyon- no.(%) 76 (19)

Diabetes mellitus-no.(%) 32 (8)

Hiperlipidemi-no.(%) 61,1 (17)

Koroner arter hastalığı-no.(%) 48 (12)

Miyokardiyal infarktüs öyküsü-no.(%) 36 (9)

Akciğer hastalığı 64 (16)

Rutherford sınıflaması evresi n

2: Orta klaudikasyon 2

3: Ciddi klaudikasyon 7

4: İstirahatte iskemik ağrı 11

5: Minör doku hasarı 5

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri.

n: Frekans; ort±ss: Ortalama ± standart sapma.
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%100) re ka na li zas yon sağ lan dı (Resim 1). Has ta la -
rın %88’in de (22/25) he mo di na mik ba şa rı sağ lan dı.
İş lem son ra sı or ta la ma ABİ de ğe ri 0,82±0,14 idi
(Tab lo 4).

Mev cut kar di yo vas kü ler risk fak tör le ri ne de -
niy le has ta la ra iş lem son ra sı iki li an tip la te let te da -
vi baş lan mış tır. Has ta lar, ilk 3 ay klo pi dog rel 75 mg
ve 100 mg ase til sa li si lik asit te da vi si al mış tır. 

Gi ri şim sel iş lem son ra sı ma jör komp li kas yo na
rast lan ma dı. Mi nör komp li kas yon ola rak has ta la -
rın %16 (4/25)’sın da ponk si yon ye rin de he ma tom
iz len di. İlk 30 gün lük dö nem de baş ka bir komp li -
kas yo na rast lan ma dı. 

Has ta la rın, has ta ne de ka lış sü re le ri or ta la ma
1,2 gün idi. Has ta la rın %60 (15/25)’ı te da vi son ra sı
asemp to ma tik ti. Has ta la rın %28 (7/25)’inin semp-
tom la rın da be lir gin iyi leş me göz len di. Bi rin ci ay
ta kip le rin de ki has ta la rın iki sin de stent ok lüz yo nu
iz len di. Bu has ta la ra ek en do vas kü ler iş lem uy gu -
lan dı.  

Has ta la rın ta ma mı na lo kal anes te zi eş li ğin de
iş lem uy gu lan dı. Has ta la rın hep sin de he def le nen

ok lü de seg ment te iş lem sı ra sın da tam ola rak açık-
lık sağ lan dı. Bi ri si ana ili ak ar ter ve yü ze yel fe mo -
ral ar ter lez yo nu bir lik te iş lem uy gu la nan has ta ve
di ğe ri yü ze yel fe mo ral ar ter uzun seg ment lez yo -
nu olan has ta ol mak üze re, 1. ay kon tro lün de iki
has ta da res te noz tes pit edil di.

TAR TIŞ MA

Fe mo ro pop li te al lez yon lar, TASC II’ ye gö re 4 gru -
ba ay rıl mış tır1. Cer ra hi gi ri şim, tip D lez yon lar ve
tip C lez yo nu olan dü şük risk li has ta lar  için al tın
stan dart ola rak ka bul edi lir.10

Con rad ve ark., TASC II C ve D lez yon la rın
en do vas kü ler te da vi ile %97 ba şa rı lı re ka na li zas -
yon bil dir miş tir.5 Su ro wi ec ve ark. 380 eks tre mi te -
nin en do vas kü ler te da vi so nuç la rı nı ya yın la mış-
lar dır.11 Has ta la rın %18’i TASC II C ve %11’i TASC
D tip lez yon lar dı. Tip C ve D lez yon la rın da al tın cı
ay da pri mer açık lık oran la rı %70 ve %50 ola rak bu-
lun muş tur. Açık lık ora nı nı be lir gin ola rak et ki le -
yen fak tör ler den bi ri inf low ve outf low da mar la rın
has ta lı ğı dır. Bi zim ça lış ma mız da, has ta la rın 2’sin de
(%11,1) eş lik eden ili yak lez yon ve 4’ün de (%22,2)
bir den az outf low pa tent da mar has ta lı ğı mev cut tu.
La za ris ve ark., tüm outf low da mar la rı pa tent ol du-
ğun da 1. yıl da pri mer açık lı ğı %81 ve sa de ce 1 pa-
tent da mar var lı ğın da %25 ola rak bil dir miş ler dir.12

En do vas kü ler te da vi nin fe mo ro pop li te al böl ge de -
ki lez yon la ra gi ri şim ile eş za man lı ili yak ve ya ti bi -
o pe ro ne al en do vas kü ler te da vi uy gu la ya bil me
avan ta jı var dır. En do vas kü ler te da vi yön te mi ile
tek bir gi ri şim ile fark lı lez yon böl ge le ri te da vi edil-
mek te ve iyi leş ti ril miş bir akım sağ lan mak ta dır.
Böy le ce alt eks tre mi te dis ta li ne doğ ru top lam ar te -

Femoropopliteal hastalıklar için TASC sınıflaması n (%)

A 2 (8.8)

B 3 (12)

C 12 (48)

D 8 (32)

Uygulanan Anestezi

Lokal 25 (100)

Genel -

TABLO 2: Peroperatif girişim verileri.

TASC: TransAtlantic Inter-Society Consensus.

Endovasküler onarım n (%)

AFA 6

YFA+PA 8

YFA 6

İLİYAK ARTER+YFA 2

İLİYAK+AFA+PA 2

PA 5

TABLO 3: Uygulanan endovasküler girişimler.

YFA: Yüzeyel femoral arter; AFA: Ana femoral arter; PA: Popliteal arter.

Ayak bileği-brakiyal indeks oranı 

İzlem süresi ort ± ss

Preoperatif 0,39±0,19

Postoperatif 1. gün 0,82±0,14

Postoperatif 30.gün 0,74±0,11

Postoperatif 3. ay 0,93±0,18

TABLO 4: Hastaların, işlem öncesi ve işlem sonrası
izlem süresinde ayak bileği-brakiyal indeks değişimleri.

n: Frekans; ort±ss: Ortalama ± standart sapma.
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ri yel akım da iyi leş me sağ la na rak, da ha iyi uzun dö -
nem so nuç lar el de edi le bil mek te dir.13-18

TASC II bil di ri sin de, fe mo ro pop li te al stent le -
me nin ar dın dan or ta la ma pri mer açık lık oran la rı;
1 yıl so nun da %67 ve 3 yıl so nun da %58 ola rak be-
lir til miş tir.1,10 Çıp lak me tal stent le rin ba lon an ji -
yop las ti ye gö re açık lık ora nı nı art tır ma dı ğı gö rül -
müş tür. Ken di ken di ne ge niş le yen ni ti nol stent ler,
kı sa fe mo ral lez yon la rın te da vi sin de 1 yıl lık %85
pri mer açık lık ora nı ile kul la nıl mak ta dır.19-23 Bu tip
stent ler de uzun dö nem so nuç la rı et ki le yen fak tör -

ler ara sın da; has ta nın di ya be ti nin ol ma ma sı, prok-
si mal yer le şim li kı sa lez yon lar, iyi dis tal ru noff,
ABİ ≥0,1 iyi leş me, iş lem son ra sı an ji yog ra fi tet ki -
kin de re zi dü el lez yo nun ol ma ma sı ve alt eks tre mi -
te dis tal na bız la rı nın pal pe edi le bil me si yer
al mak ta dır.1,24-26

Gü nü müz de in fra in gu i nal ar ter stent le me iş-
le mi son ra sı uzun dö nem açık lık so nuç la rı tek ba-
şı na ba lon an ji yop las ti iş le min den çok fark lı
de ğil dir.27 Stent yer leş tir me iş le mi son ra sı in ti mal
hi perp la zi, stent pro te zin den kay nak la na bi lir. Bi-

RESİM 1: Altmış sekiz yaşında, kritik iskemik klodikasyo şikayeti ile kliniğe başvuran hastaya endovasküler girişim uygulanmıştır. a) İşlem öncesi sağ ayağın 2.,
3., 4. parmaklarında gangrenamatöz görünüm, b) İşlem sonrası sağ ayağın görünümü, c) İşlem sırasında yüzeyal femoral arter (YFA) bölgesindeki lezyona
stent yerleştirilmesi, d) İşlem sonrası YFA’nın minimal rezidüel lezyonlu stent görüntüsü, e) İşlem öncesi manyetik rezonans anjiyografide (MRA) YFA bölgesin-
deki lezyon (küçük ok), f) İşlem sonrası 3. ayda MRA’da YFA bölgesindeki patent damarın görünümü (küçük ok).

a b c

d e f
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yo bo zu na bi lir stent kav ra mı, sten tin mev cut kı sıt -
lı lık la rı nın üs te sin den ge le bil mek için an ji yop las ti
iş le mi nin ar dın dan in ti mal pro li fe ras yon baş la ma -
dan he men ön ce ne o in ti ma olu şur ken, stent ma ter-
ya li nin ta ma men kay bol ma sı dü şün ce si üze ri ne
ge liş ti ril miş tir. De ney sel ve in san kay nak lı ilk ça lış-
ma lar umut va at et mek te dir. Bu de ney ler de, %95
mag nez yum içe ren ve 60 gün son ra ta ma mı na ya -
kın re zorp si yon göz le nen ab sor babl mag nez yum
stent (AMS) kul la nıl mış tır.6,28,29 RE MEDY PLLA
ko ro ner sten ti, in sa na yer leş ti ri len ilk tam bi yo bo -
zu na bi lir, 18-24 ay da ta ma men bo zun ma ya uğ ra -
yan stent tir. Da ha ön ce ki di kiş li ya pı dan fark lı
ola rak, he li kal zig zag bir ta sa rı ma sa hip tir. Bu ya pı-
sal özel lik le ri ile imp lan tas yon sı ra sın da da ha az
du var ha sa rı ve böy le ce da ha az er ken dö nem
trom büs olu şu mu na ne den ol mak ta ve in ti mal hi-
perp la zi hı zın da azal ma göz len mek te dir. Bu ya pı -
da ki stent le rin po tan si yel fay da la rı ola bi lir.
RE SI LI ENT ve AB SORB ça lış ma sın da, ken di li ğin -
den ge niş le ye bi len ni ti nol stent ler de tek nik ba şa rı
ora nın da iyi leş me, he def re vas kü la ri zas yon lez yon-
la rın da azal ma ve pri mer da mar açık lık oran la rın -
da ar tış gös te ril miş tir.30,31 Bu ça lış ma da, an ji yop las ti
iş le mi nin kı sa seg ment lez yon la rın te da vi sin de ka -
bul edi le bi lir so nuç la ra sa hip ol du ğu, an cak uzun
seg ment (>5 cm) lez yon lar da pri mer stent le me nin
da ha iyi bir se çe nek ol du ğu be lir til mek te dir. Bi zim
ça lış ma mız da has ta la rın çok lu ve uzun seg ment
lez yon la ra sa hip ol ma sı, pri mer stent le me yi ter cih
et me miz de ki en önem li se bep tir. En do vas kü ler gi-
ri şim sel iş lem le rin, yük sek risk gru bun da ki has ta -
la rın te da vi sin de dü şük ve ka bul edi le bi lir ris ke
sa hip ol du ğu gös te ril miş tir.24 Has ta la rın eş lik eden
yük sek risk fak tör le ri ne rağ men, gi ri şim sel iş lem ler
son ra sı pe ri fe rik ar ter has ta lık la rı ile il gi li semp-
tom la rın da be lir gin iyi leş me iz len miş tir.

Fe mo ro pop li te al böl ge de ki lez yon lar sık lık la
uzun, çok lu ve ül se re dir. Fe mo ro pop li te al böl ge ye
ya pı lan gi ri şim le rin uzun dö nem açık lık so nuç la rı
açık cer ra hi iş le me gö re da ha dü şük ola rak bil di ril -
miş se de, da ha az in va ziv bir iş lem ol ma sı ve dü şük
komp li kas yon ora nı ile en do vas kü ler te da vi, özel-

lik le cid di ko mor bi di te si olan ve ya cer ra hi ye uy -
gun ol ma yan has ta lar da baş lan gıç te da vi si ola rak
dü şü nü le bi lir.1,10,32 Has ta la rın tü mü ne en do vas kü -
ler gi ri şim lo kal anes te zi eş li ğin de uy gu lan dı ve pe-
ri o pe ra tif dö nem de komp li kas yo na rast lan ma dı.
Gi ri şim ya pı lan böl ge de stent le me iş le mi son ra sı
mi nör komp li kas yon lar sık lık la gö rül se de, bi zim
se ri miz de 4 has ta da he ma tom göz len miş tir.

Bu ça lış ma nın ba zı kı sıt lı lık la rı mev cut tur. Bu
ça lış ma pros pek tif bir ça lış ma ol ma sı na rağ men,
kon trol gru bu yok tur ve ran do mi zas yon uy gu lan -
ma mış tır. Gi ri şim sel iş lem uy gu la ma sa yı sı gö re ce -
li ola rak az ve iz lem sü re si kı sa dır. 

Pe ri fe rik ar ter has ta lık la rın te da vi sin de han gi
yön tem ter cih edi lir se edil sin, ate rosk le ro tik has-
ta lık iler le me eği li min de ol du ğu için, pe ri fe rik ar -
ter has ta lık la rın da ta ma men iyi leş me söz ko nu su
de ğil dir. Bu ne den le, da ha ön ce ya yın la nan se ri ler
ve bi zim ça lış ma mız pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan
has ta la rın te da vi sin de en do vas kü ler iş lem le rin, eş -
lik eden yük sek risk fak tö rü ne sa hip has ta gru bun -
da ön ce lik li ter cih edi le bi le cek te da vi yön te mi
ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

SO NUÇ

Fe mo ro pop li te al ar ter lez yon la rın da en do vas kü ler
te da vi, ye ter li re ka na li zas yon ora nı ve dü şük pe ri -
o pe ra tif mor bi di te ve mor ta li te oran la rı ile, eş lik
eden ko mor bid fak tör le ri olan has ta lar da ön ce lik li
te da vi yön tem le rin den bi ri ola rak de ğer len di ri le -
bi lir. Ko mor bid fak tör le rin eş lik et ti ği, klo di kas yo
ve/ve ya kri tik ba cak is ke mi si bu lu nan  yük sek risk -
li has ta gru bun da, açık cer ra hi iş le me al ter na tif te-
da vi yön te mi ola rak dü şü nü le bi lir. Eş za man lı
ili yak ve ti bi o pe ro ne al lez yon te da vi si ne de im kan
ver me si ve ka bul edi le bi lir uzun dö nem so nuç la rı
ne de niy le en do vas kü ler gi ri şim önem li bir te da vi
se çe ne ği ola rak dü şü nü le bi lir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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İnfrainguinal Arteryel Revaskülarizasyonda
Çok Katmanlı Hibrid PTFE Vasküler Greft:

İlk Klinik Sonuçlar

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Alt eks tre mi te de pe ri fe rik ar te ri yel do la şım bo zuk lu ğu bu lu nan has ta lar da re vas kü -
la ri zas yon için uy gun oto log ven ler bu lun ma dı ğın da, pros te tik greft ler kul la nı lır. Kli ni ği miz de bu
amaç la kul la nıl mak ta olan çok kat man lı (ör gü pol yes ter teks til kap lı) hib rit ePT FE vas kü ler gref-
tin (FU SI ON Vas cu lar Graft, MA QU ET, ABD) özel lik le ri ve er ken dö nem so nuç la rı nın bu ça lış ma
ile ilk de fa su nul ma sı amaç lan mış tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Bu ça lış ma ya Ocak 2012-Ocak 2013 ta-
rih le ri ara sın da alt eks tre mi te re vas kü la ri zas yo nu ama cıy la kli ni ği miz de ope ras yo na alı nan ve oto-
log sa fen ven greft le ri ne uy gun ol ma yan 32 has ta da hil edil di. Yir mi do kuz has ta ya in fra in gu i nal
diz üs tü fe mo ro po li te al bypass (2 has ta da bi la te ral), 3 has ta ya da fe mo ral ar ter greft in ter po zis yo -
nu ya pıl dı. Has ta lar pos to pe ra tif dö nem de lo kal komp li kas yon lar ve 6. ay da greft açık lı ğı yö nün den
Dopp ler ul tra so nog ra fi ve bil gi sa yar lı to mog ra fi an ji og ra fi ile de ğer len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  An ti ag re gan
te da vi yi 6. ay da bı ra kan ve dis tal ya ta ğı kö tü olan bir has ta ha ri cin de greft ok lüz yo nu sap tan ma dı.
Bu has ta da trom bek to mi ile se kon der açık lık sağ lan dı. Or ta la ma 8,2 ay lık ta kip sü re sin de di ğer has-
ta la rın tüm greft le ri pa tent idi ve lo kal komp li kas yon la ra rast lan ma dı. SSoo  nnuuçç::  Çok kat man lı hib rit
pol yes ter kap lı PTFE greft, er ken dö nem de dü şük lo kal komp li kas yon ve ok lüz yon oran la rı ile alt
eks tre mi te re vas kü la ri zas yo nu için uy gun sa fen ven bu lun ma yan has ta lar da ter cih edi le bi le cek al-
ter na tif pro tez gref tir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İske mi; pe ri fe rik ar ter yel has ta lık; po li tet raf lo ro e ti len (PTFE); 
pol yes ter; da mar açık ka lı mı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Pros te tic grafts are used for re vas cu la ri za ti on of lo wer ex tre mity pe rip he -
ral ar te ri al in suf fi ci ency di se a se whe re an au to lo go us sap he ne ve in con du it do es not exist. We ha -
ve be en using mul ti-la ye red (knit pol yes ter tex ti le co a ted) hybrid ePT FE vas cu lar graft (FU SI ON
Vas cu lar Graft, MA QU ET, USA) in pa ti ents wit ho ut su i tab le au to lo go us ve in con du it, and this
study aims to re port graft cha rac te ris tics and pa tency ra tes for the first ti me in the li te ra tu re. MMaa--
ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en Ja nu ary 2012 and Ja nu ary 2013, 32 pa ti ents who we re ope ra ted for
lo wer ex tre mity re vas cu la ri za ti on and did not ha ve a su i tab le ve in con du it we re inc lu ded in this
study. Twenty ni ne pa ti ents had in fra in gu i nal abo ve-kne e fe mo ro pop li te al bypass (2 pa ti ents had
bi la te ral bypass) and 3 had fe mo ral ar tery graft in ter po si ti on. Pa ti ents we re exa mi ned for lo cal
comp li ca ti ons at the pos to pe ra ti ve pe ri od and graft  pa tency was eva lu a ted at the 6th month with
Dopp ler ul tra so nog raphy and com pu te ri zed to mog raphy an gi og raphy. RRee  ssuullttss:: Graft occ lu si on
was de tec ted in one pa ti ent who had po or dis tal run-off and dis con ti nu ed his an ti ag re a gant me d-
i ca ti ons af ter 6 months. Se con dary pa tency was al so ac hi e ved with throm bec tomy in this pa ti ent.
Ot her pa ti ents we re fol lo wed for a me di an fol low-up of 8.2 months, and all grafts we re pa tent and
lo cal comp li ca ti ons we re not ob ser ved. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: Mul ti la yer, hybrid, pol yes ter co ve red PTFE
grafts may be pre fer red as an al ter na ti ve graft with low lo cal comp li ca ti on and short term occ lu -
si on ra tes in pa ti ents wit ho ut  su i tab le sap he no us ve in con du it for lo wer ex tre mity re vas cu la ri za -
ti on. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Isc he mi a; pe rip he ral ar te ri al di se a se; poly tet raf lu o ro eth yle ne (PTFE); 
pol yes ters; vas cu lar pa tency
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Vedat BAKUY ve ark. İNFRAİNGUİNAL ARTERYEL REVASKÜLARİZASYONDA ÇOK KATMANLI HİBRİD PTFE VASKÜLER GREFT...

te rosk le ro zun ne den ol du ğu pe ri fe rik ar te -
ri yel do la şım bo zuk lu ğu kar di yo vas kü ler
has ta lık lar ara sın da önem li bir mor bi di te

ne de ni dir. Semp tom la rın iyi leş me si ve eks tre mi te -
nin kur ta rıl ma sı için dis tal ar ter le re ya pı lan bypass
cer ra hi si nin en iyi yön tem ol du ğu bi lin mek te dir.1

İnfra in gu i nal ar te ri yel bypass cer ra hi sin de, oto log
sa fen ven greft le ri (SVG) tat min edi ci açık lık oran-
la rı ile özel lik le diz al tı ve ti bi al ar ter he def da mar -
la rın da ter cih edi len greft ol muş tur. 

Oto log ven le rin ye ter li uzun luk ta ol ma dı ğı ya
da ya pı sal ola rak uy gun bu lun ma dı ğı has ta lar da,
pros te tik greft ler; ex pan ded po li tet raf lu o ro e ti len
[ePT FE] ve ya pol yes ter [Dac ron] kul la nıl mak ta -
dır.2,3 Ka na ma, greft en fek si yo nu, ya lan cı anev riz -
ma olu şu mu ve ven greft le riy le kı yas lan dı ğın da
yük sek trom bo je ni te nin ne den ol du ğu er ken pros-
te tik greft trom boz la rı en sık mor bi di te ne den le -
rin den dir.4 Po li tet raf lo ro e ti len greft ler sa fen ven
ile kı yas lan dı ğın da, bu greft le rin açık ka lım oran-
la rı dü şük kal mak ta dır.5 Al bers ve ark. di zal tı PTFE
greft le me so nuç la rı nı içe ren 40 ça lış ma nın me ta a -
na li zi ni yap mış lar ve bir yıl lık pri mer ve se kon der
açık ka lım oran la rı nı %59 ve %66 ola rak bul muş -
lar dır.6 Dac ron greft le rin ise PTFE ile kar şı laş tı rıl -
dık la rın da özel lik le diz üs tün de ben zer so nuç lar ile
di ğer bir al ter na tif ola bi le ce ği be lir til miş tir.

Gü nü müz de ha len ide al bir bypass gref ti mev-
cut de ğil dir ve ge liş ti ri len fark lı özel lik te ki greft
ma ter yal le ri ile bypass ame li yat la rı uy gu lan mak ta -
dır. Kli ni ği miz de de son dö nem de uy gun SVG bu-
lu na ma dı ğı in fra in gu i nal fe mo ro pop li te al bypass
ope ras yon la rın da çok kat man lı (ör gü pol yes ter
teks til kap lı) hib rid ePT FE vas kü ler greft (FU SI ON
Vas cu lar Graft, MA QU ET, ABD) (Resim 1) kul la -
nıl mak ta dır. Li te ra tür de, bu gref tin pe ri fe rik ar te -

ri yel re vas kü la ri zas yon da ki özel lik le ri ile pri mer ve
se kon der açık ka lım oran la rı na iliş kin ya yın lan mış
bir ana liz bu lun ma mak ta dır. Bu ça lış ma da, in fra -
in gu i nal, diz üs tü fe mo ro pop li te al bypass için uy -
gun SVG bu lun ma yan has ta lar da kul lan dı ğı mız
hib rid, çok kat man lı ola rak ta nım la nan gref tin pri-
mer açık ka lı mı nın ve er ken dö nem so nuç la rı nın
de ğer len di ril me si plan lan mış tır.   

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ocak 2012-Ocak 2013 ta rih le ri ara sın da kli ni ği -
miz de alt eks tre mi te re vas kü la ri zas yo nu ama cıy la
ope ras yo na alı nan ve oto log SVG’ye uy gun ol ma -
yan ve ya bu lun ma yan 32 has ta lo kal etik ku rul
ona yı ile ay dın la tıl mış onam la rı alı na rak ça lış ma ya
da hil edil di. Re nal yet mez lik, de kom pan se kalp
yet mez li ği ve Bur ger has ta lı ğı olan lar ça lış ma dı şı
bı ra kıl dı. Has ta la rın yaş, cin si yet ve ate rosk le roz
risk fak tör le ri (hi per tan si yon, di a be tes mel li tus, hi-
per ko les te ro le mi, ko ro ner ar ter has ta lı ğı öy kü sü ve
si ga ra içi mi) bil gi le ri kay de dil di. Diz üs tü fe mo ro -
pop li te al bypass 29 has ta ya uy gu lan dı. Bu has ta lar -
dan iki si ne ay nı se ans ta bi la te ral fe mo ro pop li te al
greft le me ya pıl dı. İki has ta ya ateş li si lah ve de li ci
ke si ci alet ya ra lan ma sı, bir has ta ya ise gi ri şim son-
ra sı fe mo ral ar ter de olu şan iyat ro je nik bi la te ral di-
sek si yon ne de niy le greft in ter po zis yo nu ya pıl dı
(Şekil 1). Se kiz has ta da pe ri fe rik an ji yog ra fi ile ta -
nı ko nu lur ken, di ğer has ta lar da ta nı pre o pe ra tif
Dopp ler ul tra so nog ra fi (USG) ve bil gi sa yar lı to mo-
g ra fi (BT) an ji yog ra fi ile kon du.      

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı (PAH) ne de niy le fe mo-
ro pop li te al bypass ya pı lan has ta lar da cer ra hi en di -
kas yon, Fon ta i ne sı nıf la ma sı ile be lir le nen kli nik le
ko nar ken, 4 ol gu nun 100 met re den kı sa kla di kas yo
me sa fe si, 17 ol gu nun is ti ra hat ağ rı sı, 8 ol gu nun ise
mi nör is ke mik ya ra ve ya gan gre ni mev cut tu. Ya ra -
lan ma ne de niy le ope re edi len has ta lar da ise kli nik
ve ya an ji yog ra fik ola rak an lam lı lez yon yok tu. Bi la-
te ral fe mo ral ar ter re kons trük si yo nu ya pı lan has ta -
da ise in ti ma dis sek si yo nu sap ta na rak, bi fur kas yon
se vi ye sin de greft in ter po ze edil di. Gi ri şim ön ce sin -
de bu has ta ya diz al tı se vi ye de per ku tan an ji op las ti
stent imp lan tas yo nu ya pıl mış tı.  

Tüm has ta lar ge nel anes te zi al tın da ame li yat
edil di. Fe mo ro pop li te al bypass ya pı lan has ta lar daRESİM 1: Fusion ringli ve ringsiz vasküler greft.



prok si mal anas to moz ana fe mo ral ar te re, ve dis tal
anas to moz diz üs tü pop li te al ar te re uç-yan de vam -
lı di kiş tek ni ği ile ya pıl dı. Al tı has ta nın anas to moz
ya pı lan dis tal ar te ri o to mi böl ge si ne en dar te rek to mi
uy gu la nır ken, ya ka ve ya ya ma gi bi ek tek nik le re
ih ti yaç du yul ma dı. Prok si mal ve dis tal anas to moz -
lar da 6/0 po lip ro pi len di kiş ma ter ya li kul la nıl dı.
Anes te zi in dük si yo nu ile bir lik te bi rin ci ku şak 
se fa los po rin (se fa zo lin sod yum) ve ril di ve üç gün
de vam edil di. İnsiz yon son ra sın da 100 U/kg un-
frak si yo ne he pa rin uy gu lan dı ve ope ras yon so nun -
da nöt ra li ze edil me di. 

Pos to pe ra tif 1. gün de klo pi dog rel ve ase til sa li -
si lik asit ile oral ida me te da vi si ne ge çil di. Klo pi -
dog rel 6. ayın so nun da ke sil di. Greft ma ter ya li
ola rak tüm has ta lar da 8 mm, çok kat man lı (ör gü lü,
pol yes ter teks til kap lı), ring li, hib rid ePT FE vas kü -

ler greft (FU SI ON Vas cu lar Graft, MA QU ET, USA)
kul la nıl dı (Şekil 1). Greft açık lı ğı 6. ay da renk li
Dopp ler USG ile kon trol edi lir ken, ge rek ti ğin de BT
an ji yog ra fi ile vas kü ler ya pı lar ve greft açık lı ğı de-
ğer len di ril di.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da Sta tis ti cal Pac ka ge for the So ci al 
Sci en ces (SPSS Inc., Chi ca go, Il li no is, ABD) 16.0
prog ra mı kul la nıl dı. Sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma
± stan dart ha ta ile gös te ril di. Ka te go rik de ğiş ken ler
ise sa yı (n) ola rak ve ril di. 

BUL GU LAR

Ça lış ma ya da hil edi len has ta la rın de mog ra fik ve ri -
le ri ve risk fak tör le ri Tab lo 1’de özet len miş tir. Ope-
ras yon son ra sı dö nem de has ta la rın or ta la ma ta kip
sü re si 8,2 ay (da ğı lım 6-13 ay) idi. Ol gu lar pos to pe -
ra tif 1., 3. gün ve ikin ci haf ta nın so nun da pe ri fe rik
ar ter mu a ye ne si ya pı la rak, yü ze yel-de rin ya ra ye ri
en fek si yo nu, cilt-al tı ve kas içi he ma tom, se ro ma ve
geç ya ra iyi leş me si açı sın dan de ğer len di ril miş tir. 

Pos to pe ra tif dö nem de bir has ta da, iki ta raf lı fe-
mo ral in siz yon yer le rin de ge li şen cilt ve cil tal tı nı
içe ren en fek si yon sap tan dı. Bu ol gu da en do vas kü ler
gi ri şim son ra sın da, yük sek pro fil li fe mo ral she ath
(20 ve 24 F) kul la nı mı na bağ lı ge li şen bi la te ral fe-
mo ral iyat ro je nik di sek si yon mey da na gel miş ti ve
her iki ana fe mo ral ar ter ve yü ze yel fe mo ral ar ter
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ŞEKİL 1: Hibrid greftin kesit görüntüsü. 

Örgü polyester dış tabaka

ePTFE iç tabaka

Polikarbonat üreten
yapıştırıcı tabaka

Femoro-popliteal Bypass (n=29) Femoral arter greft interpozisyonu (n=3)

Yaş 54,36±(9,64) 41,15±(18,24)

Cinsiyet E/K 23/6 3/0

Hipertansiyon (Sistolik KB>140 mmHg) 15 1

Sigara kullanımı 12 2

Hiperlipidemi 17 1

Diabetes mellitus (İnsulin bağımlı) 8 1

KOAH 7 1

Koroner Arter Hastalığı 11 1

Distal tutumlu periferik arter hastalığı 9 -

İskemik cilt lezyonları 7

Gangren 4
-

Ayak bileği-kol indeksi 0,42±(0,28) -

TABLO 1: Çalışmaya alınan hastaların grubunun karakteristik özellikleri.

E/K: Erkek/Kadın; KB: Kan basıncı; KOAH: Kronik obstruktif akciğer hastalığı.



ara sı na yak la şık 6 cm greft in ter po zis yo nu ya pı la rak,
de rin fe mo ral ar ter bu ton şek lin de gref te uç-yan
anas to moz edil di. Ame li yat son ra sı 3. gün de in siz -
yon yer le rin den akın tı ol ma sı ve ya ra iyi leş me si nin
ge cik me si üze ri ne, her iki in siz yon re vi ze edil di ve
va kum des tek li ya ra ka pa ma sis te mi te da vi si (VAC)
uy gu lan dı. On bi rin ci gün de tab lo ge ri le di, pri mer
sü tü re edi le rek, oral an ti bi yo tik ile has ta ta bur cu
edil di ve kon trol le rin de pa tent greft BT an ji og ra fi ile
te yit edil di (Resim 2). Ge ri ka lan has ta la rın ta kip le -
rin de te da vi ge rek ti re cek en fek si yon, he ma tom, pe-
rig reft se ro ma ve ya ya lan cı anev riz ma gi bi er ken
dö nem lo kal komp li kas yon lar sap tan ma dı.  

Al tın cı ayın so nun da tüm has ta lar da greft ve
dis tal akım özel lik le ri renk li Dopp ler USG ile kon t-
rol edil di. En dar te rek to mi ya pı lan beş has ta da ek
ola rak BT an ji og ra fi ile anas to moz böl ge si ve dis tal
akım de ğer len di ril di. Fe mo ro-pop li te al bypass ya-
pı lan 29 ol gu da da gref tin açık ol du ğu gö rül dü.
Greft in ter po zis yo nu ya pı lan has ta lar dan bi fur kas -
yon re kons trük si yo nu ya pı lan has ta nın sol ba cak
fe mo ral gref tin de dis tal uç ta, kli ni ğe yan sı ma yan,
renk li Dopp ler USG ’de bi fa zik akım pa ter ni ve ren
da ral ma sap tan dı. Ek gi ri şim ya pıl ma yan has ta ye-
din ci ayın da ta kip edil mek te dir. 

Her iki ba ca ğın da ki seg men ter lez yo nu ne de -
niy le fe mo ro pop li te al bypass ya pı lan ve dis tal da -
mar ya ta ğı kö tü olan bir has ta, 9. ay da tek ta raf lı
ağ rı şika ye ti ile baş vur du. Has ta nın eks tre mi te sin -
de so ğuk luk ve renk de ği şik li ği mev cut tu ve ar te ri -
yel na bız lar alı na ma dı. An ti ag re gan te da vi si ni 6.
ay dan son ra de vam et tir me yen ve si ga ra kul la nan
has ta nın çe ki len BT an ji yog ra fi sin de, sağ ba cak
pro tez gref ti tı ka lı idi ve dis tal da mar ya ta ğın da
kon trast ge çi şi yok tu. Ope ras yo na alı nan has ta es -
ki in siz yon ye rin den prok si mal anas to mo za ula şı -
la cak şekil de eks plo re edil di. Greft üze rin den ya pı -
lan ke si ile dis ta le ve prok si ma le trom bo em bo lek -
to mi uy gu lan dı ve greft açık lı ğı sağ lan dı. Has ta nın
pos to pe ra tif şikâ yet le ri dü zel di. An cak kon trol BT
an ji og ra fi sin de pe dal ar ter yel do la şı mın ayak bi le -
ğin den iti ba ren kol la te ral ler le sağ lan dı ğı gö rül dü.
Has ta iki li an ti ag re a gan te da vi ile ta bur cu edil di.
On ikin ci ay da ya pı lan kon tro lün de pop li te al na-
bı zı alın mak tay dı ve dis ta lin de is ke mik de ği şik lik
yok tu. Di ğer va ka lar da eks tre mi te ve do ku kay bı na
ne den olan is ke mi ile geç dö nem en fek si yon ve ya-
lan cı anev riz ma olu şu mu sap tan ma mış tır.

TAR TIŞ MA
Ate rosk le roz pe ri fe rik ar ter yel do la şım bo zuk luk la -
rı nın en be lir gin sis te mik ne de ni ola rak gös te ril miş -
ken, in gu i nal ve ad duk tor ka nal da faz la ba sın ca ve
trav ma ya ma ruz kal ma ile akım yö nüy le iliş ki li kat-
lan ma en önem li me ka nik fak tör ler ola rak be lir til -
miş tir.7,8 Ka ra bay ve ark. ça lış ma la rın da ayak
bi le ği-bra ki yal in deks (ABİ) ≤0,9 gru bun da has ta la rın
%49’un da hi per tan si yo nun, %35’in de ko ro ner ar ter
has ta lı ğı nın ve %16’sın da se reb ro vas kü ler has ta lı ğın
PAH ’a eş lik et ti ği sap ta yıp, mul ti var yant ana liz de er -
kek cin si yet, ile ri yaş, se reb ro vas kü ler has ta lık, re nal
has ta lık, di ya bet, hi per tan si yon, ve si ga ra kul la nı mı -
nı PAH için risk fak tör le ri ola rak gös ter miş ler dir.9

Eks tre mi te yi teh dit eden is ke mi, is ti ra hat ağ rı -
sı ve ya is ke mik cilt lez yon la rı ile ka rak te ri ze dir ve
re vas kü la ri zas yon ge rek si ni mi ni gös ter me si açı sın -
dan önem li dir. Dar lı ğın lo ka li zas yo nu ve cid di ye ti
ile dis tal run-off da mar lar da ki lez yon lar, bu aşa ma -
da dik kat le ir de len me li dir. 

En do vas kü ler gi ri şim sel iş lem le rin kri tik ba cak
is ke mi sin de ar tan sık lık la uy gu lan dı ğı gü nü müz de,
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RE SİM 2: İyat ro je nik dis sek si yon son ra sı bi la te ral fe mo ral ar ter bi für kas yo -
nu na greft in ter po ze edi len has ta nın bil gi sa yar lı to mog ra fi an ji yog ra fi gö rün -
tü sü.



in fra in gu i nal bypass cer ra hi sin de kul la nı lacak en
ide al greft ara yı şı sür mek te dir. Eks tre mi te nin re-
vas kü la ri zas yo nu ama cıy la pe ri fe rik ar ter bypass
cer ra hi sin de kul la nı lan greft ma ter yal le ri do ku ve
pro tez greft ler ola rak iki ye ay rı lır. Do ku greft le ri
ken di içe ri sin de oto log, ho mo log ve he te ro log ola-
rak üçe ay rı lır ken, pro tez greft le rin ise kli nik te po-
li e ti len te ref ta lat (Dac ron), ex pan ded
po li tet raf lo ro e ti len (ePT FE) ve da ha az sık lık ta po-
li ü re tan po li mer le rin den üre til miş çe şit le ri kul la -
nı lır.10,11 En ide al gref te ulaş ma ça ba sı nın de vam
et ti ği gü nü müz de oto log SVG, eks tre mi te nin re vas-
kü la ri zas yo nun da en fek si yo na da ya nık lı ol ma sı,
kat la na bi lir ol ma sı, da ha az trom bo jen ol ma sı, ma-
ni pü las yo na uy gun lu ğu, uzun sü re can lı lı ğı nı ko ru-
ma sı, di füz yon la bes len me si ve el de et me ko lay lı ğı
gi bi avan taj la rı ne ti ce sin de, kı sa ve uzun dö nem so-
nuç la rı ile di ğer greft ma ter yal le ri ne üs tün lü ğü nü
sür dür mek te dir.3,4 Oto jen kol ven le ri, al lo je nik ven-
ler, glu te ra ral de hit ile sta bi li ze edil miş in san um bi -
li kal ve ni ve sı ğır me zen te rik ven greft le ri,
kul la nı la bi len di ğer do ku greft le rin den dir. 

PTFE pros te tik greft le ri gü nü müz de cer rah lar
ta ra fın dan, oto log SVG’ye al ter na tif ara yı şı için de,
özel lik le in fra in gu i nal bypass lar da en çok ter cih
edi len ma ter yal ler ola rak öne çık mak ta dır. John-
son ve Le e, 265 has ta da ran do mi ze ola rak diz üs tü
fe mo ro pop li te al bypass ta kul lan dık la rı PTFE greft-
le ri oto jen greft ler le kar şı laş tır mış, pri mer açık ka -
lım oran la rı 2 ve 5 yıl da sa fen ven için %81 ve %73,
PTFE için %69 ve %39 ola rak sap ta mış tır.12 Bir çok
ben zer so nuç la ra sa hip kar şı laş tır ma lı ça lış ma la rın
ne ti ce sin de pri mer açık ka lım oran la rı nı iyi leş tir -
mek için ya pı lan en düs tri yel ça lış ma lar ile kon van-
si yo nel PTFE/ePT FE üze rin de en do lu mi nal ve
ya pı sal mo di fi kas yon lar ge liş ti ril miş tir. 

PTFE greft ma ter ya li nin ya ban cı yü zey ola rak
al gı lan ma sı ko a gu las yon kas ka dı nı ve pla te let ag g-
re gas yo nu te tik ler. Bu du ru mun önü ne geç mek için
kar bon kap lı yü ze ye sa hip greft ler üre til miş tir. Kri-
tik ba cak is ke mi si olan has ta lar da stan dart PTFE ile
kar şı laş tı rı lan kar bon kap lı greft le rin, 36 ay lık ta-
kip le ri so nu cun da pri mer, se kon der açık lık ve eks-
tre mi te nin kur ta rıl ma sın da is ta tis tik sel an lam lı bir
fark gö rül me miş tir (kap lı grup ta %33, %43, %67’ye
kar şı, stan dart grup ta %30, %38, %58).13

Trom bo je ni te nin azal tıl ma sı ama cıy la gref tin
iç yü ze yi ne dü şük mik tar da he pa rin mo le kü lü nün
ko va lan ola rak bağ lan ma sı kon sep ti ge liş ti ril miş tir.
He pa rin kap lı (hk) PTFE greft ile alt eks tre mi te
bypass uy gu la nan 240 has ta nın so nuç la rı nın SVG
kul la nı lan 110 has ta ile kar şı laş tı rıl dı ğı ça lış ma la -
rın da, Da e nens ve ark. pri mer açık ka lı mı 1 ve 2 yıl
so nun da diz üs tü fe mo ro pop li te al bypass lar da hk-
PTFE greft ler için %92 ve %83, ve SVG için %91 ve
%80 gi bi ben zer oran lar da el de et miş ve eks tre mi -
te nin kur ta rıl ma sı açı sın dan iki grup ara sın da 2 yıl
so nun da an la mı bir fark sap ta ma mış lar dır.14 Lind-
holt ve ark. ise ran do mi ze, çift kör ve kon trol lü 
ola rak yap tık la rı çok mer kez li ça lış ma la rın da, hk-
PTFE ve stan dart PTFE kul la nı lan bypass lar da sı-
ra sıy la pri mer açık lı ğı %86,4’e %79,9, se kon der
açık lı ğı %88’e %81 bul muş lar dır.15 Araş tır ma cı lar
hk-PTFE greft le rin pri mer greft yet mez li ği ris ki ni
%37 azalt tı ğı nı be lirt miş ler ve alt grup ana li zin de
ise kri tik ba cak is ke mi sin de ya pı lan fe mo ro-pop li -
te al bypass ope ras yon la rın da %50 risk azal ma sı sağ-
lan dı ğı nı gös ter miş ler dir.15 An cak unu tul ma ma sı
ge re ken bir du rum,tat min edi ci açık ka lım oran la -
rı na rağ men, li te ra tür de hk-PTFE greft le re bağ lı
ola rak ge liş ti ği gös te ri len ve gref tin çı ka rıl ma sı ile
dü ze len he pa ri ne bağ lı olu şan trom bo si to pe ni
(HIT) va ka la rı nın ra por edil di ği dir.16 

Greft ta sa rı mın da ya pı sal de ği şik lik ve ge liş -
me ler ise ge nel lik le dis tal anas to moz böl ge sin de ki
in ti mal hi perp la zi yi ön le me ye yö ne lik tir. Bu amaç -
la üre ti len gref tin uç kıs mın da yer alan cuff kon-
sep ti, ge o met rik özel li ği ile la mi nar akım pa ter ni-
nin ko run du ğu ve ne o in ti mal ka lın laş ma yı ön le di -
ği fik ri ne da ya nır. Yi ne bu dü şün ce den yo la çı ka -
rak son dö nem de dis tal ucun da kap lı stent greft yer
alan ve dis tal anas to mo zun ile ri si ne sü tü re edil me -
den yer leş ti ri le rek ba lon la di la te edi len hib rid
greft ler de ge liş ti ril miş tir. SVG ile kar şı laş tı rıl dı -
ğın da, in fra in gu i nal bypass cer ra hi sin de bu greft-
ler le ka bul edi le bi lir pri mer açık lık ve eks tre mi te
kur tul ma oran la rı ra por edil miş tir.17,18

Ça lış ma mı za run-off ye ter siz olan ve dis tal da -
mar ya ta ğı gö rün tü le ne me yen has ta lar da hil edil-
me miş tir. Bu ne den le dir ki, er ken dö nem de dis tal
vas kü ler ya ta ğın ye ter siz li ği ne bağ lı re viz yon ge rek-
ti re cek tı kan ma bir has ta da tes pit edil miş tir. Ça lış -
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ma gru bu na ag re sif deb rid man ve ba kım ge rek ti ren
is ke mik ya ra ve en fek si yon tab lo su bu lu nan has ta -
lar alın ma mış tır. Açık ka lı mın li te ra tür de ki ana liz -
le re gö re da ha yük sek ol ma sın da ve te da vi ge rek ti -
ren lo kal komp li kas yon la rın bir has ta ha riç gö rül -
me me sin de bu fak tör le rin et ki si ol du ğu gi bi, iki li
an tip la te let te da vi nin 6. aya ka dar sür dü rül me si nin
de önem li ol du ğu dü şün mek te yiz. An cak an tip la te -
let te ra pi nin cer ra hi son ra sı mi nör ve ma jor ka na -
ma, he ma tom, greft et ra fın da se ro ma, ya lan cı anev-
riz ma, ar te ri o ve nöz ve len fa tik fis tül olu şu mu na ve
art mış ya ra ye ri en fek si yon la rı gi bi komp li kas yon -
la ra ne den ola bi le ce ği ve ya pre dis po ze ede bi le ce ği
bi lin mek te dir.19 İnfra in gu i nal bypass son ra sı özel-
lik le er ken dö nem greft yet mez li ği sık lık la uy gun suz
ma ni pü las yon, ope ra tif tek nik ve ste ri li te nin sağ la -
na ma ma sın dan kay nak la nır. İde al sen te tik gref tin
özel lik le ri ara sın da en baş ta an ti-trom bo je nik ol ma -
sı, en fek si yo na di renç li, kom pres yo na ve bü kül me -
ye da ya nık lı ol ma sı, sü tür de lik le rin den ka na ma ya
izin ver me me si ge lir. Çift kat man lı (PTFE ve pol-
yes ter) hib rid greft, ko lay ma ni pu le edil me si ve uy -
gun cer ra hi tek nik kul la nıl dı ğın da sü tür de lik le rin-
den ka na ma yı mi ni mi ze et me si ne de niy le lo kal
komp li kas yon la rı nın azal tıl ma sın da ve stan dart
greft ler den da ha üs tün açık ka lım oran la rı nın el de
edil me sin de umut va at et mek te dir. 

Ça lış ma mız da ya ra ye ri re vi ze edi len has ta da
en do vas kü ler gi ri şim ne de niy le ya pı lan in siz yon,
cut-down son ra sın da da ar te ri yel re kons trük si yon
ge rek ti ği için uzun sü re açık kal mış tır. Ta ki ben ge-
li şen yü ze yel en fek si yon, ag re sif deb rid man ve
greft re viz yo nu ge rek tir me den iyi leş miş tir. Pos to -
pe ra tif dö nem de greft çev re sin de ge li şen kan ve ya
se rum ko lek si yo nu nun mik ro or ga niz ma lar için iyi
bir be si ye ri oluş tur du ğu bi lin mek te dir.20

Kli ni ği miz de alt eks tre mi te re vas kü la ri zas yo -
nun da SVG ön ce lik le kul la nıl mak ta dır ve de ne yi mi -
miz de li te ra tür bil gi le ri ne pa ra lel ola rak açık ka lım
oran la rı nın PTFE greft le re gö re da ha yük sek ol du ğu
şek lin de dir. Bu nun ya nın da, özel lik le trom bo ze
greft le ri olan, kri tik ba cak is ke mi si bu lu nan ve diz
al tı dis tal bypass ge rek ti ren çok sa yı da has ta ope re
et mek te yiz. En fek te açık ya ra, di ya be tin ne den ol-
du ğu komp li kas yon lar ve kö tü hij yen ko şul la rı bu
has ta lar da önem li bir mor bi di te ve mor ta li te ne de ni

ol mak ta, ya tış sü re le ri ve te da vi ma li yet le ri art mak -
ta dır. Bu ne den le pro tez greft kul la nı lan has ta lar da
en fek si yo na da ha di renç li, kan ve ya lenf sı vı sı ko lek-
si yo nu na da ha az ne den olan greft ara yı şı mız ne ti -
ce sin de, ye ni je ne ras yon bu hib rid gref ti ge rek alt
eks tre mi te re vas kü la ri zas yo nun da ge rek se di ğer ana-
to mik ve eks tra a na to mik bypass ve in ter po zis yon -
lar da kul la nıl mak ta yız. Ek ola rak, açık kalp ve aort
cer ra hi sin de kar di yo pul mo ner bypass için pe ri fe rik
ar ter yel ka nü las yon ama cıy la greft uy gu la ma la rı -
mız da ko lay ma ni pü le edi le bil me si ve mi ni mal sü -
tür de lik ka na ma sı ne de niy le ter cih et mek te yiz.

Ha len dış yü ze yi knit ted pol yes ter ile kap lı
olan ePT FE, Fu si on gref ti nin (Ma qu et, Way ne, NJ)
pri mer açık lık so nuç la rı nın kar şı laş tı rıl dı ğı iki ça-
lış ma yü rü tül mek te dir. PER FEC TI ON (Pe rip he ral
Bypass Graf ting: Pros pec ti ve Eva lu a ti on of Fu si on
Vas cu lar Graft for Abo ve Kne e Tar gets) Sta tus adı
al tın da top la nan ilk 70 has ta lık ön so nuç lar Ha zi ran
2012’de Mü nih’ te su nul muş 1, 6, 12 ay lık pri mer
açık lık oran la rı sı ra sıy la %94,1, %88,7 ve %88,1
ola rak bil di ril miş tir. FI NEST ça lış ma sı ise ye ni ge-
liş ti ril miş he pa rin kap lı Fu si on gref ti nin, stan dart
ePT FE kap lı greft ler ile pri mer, se kon der açık lık ve
sü tür de lik ka na ma la rı son nok ta la rın da kar şı laş tı -
rıl dı ğı bir ça lış ma dır ve so nuç la rı he nüz ya yın lan -
ma mış tır.

SO NUÇ

Po li tet raf lu o ro e ti len greft ler, pe ri fe rik ar ter yel
bypass pro se dür le rin de en sık kul la nı lan sen te tik
greft ler ol sa da, uzun dö nem açık ka lım oran la rı 
oto log SVG ka dar yük sek de ğil dir. Al ter na tif greft
ta sa rım la rı ve kap lı greft le rin üre ti mi ile lo kal komp-
li kas yon la rın ve sü tür de lik le rin den ka na ma la rın az-
al tıl ma sı he def len mek te dir. Bu amaç la ge liş ti ri len ve
so nuç la rı li te ra tür de he nüz ya yın lan ma mış ye ni je-
ne ras yon hib rid gref tin kli ni ği miz de ki ilk uy gu la -
ma la rın da tat min edi ci er ken dö nem so nuç lar
tec rü be edil miş olup, ran do mi ze kon trol lü ça lış ma -
lar ile or ta ve geç dö nem so nuç la rın ana liz edil di ği
da ha gü ve ni lir ka nıt la ra ih ti yaç du yul mak ta dır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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eriferik arter hastalığı (PAH), genellikle etiyolojisinde ateroskleroz
olan, yüksek prevalans ve morbiditesi olan bir hastalıktır. PAH tanı-
mı sıklıkla alt ekstremite arterlerinin aterosklerotik hastalığı olarak

kullanılmaktadır.1

Aterosklerotik Periferik Arteriyel Hastalığına
Bağlı Gelişen Orta-İleri Evre İntermittan

Klodikasyonun Tedavisinde
Silostazolün Etkinliği

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Silostazolün aterosklerotik periferik arteriyel hastalığına (PAH) bağlı gelişen orta-ileri evre in-
termittan klodikasyonu (İK) olan hastaların maksimum yürüme mesafesi, ayak bileği-brakiyal indeks (ABİ),
yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumları üzerindeki etkinliğinin araştırılması hedeflenmiştir. GGeerreeçç  vvee  YYöönn--
tteemmlleerr:: İK yakınması olan ve cerrahi müdahaleye ve invaziv radyolojik girişimlere uygun olmayan 116 hasta
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma öncesinde ABİ değerleri ve maksimum yürüme mesafe ölçümleri ile yaşam
kalitesi ve fonksiyonel durum değerlendirmesi yapıldı. Yirmi dört haftalık çalışma süresince günde 2 kez, 100
mg silostazol tedavisi uygulandı. Dört haftalık periyotlarla ABİ ve maksimum yürüme mesafesi ölçümleri tek-
rarlandı. Silostazole bağlı gelişebilecek yan etkiler sorgulandı. Yaşam kalitesi değişikliklerinin saptanabilmesi
için çalışma başlangıcı ve sonunda hastalara ve çalışmayı yürüten doktorlara anket uygulandı. Anket sonunda
hastaların kendileri ve çalışmayı yürüten doktorlar tarafından yaşam kalitelerindeki değişimler kayıt edildi.
BBuullgguullaarr:: Olguların 99’u erkek, 17’si kadın; yaş ortalaması, 58,06 yıldır. Çalışma sonunda, yürüme mesafe-
sinde %62 oranında artış kaydedilmiştir. Yirmi dört hafta sonunda, yürüme mesafesi ortanca 143,4 (%25-75) met-
reden 231,0 (%25-75) metreye yükselmiştir. Yürüme mesafesi artışı, ilaca başlandıktan 4 hafta sonra görülmüştür.
Tedavi sonrasında, silostazol alan hastaların %54,4’ ünün (n=61) ABİ değerlerinde değişim saptanmıştır. ABİ değeri
değişen hastalarda %11,43 iyileşme tespit edilmiştir. Uygulanan anketlerin sonunda, tedavinin yaşam kalitesini ar-
tırdığı değerlendirilmiştir. Çalışma süresince, 13 hastada yan etki görülmüştür. SSoonnuuçç:: Yapılan çalışma sonucunda
orta-ileri İK yakınması olan hastalarda, silostazolün yürüme mesafesi, ABİ ve yaşam kalitesi ve fonksiyonları üze-
rinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İntermittan klodikasyon; maksimum yürüme mesafesi; ABİ; silostazol 

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  This study was carried out to assess the effects of cilostazol on maximum walking distance
and ankle-brachial index in the patients with moderate to severe intermittent claudication due to atherosclerotic pe-
ripheral arterial disease. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: A total of 116 patients (99 men and 17 women) were enrolled in the
study. The measurements for the maximum walking distance and ankle/brachial index of the patients had been
taken before initiating the treatment. For a period of 24 weeks, cilostazol had been administered twice daily to all
patients. During the study, the walking tests and ABI measurements were assessed,at every 4 weeks. RReessuullttss::  Mean
age of the patients were 58.06 years. After 24 weeks, average walking distance increased from 143.4 (25-75%) me-
ters to 231.0 (25-75%) meters in the patients treated with 100 mg cilostazol. The increase in the walking distance
was apparent following the forth week of the treatment. The changes in the ABI values were determined in 54.4%
(n=47) of the patients treated with cilostazol. The improvement in the ABI values was 11.43% within the group. The
subjective assessments for the measurement of the treatment efficacy were performed using questionnaires which
assessed quality of life and functional condition before and after the treatment. As a result of those questionnaires,
it was concluded that the treatment increased the quality of life. During the study period, adverse effects were ex-
perienced in 13 patients. CCoonncclluussiioonn:: It has been clearly found that cilostazol has positive effects for increasing the
walking distances and improving the ABI in the patients with intermittent claudication.

KKeeyy  WWoorrddss::  Intermittent claudication; maximum walking distance; ABI; cilostazol
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ATEROSKLEROTİK PERİFERİK ARTERİYEL HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN ORTA-İLERİ EVRE... Erkan KAYA ve ark.

PAH’ lı has ta la rın bü yük ço ğun lu ğu nun eg zer -
siz ka pa si te si ve yü rü me me sa fe si kı sıt lan mak ta,
böy le ce has ta la rın fi zik sel fonk si yon ve ya şam ka-
li te si azal mak ta dır. PAH ’ın en kla sik semp to mu in-
ter mit tan klo di kas yon (İK)’dır. Di ğer sık gö rü len
semp tom la rı et ki le nen böl ge de his se di len so ğuk -
luk, ba sınç, ger gin lik, sı kış ma his si ve yan ma dır.
PAH, İK ile baş la yan ve da ha son ra eks tre mi te am-
pü tas yo nu na ka dar gi de bi len, has ta ve kli nis yen
açı sın dan zah met li ol du ğu ka dar, te da vi ma li yet le -
ri açı sın dan da pa ha lı bir has ta lık tır. PAH ’ı olan lar,
klo di kas yon semp to mu ol sun ve ya ol ma sın PAH ’ı
ol ma yan lar la kar şı laş tı rıl dı ğın da, da ha yük sek kar-
di yo vas kü ler mor bi di te ve mor ta li te ye sa hip tir ler.2 

İK te da vi si nin ana ama cı, vas kü ler has ta lı ğın ve
kar di yo vas kü ler komp li kas yon la rın iler le me si ni ön-
le mek, semp tom la rı azalt mak ve eg zer siz ka pa si te si
ile has ta nın ya şam ka li te si ni iyi leş tir mek tir. Vas kü -
ler cer ra hi pro se dür le ri,ge nel lik le, şid det li ve ya de-
vam lı İK’ si olan has ta lar da uy gu la nır. İK’ li has ta la rın
baş lan gıç te da vi si, risk fak tör le ri nin or ta dan kal dı -
rıl ma sı ve eg zer siz te ra pi prog ra mı dır. Bu stra te ji ler
İK semp tom la rı nı iyi leş tir mez se, ta mam la yı cı far-
ma ko te ra pi uy gu lan ma lı dır; an cak, İK’ yi te da vi et -
mek için hâli ha zır da, az sa yı da ilaç mev cut tur.3-5

Far ma ko lo jik te da vi ama cıy la kul la nı ma sü rek -
li ye ni ajan lar ek len mek te dir. Bu amaç la kul la nıl -
mak ta olan si los ta zol; an tip la te let, an tit rom bo tik ve
va zo di la tör özel lik le ri olan se lek tif bir fos fo di es te raz
III en zim in hi bi tö rü dür. Ay rı ca, düz kas hüc re le -
rin de an tip ro li fe ra tif et ki ler gös ter mek te dir ve yük-
sek dan si te li li pop ro te in ko les te rol ve trig li se rid
dü zey le ri üze rin de ya rar lı et ki le ri var dır.

Bu ça lış ma da, si los ta zo lün ate rosk le ro tik ze-
min de mey da na ge len PAH ’a bağ lı ge li şen or ta-ile -
ri ev re İK’ si olan has ta la rın mak si mum yü rü me
me sa fe si, ayak bi le ği-bra ki yal in deks (ABİ), ya şam
ka li te si ve fonk si yo nel du rum la rı üze rin de ki, et-
kin li ği nin araş tı rıl ma sı he def len miş tir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

HAS TA SE Çİ Mİ

Etik Ko mi te iz ni ve has ta la rın ya zı lı ona mı alın dık-
tan son ra; kli ni ği mi ze mü ra ca at eden, ate rosk le ro -
tik ze min de mey da na ge len, cer ra hi mü da ha le ye ve

in va zif rad yo lo jik gi ri şim le re uy gun ol ma yan or ta
ve ile ri de re ce de İK’ si olan ve rast ge le se çi len 116
has ta araş tır ma ya da hil edil di. 

Has ta lar, Rut her ford kla si fi kas yo nu na (0-II I)
gö re 4 alt gru ba, kli nik bul gu la rı na gö re ise 7 (0-6)
ka te go ri ye ay rıl mış tır. Rut her ford kla si fi kas yo nu na
gö re ka te go ri 2’de 45 ve ka te go ri 3’te 71 has ta mev-
cut tur.

Has ta la rın sis te mik ola rak semp tom sor gu la -
ma sı, fi zik mu a ye ne le ri ya pıl dı ve ay rın tı lı anam-
ne zi alı na rak, oluş tur du ğu muz ça lış ma for mu na
kay de dil di.

Yir mi dört haf ta bo yun ca, gün de iki kez ol mak
üze re, kah val tı ve ak şam ye mek le rin den en az 30
da ki ka ön ce ve ya 2 sa at son ra, oral ola rak, 116 has-
ta ya 100 mg si los ta zol te da vi si uy gu lan dı.

Ça lış ma da yer alan has ta la ra, ta şı dık la rı risk
fak tör le ri ne gö re ge rek li te da vi le rin uy gu lan ma sı -
na de vam edil di.

ÇA LI MA DI ŞI BI RAK MA KRİ TER LE Rİ

Kon trol süz hi per tan si yo nu (HT), ya kın za man da
mi yo kard in fark tü sü (6 ay için de) ve ya de rin ven
trom bo zu (3 ay için de) hi ka ye si, mad de is tis ma rı
ve ile ri obe zi te si, ka na ma eği li mi ni ar ta bi le ce ğin -
den he mo ra ji öy kü sü (ör. he mo fi li, art mış ka pi ler
fra ji li te, in trak ra ni yal he mo ra ji, gas tro in tes ti nal
ka na ma, id rar yol la rın da he mo ra ji, he mop ti zi ve
vit röz ci sim de he mo ra ji), kon jes tif kalp yet mez li -
ği, ila cın bi le şi min de ki her han gi bir mad de ye kar -
şı aşı rı du yar lı lık öy kü sü, ABİ de ğe ri >0,90,
yü rü me me sa fe si 300 m ve üs tü, is ti ra hat ağ rı sı ve
is ke mik ül se ri olan has ta lar ça lış ma dı şın da bı ra -
kıl dı. 

TA NI ME TO DU

Ta nı ama cıy la, has ta la ra ar te ri yel ul tra so nog ra fi
(USG), di ji tal sub trac ti on an ji og ra fi (DSA), man ye -
tik re zo nans an ji yog ra fi (MRA) ve bil gi sa yar lı 
to mog ra fik an ji og ra fi (BTA) gi bi in va zif ve no nin -
va zif me tod lar dan en az bi ri kul la nıl dı. Elek tro kar -
di og ram ve he ma to lo jik ça lış ma lar, ru tin bi yo kim -
ya sal test ler ve id rar tah lil le ri ni içe ren la bo ra tu var
test le ri gü ven lik de ğer len dir me si nin bir par ça sı ola-
rak tüm has ta la ra ru tin şekil de uy gu lan dı. 
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ABİ ÖL ÇÜ MÜ

Te da vi ön ce si tüm has ta la rın her iki üst eks tre mi -
te sin de bra ki yal ar ter sis to lik ba sınç la rı öl çül dü.
Yük sek olan ba sınç he sap la ma da kul la nıl dı. Da ha
son ra et ki le nen eks tre mi te de pos te ri yor ti bi yal ar-
ter den ve dor sa lis pe dis ar ter den sis to lik ba sınç lar
öl çül dü. Sfig mo ma no met re di zin alt kıs mı na ko-
nul du, el Dopp le ri (8 mHz Hunt le igh Tech, 8nc.
Car diff) iç mal le o lün prok si mal kıs mı na ve dor sa lis
pe dis nab zı nın alın dı ğı 1. ve 2. me ta tar sal kı sım
ara sı na ko nul du. Sfig mo ma no met re bu ra da ki na bız
kay bo lun ca ya ka dar şişi ril di ve in di ril me siy le nab-
zın tek rar du yul du ğu an, sis to lik ba sınç ola rak kay-
de dil di. Bu de ğer, bra ki yal ar ter sis to lik ba sın cı na
oran la na rak ABİ de ğe ri tes pit edil di. 

MAK Sİ MUM YÜ RÜ ME ME SA FE Sİ ÖL ÇÜ MÜ

Mak si mum yü rü me me sa fe si ko şu ban dıy la tes pit
edil di. Ko şu ban dı tes ti, %12,5 eğim li ve 3,2 km/sa
(2 mph) ile bir sa bit-oran ve sa bit-de re ce de uy gu -
lan dı. 

HAS TA DU RUM AN KE Tİ

Has ta la rın gün lük ak ti vi te le ri ne iliş kin du rum de-
ğer len dir me si nin ya pı la bil me si ama cıy la, ça lış ma -
ya ka tı lan tüm has ta la ra, te da vi ön ce sin de ve
son ra sın da, 7 so ru dan olu şan ya şam ka li te si ve
fonk si yo nel du rum an ke ti ya pıl dı. Ay rı ca, si los ta -
zo lün (100 mg; gün de iki kez) et kin li ği nin has ta ve
dok tor ta ra fın dan sub jek tif ola rak de ğer len di ri le -
bil me si için et kin lik öl çüm an ke ti ya pıl dı. De ğer -
len dir me ler de SF-36 for mu kul la nıl dı.7

ÇA LIŞ MA SÜ RE Sİ VE TA KİP

Ça lış ma sü re si 24 haf ta ola rak plan lan dı. Ça lış ma
bo yun ca 4 haf ta lık pe ri yot lar la tüm has ta la rın ABİ
öl çüm le ri ve yü rü me test le ri ya pıl dı.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler med yan (%25-
%75) ola rak gös te ril di. Ka te go rik de ğiş ken ler ise
fre kans ve yüz de ola rak ve ril di. Sü rek li de ğiş ken ler
nor mal da ğı lım gös ter me di ği için Wil co xon Sig ned
Rank tes ti kul la nıl dı. Ka te go rik de ğiş ken ler McNe-
mar ki ka re tes ti ile ana liz edil di. Ça lış ma da SPSS
15.0 prog ra mı (IL, Chi ca go, ABD) kul la nıl dı.

BULGULAR

Ça lış ma ya ka tı lan ol gu la rın 99’u er kek, 17’si ka dın;
yaş or ta la ma sı, 58,06 yıl dır (40-86). 

Has ta la rın; %31’ine USG, %62,1’ine DSA ve
%6,9’una MRA-BTA ile ta nı kon du.  Has ta la rın risk
pro fil da ğı lım la rı Şekil 1’de gös te ril miş olup, en
önem li ve ön le ne bi lir risk fak tö rü %84,37 ile si ga ra
kul la nı mı dır. Si ga ra kul la nı mı nı ta kip eden en sık
gö rü len risk fak tö rü, HT ve hi per li pi de mi dir. Has-
ta lar da bir den faz la risk fak tö rü gö rü le bil mek te dir.
Şekil 1b’den an la şı la bi le ce ği gi bi, iki risk fak tö rü nün
bir lik te gö rül dü ğü has ta sa yı sı ol duk ça faz la dır. Ge -
nel da ğı lı ma ba kıl dı ğın da en çok bir lik te gö rü len iki
risk fak tö rü, si ga ra kul la nı mı ve hi per li pi de mi dir. 

Ça lış ma da yer alan has ta la ra, ta şı dık la rı risk
fak tör le ri ne gö re ge rek li te da vi le rin uy gu lan ma sı -
na da de vam edil di. Bu na gö re; 57 di a be tes mel li -
tus lu has ta nın 41’ine sül fo ni lü re ve bi gu na id
tü rev le rin den en az bi ri; 16’sı na ise in sü lin te da vi si
(kı sa ve/ve ya or ta et ki li) ile bir lik te be lir ti len oral
an ti di ya be tik ler den en az bi ri uy gu lan dı; 66 HT’li
has ta nın 30’una an ji yo ten sin kon ver ting en zim
(ACE) in hi bi tör le ri, 36’sı na ise özel lik le hid rok lo -
ro ti ya zid ve ya klor ta li don gi bi ba zı ilaç lar la güç len -
di ri le bi len an ji o ten sin re sep tör blo kör le ri (ARB);

ŞEKİL 1: Hastaların risk profillerinin hastalık (a) ve risk faktörü sayısına (b)
göre dağılımları.
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ay nı za man da 66 has ta dan 13’üne β-blo ker, 8‘ine ise
kal si yum ka nal blo ke ri kul la nıl dı. Yet miş bir hi per -
li pi de mi has ta sı nın ta ma mı na ki lo ver me, eg zer siz
ya da yük sek pro te in-yük sek fi ber di ye ti öne ril di ve
bu has ta la rın 56’sı na sta tin, 10’una fib rat ve 5’ine
ni a sin tü re vi li pid dü şü rü cü te da vi uy gu lan dı. Kar-
di yak ve ka ro tis lez yo nu olan 45 has ta nın 32’si ne
ase til sa li si lik asit ve 13’üne klo pi dog rel te da vi si dü-
zen len di. Si ga ra kul la nan has ta la ra ise si ga ra nın bı-
ra kıl ma sı ko nu sun da tel kin ler de bu lu nul du. 

Has ta la rın te da vi ön ce si mak si mum yü rü me
me sa fe da ğı lım la rı Şekil 2’de gös te ril miş tir. 

Yir mi dör dün cü haf ta so nun da mak si mum yü-
rü me me sa fe le ri de ği şim le ri, tüm has ta lar da is ta tis -
tik sel ola rak an lam lı ola cak şekil de da ha faz lay dı
(p<0,001). Yir mi dör dün cü haf ta da, or ta la ma mak-
si mum yü rü me me sa fe si ar tı şı has ta lar da %62 ol-
muş tur. Mak si mum yü rü me me sa fe si, med yan
143,4 (%25-75) met re den 231,0 (%25-75) met re ye
çık mış tır.

Si los ta zol te da vi si nin et kin li ği 4. haf ta dan iti-
ba ren göz lem len miş tir ve 24. haf ta ya ka dar mü te -
a kip za man nok ta la rın da ar ta rak sür müş tür. Şekil
2‘de gö rül dü ğü gi bi, mak si mum yü rü me me sa fe le -
rin de ki iler le me bü yük lü ğü za man içe ri sin de art-
mış tır (p<0,001). 

Te da vi ön ce si has ta la rın öl çü len ABİ da ğı lım -
la rı Şekil 3’te gös te ril miş tir. Yir mi dört haf ta lık te-
da vi son ra sın da has ta la rın, 61’inin (%54,4) ABİ
de ğe rin de iyi leş me gö rül müş tür. ABİ de ğer le ri de-
ği şen has ta lar ara sın da ya pı lan öl çüm de %%1111,,4433  iiyyii--
lleeşş  mmee  tes pit edil miş tir (p<0,001). Te da vi son ra sı
ABİ de ğer le ri nin da ğı lı mı Tab lo 1’de yer al mak ta -
dır. 

Has ta la rın gün lük ak ti vi te le ri ne iliş kin du rum
de ğer len dir me si nin ya pı la bil me si ama cıy la, ça lış ma -
ya ka tı lan tüm has ta la ra te da vi ön ce sin de ve son ra -
sın da 7 so ru dan olu şan ya şam ka li te si ve fonk si yo nel
du rum an ke ti ya pıl dı. Ay rı ca, 24. haf ta da, si los ta zo -
lün (100 mg; gün de iki kez) et kin li ği nin has ta ve dok-
tor ta ra fın dan sub jek tif ola rak de ğer len di ri le bil me si
için et kin lik öl çüm an ke ti ya pıl dı. Te da vi nin baş lan -
gı cın da ve 24 haf ta so nun da, ça lış ma ya ka tı lan tüm
has ta la ra, gün lük ak ti vi te le ri ne iliş kin du rum de ğer -
len dir me si nin ya pı la bil me si ama cıy la ya pı lan an ke -
te iliş kin so nuç lar Tab lo 2’de ve ril miş tir. 

Has ta la rın sub jek tif de ğer len dir me le ri ne gö re,
baş ta yü rü me me sa fe sin de ar tış ol mak üze re gün lük
ak ti vi te kı sıt la ma la rın da azal ma gö rül dü. Te da vi
ön ce sin de yak la şık 50 m yü rü ye bi len 7 has ta nın
4‘ünün te da vi son ra sın da yak la şık 150 m yü rü ye bi -
len has ta lar gru bu na da hil ol du ğu; yak la şık 150 m
yü rü ye bi len 82 has ta nın 33’ünün de yak la şık 300 m
yü rü ye bi len has ta lar gru bu na da hil ol du ğu gö rül dü.
Bu na pa ra lel ola rak, baş lan gıç ta yak la şık 300 m yü-
rü ye bi len has ta sa yı sı 23 iken, te da vi son ra sın da bu
sa yı 56’ya çık tı. An ket te yer alan (e), (f) ve (g) mad-
de le ri ne iliş kin has ta sa yı la rın da ki fark lı lık lar, bu
kap sam da de ği şik lik ler gös ter mek te dir. Ya şam ka-
li te si ve fonk si yo nel du rum an ke ti, ça lış ma baş lan -
gı cın da 116 has ta ya ya pıl dı an cak; has ta la rın bi ri
mi yo kard in fark tü sü, bi ri de ser bro vas kü ler olay ne-
de niy le kay be dil di. İki has ta ise ken di is te ği üze ri -
ne te da vi yi ya rı da bı rak tı. Bu ne den ler den do la yı
ça lış ma dı şı bı ra kı lan 4 has ta nın baş lan gıç an ket ce-
vap la rı, de ğer len dir me dı şı bı ra kıl mış tır. 

Yir mi dört haf ta lık te da vi son ra sın da, gün de
iki kez si los ta zol 100 mg te da vi si nin et kin li ği nin
sub jek tif ola rak de ğer len di ril me si ama cıy la ya pı lan

ŞEKİL 2: Yürüme mesafesi üzerine tedavi etkinliği. ŞEKİL 3: Tedavi öncesi ayak bileğ-brakiyal indeks değerlerinin dağılımı.
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an ket te, “si los ta zol te da vi si nin gün lük ak ti vi te ler -
de ve ya kın ma la ra olan et ki si ni na sıl de ğer len di ri -
yor su nuz?” so ru su na ve ri len ce vap la ra iliş kin
so nuç lar, Tab lo 3’te ve ril mek te dir.

Yir mi dört haf ta lık gün de iki kez si los ta zol 100
mg te da vi si son ra sın da,has ta lar ve dok tor ta ra fın -
dan ya pı lan de ğer len dir me de, ska la da yer alan öl-
çü me gö re faz la sa yı da has ta so nuç la rı “çok da ha
iyi ” (%41,96 has ta; %51,79 dok tor) ve “da ha iyi ”
(%53,57 has ta; %46,43 dok tor) şek lin de oy la mış tır.
De ğer len dir me ya pan has ta lar dan iki si nin du ru -
mun da ki de ği şik li ği “bi lin mi yo r” şek lin de oy la dı ğı
gö rül müş tür; an cak ta ra fı mız ca ya pı lan de ğer len -
dir me de, bu has ta la rın, ya şam ka li te sin de iler le me
kay det ti ği tes pit edil miş tir. 

İla ca bağ lı ola rak, 116 has ta nın %11,2
(n=13)’sin de yan et ki gö rül müş tür. En sık gö rü len
yan et ki baş ağ rı sı olup is hal, baş dön me si ve pal pi -
tas yon di ğer gö rü len yan et ki ler den dir (Tab lo 4).
Yan et ki gö rü len 13 has ta lar da gö rü len baş ağ rı sı na
ve pal pi tas yo na yö ne lik ola rak doz azal tı mı ya pıl -
dı ve 50 mg’lık si los ta zol te da vi si ile de vam edil di;
so nuç ta bu yan et ki ler tek rar la ma dı. Tüm baş ağ rı -
la rı ge çi ci, ha fif ve ya or ta de re ce liy di ve te da vi nin
ilk 2 haf ta sın da oluş tu. 

TARTIŞMA

Si los ta zo lün mak si mum yü rü me me sa fe si, ağ rı sız
yü rü me me sa fe si, ABİ ve ya şam ka li te si üze ri ne yö-
ne lik ya pı lan me ta ana liz so nuç la rı nın de ğer len di -
ril di ği bir ça lış ma da, te da vi sü re le ri nin en az 12
haf ta, en faz la 24 haf ta ol du ğu gö rül mek te dir.8

Gün de iki kez si los ta zol 100 mg’lık uy gu la ma sı
ile or ta la ma mak si mum yü rü me me sa fe sin de or ta la -
ma %62’lik ar tış kay de dil miş tir. Daw son ve ark. ta-
ra fın dan ya pı lan bir ça lış ma da, si los ta zol te da vi si nin
dur du rul ma sı nı mü te a kip İK’ li has ta la rın yü rü me
me sa fe le rin de ki olum lu et ki le ri nin hız la kay bol du ğu
gö rül müş tür.8 Bu ne den le, İK’ li has ta lar da si los ta zol
te da vi si nin ke sil me si ye ri ne, doz azal tı mı yo luy la te-
da vi ye de vam edil me si önem arz et mek te dir. 

Bu na ila ve ten, et kin lik açı sın dan, gün de iki kez
si los ta zol 100 mg ve 50 mg ile pla se bo yu kı yas la yan
ge niş ça lış ma nın so nun da, gün de iki kez si los ta zol
100 mg alan has ta lar, mak si mum yü rü me me sa fe si
ile ağ rı sız yü rü me me sa fe le ri ni ne re dey se iki ye kat-
la mış tır; gün de iki kez si los ta zol 50 mg alan has ta la -
rın ise mak si mum yü rü me me sa fe si ile ağ rı sız
yü rü me me sa fe le ri yak la şık 1,5 kat art mış tır.9,10

Si los ta zol ’ün et kin li ği ni sa de ce 100 mg’lık doz
ile öl çen dört ay rı ça lış ma da pla se bo ya kı yas la mak-
si mum yü rü me me sa fe le rin de ba şa rı lı so nuç lar el de
edil miş tir. Mak si mum yü rü me me sa fe sin de; Daw son
ve ark.8 %63, Elam ve ark.11 %28, Mo ney ve ark.12

%40 ve Thomp son ve ark.13 ise %30 iler le me kay det -
miş ler dir. Yüz ve 50 mg’lık uy gu la ma ya pı lan iki ça-
lış ma da ki mak si mum yü rü me me sa fe si de ğer le ri ne
ba kıl dı ğın da, 100 mg’lık doz uy gu la ma sı nın, 50 mg’a

Silostazol

ABİ değişimi olan hasta yüzdesi % 54,4

Maksimum ABİ değişimi %14

Minimum ABİ değişimi %8

ABİ değişim ortalaması %11,43

TABLO 1: Tedavi sonrası ABİ değişim dağılımları.

ABİ: Ayak bileği brakiyal indeks.

Evet, çok kısıtlı Evet, biraz kısıtlı Hayır, hiç kısıtlı değil 

Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi öncesi Tedavi sonrası

a) Zorlu aktiviteler; örneğin koşma, ağır 

eşyaları kaldırma, spor yapma vb. 72 51 40 61 0 0

b)Orta derecede aktiviteler; örneğin bir masayı kaldırma,

elektrikli süpürgeyi itme, hafif sporlara katılma vb. 58 40 49 59 5 13

c) Merdiven çıkma 54 28 48 40 10 44

d) Öne eğilme, çömelme veya diz çökme 63 13 42 52 7 47

e) 300 m yürüme (yaklaşık) 17 9 6 29 0 18

f) 150 m yürüme (yaklaşık) 50 15 32 18 0 20

g) 50 m yürüme (yaklaşık) 5 0 2 0 0 3

TABLO 2: Yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum anketi sonuçları.
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gö re da ha et kin ol du ğu gös te ril miş tir. Be be e ve ark.
ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da, mak si mum yü rü me
me sa fe si ne yö ne lik kay de di len iyi leş me ler, si los ta zol
100 mg alan has ta lar da or ta la ma %100, 50 mg alan-
lar da %51‘dir.10 Strand ness ve ark.nın9 yap tı ğı ça lış -
ma da bu so nuç lar, 100 mg alan lar da %64, 50 mg
alan lar da ise %36’dır. Ya pı lan tüm bu ça lış ma lar da -
ki mak si mum yü rü me me sa fe si ne iliş kin ge liş me ler,
4 haf ta içe ri sin de göz len miş ve ça lış ma la rın sü re si bo-
yun ca da sü rek li lik gös ter miş tir.

Si los ta zol ko nu sun da fark lı araş tır ma cı lar ta-
ra fın dan ya pı lan pek çok ça lış ma nın so nuç la rı gös-
ter miş tir ki, si los ta zol, İK’ li has ta lar da, ko şu ban dı
yü rü me me sa fe sin de, do za-bağ lı ola rak ve ta kip sü-
re si bo yun ca ar tan bir şekil de iler le me sağ la mış tır.
Bu so nuç lar, pla se bo gru bun da gö rü len ar tı şa, kli-
nik ve is ta tis tik sel ola rak üs tün lük sağ la mak ta dır. 

Bu ça lış ma mız da, gün de iki kez si los ta zol ile ya-
pı lan te da vi, is ti ra hat ABİ’ yi yük selt miş tir (%11,43
or ta la ma yüz de de ği şim). Bu so nuç is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı ol ma sı na rağ men, kli nik an lam açı sın -
dan sa de ce or ta de re ce li bir ge liş me ola rak
de ğer len di ri le bi lir. Daw son ve ark.8 ile Thomp son
ve ark.13 ta ra fın dan ya pı lan iki ay rı ça lış ma da, 24
haf ta lık si los ta zol te da vi sin den son ra ABİ’ de baş lan -

gıç tan iti ba ren çok kü çük bir fark lı lık tes pit edil miş-
tir (%6-8 or ta la ma de ği şim). Si los ta zol ile te da vi edi-
len has ta lar da ki ABİ iyi leş me si nin, pla se bo
alan lar dan çok da ha iyi ol du ğu or ta ya kon muş tur
(%6’ya kar şı %-2 or ta la ma de ği şim; p<0,01).14

Si los ta zol te da vi si, has ta la rın sağ lık açı sın dan
ya şam ka li te sin de de be lir gin ge liş me le re yol aç mış -
tır. Ça lış ma mız da, ya şam ka li te si ve fonk si yo nel de-
ğer len dir me ile te da vi et kin li ği nin de ğer len di ril -
me si ne yö ne lik iki ay rı an ket ya pıl mış tır. Her iki si
de sub jek tif de ğer len dir me le re da ya nan bu an ket -
ler den bi rin ci si, ya şam ka li te si nin ve fonk si yo nel
du rum de ğer len dir me si nin ya pı la bil me si için te da vi
ön ce sin de ve son ra sın da has ta la ra yö ne lik an ket tir.
Bu an ket, has ta la rın mev cut sağ lık du ru mu nun gün-
lük ak ti vi te le ri ni kı sıt la ma sı na yö ne lik 7 mad de nin
de ğer len di ril me si ni içer mek te dir. Bu an ke tin so nuç-
la rı na gö re, baş ta yü rü me me sa fe sin de ar tış ol mak
üze re gün lük ak ti vi te kı sıt la ma la rın da azal ma tes pit
edil miş tir. Ça lış ma kap sa mın da ya pı lan ikin ci an ket
ise te da vi son ra sın da hem has ta la rın ken di le ri hem
de ta ra fı mız ca tüm has ta lar üze rin de gün de iki kez
100 mg si los ta zol te da vi si nin et kin li ği ni ölç me ye yö-
ne lik de ğer len dir me for mu dur. Bu an ke te gö re, ça-
lış ma so nun da has ta la rın sub jek tif de ğer len dir-
me le ri, “çok da ha iyi” (%41,96) ve “da ha iyi”
(%53,57) ola rak kay de dil miş tir. Dok tor ta ra fın dan
ya pıl ma sı ge re ken de ğer len dir me ta ra fı mız ca ya pıl -
mış ve has ta la rın du rum la rı, “çok da ha iyi” (%51,79)
ve “da ha iyi” (%46,43) ola rak de ğer len di ril miş tir.

Gün de iki kez si los ta zol 100 mg’lık te da vi ye
yö ne lik sub jek tif öl çüm le rin de ğer len di ril di ği ça-
lış ma la ra ba kıl dı ğın da, ken di le ri nin iler le me kay-
det ti ği ni (“da ha iyi” ve ya “çok da ha iyi ”)
de ğer len di ren has ta la rın ora nı; Mo ney ve ark.12 ta-
ra fın dan 16 haf ta sü rey le 119 has ta yı kap sa yan ça-
lış ma da %55,5, Be be e ve ark.10 ta ra fın dan 24 haf ta
sü rey le 171 has ta yı kap sa yan ça lış ma da ise %47’dir

Tedavi sonrası

(Silostazol 100 mg; bid)

Değerlendirme Hasta Doktor

Çok daha iyi 47 (%41,96) 58 (%51,79)

Daha iyi 60 (%53,57) 52 (%46,43)

Değişmedi 3 (%2,68) 2 (%1,79)

Daha kötü 0 (%0,00) 0 (%0,00)

Çok daha kötü 0 (%0,00) 0 (%0,00)

Bilinmiyor 2 (%1,79) 0 (%0,00)

TABLO 3: Tedavi sonrasında, silostazolün etkinliğinin
hasta ve doktor tarafından değerlendirilmesi.

Semptomlar Hasta sayısı Görülme oranı (%)

Hipersensitivite Döküntü, kızarıklık 1 7,69

Hemodinamik Palpitasyon, taşikardi 4 30,77

Gastrointestinal İshal, bulantı, kusma 2 15,38

Nörolojik Başağrısı, vertigo 6 46,15

TOPLAM 13 100,0

TABLO 4: Silostazol kullanımına bağlı görülen yan etkiler.
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Erkan KAYA ve ark. ATEROSKLEROTİK PERİFERİK ARTERİYEL HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN ORTA-İLERİ EVRE...

. Bu ça lış ma lar da, dok tor ta ra fın dan ya pı lan “da ha
iyi” ve “çok da ha iyi” şek lin de ki sub jek tif de ğer -
len dir me ler ise Mo ney ve ark.nın ça lış ma sın da
%46,7, Be be e ve ark.nın ça lış ma sın da ise %52’dir. 

Si los ta zol, sub jek tif an ket ler ile de ğer len di ri len
ya şam ka li te si nin fi zik sel yön le ri ne iliş kin has ta al-
gı la ma la rın da be lir gin ge liş me ler le de iliş ki li dir; an -
cak, İK’ li has ta la rın ya şam ka li te si nin sos yal ve ya
duy gu sal yön le ri ni et ki le me mek te dir.

Ça lış ma mız da, has ta la rın %11,2’sin de yan et -
ki gö rül müş tür. En sık gö rü len yan et ki baş ağ rı sı
olup, is hal, baş dön me si ve pal pi tas yon di ğer gö rü -
len yan et ki ler den dir. Tüm baş ağ rı la rı ge çi ci, ha fif
ve ya or ta de re ce li dir ve te da vi nin ilk 2 haf ta sın da
oluş muş tur. An cak hiç bir has ta da te da vi dur du rul -
ma mış; an cak, doz azal tı mı na gi dil miş tir. Doz azal -
tı lan has ta lar ça lış ma dı şı na çı ka rıl mış tır.

Kli nik ça lış ma lar da gö rü len en yay gın yan et-
ki ler, baş ağ rı sı, is hal, anor mal dış kı, ağ rı, en fek si -
yon, ri nit, pe ri fe rik ödem ve bu lan tı dır. Yan et ki ler
ge nel lik le, ha fif ve or ta yo ğun luk ta dır, ge çi ci dir ve -
ya semp to ma tik te da vi son ra sın da kay bol muş tur ve
na di ren te da vi nin dur du rul ma sı nı ge rek tir miş tir.
Oku da ve ark. ta ra fın dan si los ta zol uy gu la nan 1035
has ta nın 90’ın da (%8,7) yan et ki gö rül müş tür.15 Bu
has ta la rın %7’sin de dö kün tü ve ya kı za rık lık,
%13’ün de çar pın tı ve ya ta şi kar di, %3’ün de flus-
hing, %37’sin de baş ağ rı sı, %6’sın da baş dön me si,

%11’in de ka rın ağ rı sı, %10’un da bu lan tı ve ya kus -
ma ve %13’ün de is hal gö rül müş tür. Daw son ve ark.
ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da, Si los ta zol te da vi si uy-
gu la nan 52 has ta nın 5’in de (%9,6) yan et ki ler gö-
rül müş tür.16 İki has ta da gas tro in tes ti nal yan et ki ler
gö rü lür ken, 3 has ta da baş ağ rı sı tes pit edil miş tir.
Be be e ve ark. ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da ise si-
los ta zol uy gu la nan 50 has ta nın (%14,5), 6’sı baş ağ-
rı sı ve 7’si de pal pi tas yon ne de niy le ol mak üze re,
yan et ki ler den ötü rü te da vi yi bı rak mış lar dır.11

SONUÇ

Klo di kas yon semp tom la rı nın gi de ril me sin de, 3-6
ay lık si los ta zol te da vi si, ilk se çi le cek te da vi ol ma lı -
dır. PAH has ta la rı nın ço ğu nun asemp to ma tik ol ma -
sı ve önem li mor bi di te ve mor ta li te ris ki ta şı ma sı
ne de niy le, pri mer sağ lık ba kım dü ze yin de ru tin
pra tik te PAH ta ra ma sı ya pıl ma lı dır. Ay rı ca, PAH ’ın
baş lan gıç te da vi sin de, has ta la ra en az 3 ay bo yun ca
eg zer siz prog ram la rı öne ril me li, bu da uy gu la na cak
te da vi nin bir par ça sı ha li ne ge ti ril me li dir.

Si los ta zol (100 mg gün de iki kez), PAH ve İK’ -
si olan has ta lar da, semp tom la rı iyi leş tir mek ve yü-
rü me me sa fe si ni ar tır mak için et ki li bir ilaç tır.
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Semptomatik Popliteal Arter Anevrizmalarına
Posterior Yaklaşım Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Pop li te al ar ter  anev riz ma la rı en sık gö rü len pe ri fe rik ar ter anev riz ma la rı dır. Pop li -
te al ar ter anev riz ma la rı nın cer ra hi sin de ön ce lik li amaç ar ter yel em bo li zas yon, eks tre mi te is ke mi -
si ve eks tre mi te kay bı nı en gel le mek, ikin ci he def ise anev riz ma ge niş le me si ni ve rüp tü rü
ön le mek tir. Biz bu ça lış ma mız da, pop li te al ar ter anev riz ma sı ta nı sıy la kli ni ği miz de pos te ri or yak-
la şım ile cer ra hi ona rım uy gu la dı ğı mız has ta la rın so nuç la rı nı in ce le me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn--
tteemm  lleerr:: Kli ni ği miz de Ocak 2002-Ocak 2012 ta rih le ri ara sın da 12 er kek has ta da (or ta la ma yaş:
61,7±14,1 yıl) pop li te al ar ter anev riz ma sı ne de niy le pos te ri or yak la şım ile cer ra hi ona rım iş le mi
ger çek leş ti ril di. Ta nı için fi zik mu a ye ne ve tüm ol gu lar da Dopp ler ul tra so nog ra fi ya pıl dı. Or ta la ma
pop li te al ar ter anev riz ma ça pı 3,4±1,2 cm (2,4-6,1 cm) idi. Pop li te al ar ter anev riz ma sı ta nı sıy la beş
ol gu da acil, ye di ol gu da elek tif cer ra hi ona rım iş le mi uy gu lan dı. Has ta lar dü zen li ara lık lar la kon t-
rol Dopp ler ul tra so nog ra fi ya pıl mak üze re po lik li nik kon tro lü ne ça ğı rıl dı. BBuull  gguu  llaarr:: Acil cer ra hi
gi ri şim ya pı lan beş ol gu nun iki sin de  kom part man sen dro mu ge liş ti ve fa si yo to mi açıl dı. Bu ol gu -
la rın bi rin de akut eks tre mi te is ke mi si dü zel me di ve ta kip te sağ alt eks tre mi te diz üs tü am pu tas yon
uy gu lan dı. Elek tif cer ra hi ona rım uy gu la nan ye di ol gu da semp tom lar dü zel di ve eks tre mi te kay bı
göz len me di. 30 gün lük pri mer pa ten si ora nı %91,7 idi. Has ta lar da ya ra iyi leş me so ru nu ve ya ya ra
en fek si yo nu göz len me di. SSoo  nnuuçç:: Pop li te al ar ter anev riz ma la rı nın cer ra hi te da vi sin de pos te ri or yak-
la şım uy gun has ta lar da dü şük mor bi di te ile uy gu la na bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Pop li te al ar ter; anev riz ma; cer ra hi te da vi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Pop li te al ar tery ane urysms are the most fre qu ent pe rip he ral ar te ri al ane -
urysms. The pri mary sur gi cal go al of pop li te al ar tery ane urysm is to pre vent ar te ri al em bo lism, ex-
tre mity isc he mi a and loss of ex tre mity and se condly to avo id ane urysm en lar ge ment and rup tu re.
In this study, we ai med to in ves ti ga te the re sults of pa ti ents di ag no sed as pop li te al ar tery ane urysm
and ope ra ted vi a pos te ri or ap pro ach. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en Ja nu ary 2002 and Ja nu ary
2012, 12 ma le pa ti ents (me an age: 61.7±14.1 ye ars) with pop li te al ar tery ane urysm we re ope ra ted
vi a pos te ri or ap pro ach in our cli nic. All pa ti ents we re di ag no sed with physi cal exa mi na ti on and
Dopp ler ul tra so nog raphy. The me an pop li te al ar tery ane urysm di a me ter was 3.4±1.2 cm (2.4-6.1
cm). Fi ve pa ti ents we re ope ra ted un der emer gency con di ti ons and se ven we re ope ra ted un der elec-
ti ve con di ti ons. Pa ti ents we re fol lo wed up ro u ti nely with Dopp ler ul tra so nog raphy. RRee  ssuullttss:: Two
of the fi ve pa ti ents ope ra ted un der emer gency con di ti ons de ve lo ped com part ment syndro me and
re qu i red a fas ci o tomy. In one of the se pa ti ents, acu te lo wer ex tre mity isc he mi a did not re co ver and
am pu ta ti on was per for med in right lo wer ex tre mity, abo ve the kne e. Symptoms im pro ved in all of
se ven pa ti ents ope ra ted un der elec ti ve con di ti ons and the re was no ex tre mity loss. Thirty- day pri-
mary pa tency ra te was 91.7%. No wo und he a ling or wo und in fec ti on prob lems we re ob ser ved. CCoonn--
cc  lluu  ssii  oonn::  In sur gi cal tre at ment of pop li te al ar tery ane urysms, pos te ri or ap pro ach can be per for med
with low mor bi dity ra tes in su i tab le ca ses.

KKeeyy  WWoorrddss::  Pop li te al ar tery; ane urysm; sur gery
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Volkan YÜKSEL ve ark. SEMPTOMATİK POPLİTEAL ARTER ANEVRİZMALARINA POSTERİOR YAKLAŞIM DENEYİMLERİMİZ

op li te al ar ter anev riz ma la rı pe ri fe rik ar ter
anev riz ma la rı nın yak la şık %70’ini oluş tu rur
ve gö rül me sık lı ğı %0,1’den da ha az dır.1

Ate rosk le roz özel lik le yaş lı has ta lar da baş lı ca et-
ken dir, genç has ta lar da ise pop li te al ar ter tu zak
sen dro mu, kis tik ad ven tis yal de je ne ras yon, os te o -
kon dro ma ve trav ma et yo lo ji de rol oy na mak ta dır.2

Pop li te al ar ter anev riz ma la rı nın önem li bir kıs mı
tes pit edil di ği an da asemp to ma tik tir, anev riz ma
için de ki trom büs dis tal em bo li zas yo na ve ya in ter -
mit tan kla di kas yo na ne den ola bi lir ya da na di ren
rüp tü re ola bi lir.3 Pop li te al ar ter anev riz ma la rı nın
cer ra hi sin de ön ce lik li amaç ar te ri yel em bo li zas yon,
eks tre mi te is ke mi si ve eks tre mi te kay bı nı en gel le -
mek,, ikin ci he def ise anev riz ma ge niş le me si ni ve
rüp tü rü ön le mek tir.4 Li te ra tür de 2 cm ve da ha bü -
yük çap lı anev riz ma lar için elek tif cer ra hi en di -
kas yon mev cut tur.5,6

Biz bu ça lış ma mız da, kli ni ği miz de pop li te al ar -
ter anev riz ma sı ta nı sıy la pos te ri or yak la şım ile cer-
ra hi ona rım uy gu la dı ğı mız has ta la rın so nuç la rı nı
in ce le me yi amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de Ocak 2002-Ocak 2012 ta rih le ri ara-
sın da 12 er kek has ta da (or ta la ma yaş 61,7±14,1 yıl;
da ğı lım 39-76 yıl) pop li te al ar ter anev riz ma sı ne-
de niy le pos te ri or yak la şım ile cer ra hi ona rım iş le -
mi ger çek leş ti ril di. Ol gu la rın üçün de (%25)
hi per tan si yon, bi rin de (%8,3) di ya be tes mel li tus,
iki sin de (%16,7) ko ro ner ar ter has ta lı ğı, bi rin de de
mit ral ka pak has ta lı ğı (%8,3) öy kü sü var dı. Ta nı
için fi zik mu a ye ne, tüm ol gu lar da Dopp ler ul tra so -
nog ra fi, bu na ek ola rak beş ol gu da man ye tik re zo -
nans an ji yog ra fi ve 2 ol gu da da kon van si yo nel
an ji yog ra fi ile pe ri fe rik ar te ri yel sis tem de ğer len -
di ril me si ya pıl dı. Pos te ri or yak la şım plan la na cak
has ta lar için, an ji yog ra fi de ve ya Dopp ler ul tra so -
nog ra fi de anev riz ma nın prok si mal ucu nun ad duk -
tor hi a tu sun üze ri ne uzan ma dı ğı gö rül dü. 

Pop li te al ar ter anev riz ma sı ta nı sıy la beş ol gu -
da acil, ye di ol gu da elek tif cer ra hi ona rım iş le mi
uy gu lan dı. Acil cer ra hi gi ri şim uy gu la nan tüm ol-
gu lar da trom bo ze pop li te al ar ter anev riz ma sı ne-
de niy le eks tre mi te yi teh dit eden cid di ba cak

is ke mi si var dı. Elek tif cer ra hi gi ri şim uy gu la nan
pop li te al ar ter anev riz ma ol gu la rı nın al tı sın da ara-
lık lı kla di kas yon, bi rin de alt eks tre mi te ve nöz ba sı
bul gu la rı var dı.

Cer ra hi ona rım ge nel anes te zi al tın da uy gu -
lan dı. Has ta pron po zis yon da ya tı rıl dı ve diz ha fif
flek si yo na alın dı. Uy gun sa ha te miz li ği ni ta ki ben
has ta ste ril dra pe kul la nı la rak ör tül dü. Pop li te al
boş luk ta S-şek lin de bir in siz yon ya pıl dı. Su ral si nir
ve ve na sa fe na par va nın za rar gör me me si ne dik kat
edi le rek fas ya açıl dı, ti bi al si nir ve com mon pe ro -
ne al si nir di se ke edil di. Pop li te al ve ne müm kün ol-
du ğun ca az te mas edi le rek, anev riz ma ke se si nin
prok si mal ve dis tal boy nu eks plo re edil di. İntra ve -
nöz 5000 üni te stan dart he pa rin ya pıl dık tan 3 da ki -
ka son ra vas kü ler klemp ler kon du (Resim 1). 

Anev riz ma ke se si açıl dı ve lü men de ki mev cut
trom büs te miz len di. Tri fu kas yon ar ter le ri ne 3F ve
4F Fo garty ka ta ter le ri ile trom bek to mi uy gu lan dı.
Pop li te al ar ter lü men ça pı na uy gun ola rak 6 mm
ya da 8 mm po li tet raf lo ro e ti len (PTFE) greft, 6/0
pro len ile de vam lı di kiş tek ni ği kul la nı la rak in ter -
po ze edil di. Ka na ma kon tro lü nü ta ki ben in siz yon -
lar usu lü ne uy gun ka pa tıl dı. Tüm has ta la ra
pos to pe ra tif dö nem de an ti ag re gan ve pa ren te ral
an ti ko a gü lan te da vi baş lan dı. Ta bur cu edil dik ten
son ra has ta lar da 3 ay sü re ile oral an ti ko a gü lan te-

RESİM 1: Popliteal arter anevrizma kesesinin intraoperatif görünümü. 



da vi ye de vam edil di, de va mın da an ti ag re gan te da -
vi ile ta kip edil di ler. Has ta lar dü zen li ara lık lar la
kon trol Dopp ler ul tra so nog ra fi ya pıl mak üze re po-
lik li nik kon tro lü ne ça ğı rıl dı.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken or ta la ma ± stan dart
sap ma ola rak gös te ril di. Ka te go rik de ğiş ken ler ise
fre kans ve yüz de şek lin de ve ril di. El de edi len ve ri -
le rin de ğer len di ril me si için ça lış ma sı ra sın da SPSS
19 for Mac (SPSS Inc., Chi ca go, IL, ABD) is ta tis tik
prog ra mı kul la nıl dı.

BUL GU LAR
Eks tre mi te yi teh dit eden akut pop li te al ar ter anev-
riz ma trom bo zu olan beş ol gu nun ta ma mın da,acil
ona rım iş le mi sı ra sın da dis tal trom bo em bo lek to mi
uy gu lan dı. Acil cer ra hi gi ri şim ya pı lan beş ol gu nun
iki sin de kom part man sen dro mu ge liş ti ve fa si yo to -
mi açıl dı. Or ta la ma pop li te al ar ter anev riz ma ça pı
3,4±1,2 cm (2,4-6,1 cm) idi. Bu ol gu la rın bi rin de
(%10) akut eks tre mi te is ke mi si dü zel me di ve ta kip-
le rin de sağ alt eks tre mi te diz üs tü am pu tas yon uy-
gu lan dı. Elek tif cer ra hi ona rım uy gu la nan ye di
ol gu da da semp tom lar dü zel di ve eks tre mi te kay bı
göz len me di. Has ta ne de or ta la ma ya tış sü re si
9,2±4,7 gün (5-27 gün) idi.

Has ta lar ame li yat son ra sı dö nem de bi rin ci ay -
da kon trol son ra sı 6 ay lık ara lar la iz le me alın dı.
Otuz gün lük pri mer pa ten si ora nı %91,7 idi. Has ta-
lar da ya ra iyi leş me so ru nu ve ya ya ra en fek si yo nu
göz len me di.

Geç dö nem mor ta li te bir ol gu da (%8,3) kar di -
yak ne de ne bağ lı göz len di. Ame li yat son ra sı iz lem -
de bir ol gu da (%8,3) pos to pe ra tif 8. ay da greft
tı ka nık lı ğı sap tan dı. Bu has ta ya trom bek to mi uy-
gu lan dı ve eks tre mi te do la şı mı sağ lan dı. Di ğer 
ol gu lar da greft ler açık iz len di ve Dopp ler ul tra so -
nog ra fiy le ta kip te cer ra hi ona rım sa ha sın da ye ni
anev riz ma ge li şi mi olan has ta yok tu.

TAR TIŞ MA
Pop li te al ar ter anev riz ma sı kli nik te fark lı bul gu -
lar la kar şı mı za çı ka bi lir. Bi zim has ta gru bu muz da
has ta la rın bi rin de pop li te al ve ne ba sı, di ğer le rin de
ise eks tre mi te is ke mi si bul gu la rı sap tan dı. Pop li te -

al ar ter anev riz ma la rı asemp to ma tik ol sa lar bi le, 2
cm ve ya da ha bü yük çap olan lar cer ra hi ola rak te-
da vi edil me dik le rin de cid di komp li kas yon lar ge li -
şe bi lir.5 Pop li te al ar ter anev riz ma la rı nın cer ra hi
te da vi sin de ki he def, anev riz ma yı izo le ede rek dis-
tal em bo li zas yon dan ko run mak ve anev riz ma izo-
las yo nu son ra sı et ki li re vas kü la ri zas yon iş le mi nin
ger çek leş ti ril me si dir. Op ti mal te da vi se çe ne ği tar-
tış ma lı olan pop li te al ar ter anev riz ma la rın da ate-
rosk le roz dan kay nak la nan trom boz so nu cu
eks tre mi te ka yıp la rı nı ön le mek için, 2 cm ve üze-
rin de ça pa ulaş mış asemp to ma tik ol gu lar da cer ra hi
ona rım iş le mi uy gu lan ma lı dır.7,8 

Gü nü mü ze ka dar pop li te al ar ter anev riz ma la -
rı na yö ne lik bir çok tek nik kul la nıl mış tır. Bun lar
ara sın da Anty llus tek ni ği, kom pres yon, li gas yon,
en do a nev riz mo ra fi, sem pa tek to mi, li gas yon ve
bay pas, trom bo liz ve en do vas kü ler stent le me sa yı -
la bi lir.3 En sık uy gu la nan cer ra hi uy gu la ma prok si -
mal ve dis tal anev riz mal li gas yon ile be ra ber sa fen
ven bay pas uy gu la ma sı dır.4 Bu tek ni ğin en önem li
de za van taj la rı anev riz ma yı bes le yen da mar la rın ta-
ma mı nın bağ la na ma ma sı na bağ lı anev riz ma ge niş -
le me si nin de vam et me si ve sa fen in siz yo nun da
ya ra iyi leş me si prob lem le ri dir. Li te ra tür de li gas yon
ve sa fen ven ile bay pas cer ra hi si uy gu la nan has ta -
la rın %90 ve üze rin de uzun dö nem açık kal ma
oran la rı bil di ril miş tir.9,10 Anev riz ma ke se si lü me -
ni ni bes le yen kol la te ral da mar la rın açık kal ma sı
ne ti ce sin de pos to pe ra tif dö nem de si nir ve ven ba-
sı la rı na se kon der şika yet ler ve anev riz ma rüp tü rü
ile kar şı la şı la bi lir.11,12 Ay rı ca pos te ri or yak la şım ile
pri mer açık lık oran la rı nın da ha iyi ol du ğu gös te -
ril miş tir.13 An ji yog ra fi de ve ya Dopp ler ul tra so nog -
ra fi de anev riz ma nın prok si mal ucu nun ad duk tor
hi a tu sun üze ri ne uzan ma dı ğı tes pit edi len has ta -
lar da, pos te ri or yak la şım ter ci hi da ha uy gun dur.
Ad duk tor hi a tu sun prok si ma li ne uza nan anev riz -
ma lar da me di al yak la şım ile cer ra hi ta mir ter cih
edil me li dir çün kü anev riz ma nın prok si mal boy nu -
na an cak bu yol la da ha ra hat ula şı lır.

Bu ça lış ma da pos te ri or yak la şım ile pop li te al
ar ter anev riz ma sı ek si ze edil miş ve kı sa bir greft in-
ter po zis yo nu uy gu lan mış tır. Kı sa bir in siz yon kul-
la nıl ma sı, anev riz ma ke se si nin ta ma men çı ka rıl mış
ol ma sı, tri fur kas yon da mar la rı na ko lay ula şım ve
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sa fen ve ne do ku nul ma mış ol ma sı bu tek ni ğin avan-
taj la rın dan dır. Bu ça lış ma da ki tüm has ta lar da sa fen
ven gref ti ye ri ne PTFE greft kul la nı mı nı ter cih et -
tik. Greft kul la nı mı nın, sa fen ven gref ti kul la nı mı -
na gö re anev riz mal de je ne ras yon ve in ti mal
hi perp la zi ge liş me si in si dan sı da ha dü şük tür.14,15

Ay rı ca sa fen ven in siz yo nu na bağ lı ya ra iyi leş me si
so ru nu ol maz ve ope ras yon sü re si kı sa lır.

Açık cer ra hi tek nik ler te da vi de baş rol oy na -
ma la rı na rağ men, ba şa rı lı en do vas kü ler stent gi ri -
şim le ri de uy gu lan mak ta dır. An cak pop li te al
stent ler de diz ek le mi nin mo bi li te si önem li bir so-
run dur. En do vas kü ler gi ri şim son ra sı er ken greft
trom bo zu ve stent mig ras yo nu önem li de za van taj -
la rı dır.16-18 Gü nü müz de açık tek nik le rin so nuç la rı
en do vas kü ler tek nik ler den da ha üs tün ol du ğun -
dan, ha len cer ra hi te da vi ilk ter cih tir.

Elek tif cer ra hi uy gu la nan pop li te al ar ter anev-
riz ma ol gu la rın da iyi er ken ve geç dö nem so nuç la -
rı bil di ril mek te dir.7,9 Ame li yat ön ce si semp tom la rın
var lı ğı, uzun dö nem açık lık oran la rı nı et ki le -

mek te dir. Cer ra hi ona rım iş le mi uy gu la dı ğı mız
pop li te al ar ter anev riz ma ol gu la rı nın tü mü semp to-
ma tik ol gu lar dı. Ol gu la rın hiç bi rin de er ken dö-
nem de mor ta li te gö rül me di. Ame li yat son ra sı
iz lem de sa de ce bir ol gu da (%10) greft tı ka nık lı ğı
sap tan dı. Semp to ma tik pop li te al ar ter anev riz ma -
la rın da, anev riz ma nın ge niş li ği ve eş lik eden tı ka -
yı cı vas kü ler has ta lık var lı ğı na gö re cer ra hi
yak la şım plan lan ma lı dır. 

SO NUÇ

Semp to ma tik pop li te al ar ter anev riz ma la rı kli nik -
te kar şı mı za eks tre mi te is ke mi si bul gu la rı ile çık-
mak ta dır. So nuç ola rak, pop li te al ar ter anev riz ma-
la rı nın cer ra hi te da vi sin de pos te ri or yak la şım uy -
gun has ta lar da dü şük mor bi di te ile uy gu la na bi -
lir.
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Ağır Metallerin Radiosefalik Arteriovenöz
Fistüllerin Olgunlaşmasına Etkisi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  He mo di ya liz için oluş tu ru lan el bi le ği ar te ri o ve nöz fis tül le rin (AVF) ol gun laş ma la rı üze-
ri ne alü min yum (Al), ar se nik (As), kal si yum (Ca), ko balt (Co), krom (Cr), de mir (Fe), ni kel (Ni), lit-
yum (Li) ve çin ko (Zn) gi bi ağır me tal le rin et ki si ni araş tır ma yı ve kro nik böb rek yet mez lik li (KBY)
has ta lar da ağır me tal dü zey le ri ne dik kat çek me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Kalp da mar cer ra -
hi si kli ni ğin de Ka sım 2011- Ni san 2012 ta rih le ri ara sın da ilk kez el bi le ği dü ze yin de ar te ri o ve nöz fis-
tül oluş tu ru lan ar dı şık 40 has ta ça lış ma ya alın dı. Ar te ri yel ve ve nöz ya pı sı uy gun olan has ta la ra el
bi le ği dü ze yin de ra di o se fa lik ar te ri o ve nöz fis tül oluş tu rul du. Has ta lar dan ope ras yon es na sın da yak la -
şık 2 cm se fa lik ven ör ne ği ve ope ras yon so nun da ve nöz kan ör ne ği alın dı. Has ta lar ope ras yon dan ter-
ci hen 4 haf ta ya da da ha uzun sü re son ra tek rar renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi ile de ğer len di ril di ve
se fa lik ven de bi le ri ne gö re 200 ml/dk al tın da ve üs tün de ol mak üze re iki gru ba ay rı la rak in ce len di. BBuull--
gguu  llaarr::  Has ta la rın 20’si ka dın, 20’si er kek ti ve or ta la ma yaş la rı 61,08±13,41 yıl idi. On bir has ta da hi-
per tan si yon, 12 has ta da ise di a be tes mel li tus mev cut tu. Kon trol de, 40 has ta nın 29’u (%72,5)
fonk si yo nel fis tü le sa hip ti. On bir has ta (%27,5) fonk si yo nel fis tü le sa hip de ğil di. Do ku Ca, se rum Ni,
Fe, Cr de ğer le ri ile fis tül de bi le ri ara sın da ko re las yon sap tan dı. SSoo  nnuuçç:: Has ta yaş la rı ile fis tül se fa lik
ven de bi si ara sın da ne ga tif ko re las yon sap tan dı. Yaş art tık ça se fa lik ven de bi si azal mak ta dır. Fis tül ol-
gun laş ma sı ile se rum Ni, Fe, Cr de ğer le ri ara sın da po zi tif ko re las yon sap tan dı. Do ku da ki ağır me tal -
ler ile fis tül ol gun laş ma sı ara sın da ko re las yon sap tan ma dı.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriovenöz fistül; fistül olgunlaşması; ağır metal etkisi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: It was aimed to investigate the effects of heavy metals such as aluminum (Al),
arsenic (As), calcium (Ca), cobalt (Co), chromium (Cr), iron (Fe), nickel (Ni), lithium (Li) and zinc
(Zn) on the maturation of arteriovenous fistulas formed at the level of wrist for hemodialysis, and to
draw attention to levels of heavy metals in patients with chronic renal failure (CRF). MMaatteerriiaall  aanndd
MMeetthhooddss::  Forty cases, in whom first arteriovenous fistulas were created at the level of wrist in vascu-
lar surgery department between November 2011 and April 2012 were included in the study. In all pa-
tients, normal circulation system was confirmed by performing examination for the arterial and venous
system in the upper extremity. A radiocephalic arteriovenpus fistula was formed at the level of wrist
in patients with appropriate arterial and venous structures. A cephalic vein specimen, approximately
2 cm in size, was obtained during surgery. Venous blood samples were drawn after surgery. Patients
were re-evaluated by using Doppler ultrasonography 4 weeks after the operation or later, and divided
into two group according to cephalic vein flow as follows: patients with cephalic vein flow <200
ml/min and those with cephalic vein flow >200 ml/min. RReessuullttss:: There were 20 men and 20 women
with a mean age of 61.08±13.41 years. There was hypertension in 11 and diabetes mellitus in 12 pa-
tients. Of the 40 cases, 29 (72.5%) had functioning fistulas while 11 (11.75%) had non-functioning fis-
tulas in the control visit. A correlation was found between the age and the flow. In addition, there was
a correlation between flow and tissue Ca levels or serum Ni, FE and Cr values. CCoonncclluussiioonn::  A nega-
tive correlation was found between the age and the flow of cephalic vein. As age advances, the flow
of cephalic vein decreases. A positive correlation was found between fistula maturation and serum
Ni, Fe and Cr levels. No correlation was detected between fistula maturation and tissue heavy metals.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; fistula maturation; heavy metal effect
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Kro nik böb rek yet mez lik li (KBY) has ta po pü -
las yo nu sü rek li ar tış gös ter mek te dir ve bu
has ta lar da en sık uy gu la nan te da vi şek li he-

mo di ya liz dir.1,2 Di ya liz has ta la rın da ya şam ka li te si -
ni bo zan vas kü ler gi riş kay bı nın önem li bir mor ta li te
ve mor bi di te ne de ni ol du ğu bi lin mek te dir.3,4 He mo -
di ya liz has ta la rın da ki vas kü ler kal si fi kas yo nun me-
ka niz ma sı di ya bet ve hi per tan si yon gi bi ge le nek sel
risk fak tör le ri ile tam ola rak açık la na ma mış tır.5,6 Bir
çok ça lış ma da, he mo di ya liz has ta la rı nın ge nel po-
pü las yo na kı yas la is ta tis tik sel ola rak an lam lı de re ce -
de da ha dü şük ke mik mi ne ral dan si te si ne sa hip
ol du ğu gös te ril miş tir. Hat ta son dö nem böb rek has-
ta sı nın he mo di ya liz te da vi si al tın da iz len di ği sü re -
nin uzun lu ğu ile pa ra lel ola rak, ke mik mi ne ral
dan si te sin de da ha be lir gin azal ma lar sap tan mış tır.7

Ben zer şekil de ge nel po pü las yo na gö re di ya liz has ta-
la rın da art mış ate rosk le roz pre va lan sı ve in si dan sı
mev cut tur.8 Ke mik me ta bo liz ma sı anor mal lik le ri ile
vas kü lo pa ti ara sın da ya kın bir iliş ki mev cut tur. Me-
na poz son ra sı dö nem de olan ka dın lar da ate rosk le ro -
zun prog res yo nu ile ke mik mi ne ral dan si te sin de
azal ma ara sın da kuv vet li bir iliş ki gös te ril miş tir.9 Biz
bu ça lış ma da, he mo di ya liz için oluş tu ru lan el bi le ği
ar te ri o ve nöz fis tül le rin (AVF) ol gun laş ma la rı üze ri -
ne alü min yum (Al), ar se nik (As), kal si yum (Ca), ko-
balt (Co), krom (Cr), de mir (Fe), ni kel (Ni), lit yum
(Li) ve çin ko (Zn) gi bi ağır me tal le rin et ki si ni araş-
tır mak ve KBY’si olan has ta lar da ki ağır me tal dü zey-
le ri ne dik kat çek me yi amaç la dık. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Bu ça lış ma ya Ka sım 20011-Ni san 2012 ara sın da kalp
da mar cer ra hi si kli ni ğin de el bi le ği dü ze yin de fis tül
açı lan, kro nik he mo di ya liz ge rek si ni mi olan ve ya ya -
kın za man da di ya liz prog ra mı na alı na cak olan 40
has ta da hil edil di. Ye rel etik ku ru lun 01.11.2011 ta -
rih 2011/89 no lu ona yı ve tüm has ta la rın bil gi len di -
ril miş gö nül lü olur la rı alın dı. On se kiz yaş al tı
has ta lar, da ha ön ce ay nı ar ter ya da ve nin kul la nıl dı -
ğı fis tül ya da di ğer her han gi bir gi ri şim hi ka ye si olan
has ta lar, renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi de (RDUS) ar-
ter yel ve ve nöz obs trük si yon tes pit edi len has ta lar,
has ta nın fis tül açı la cak olan üst eks tre mi te sin de
ödem, ve nöz kol le te ral ve iki kol ara sı çap far kı gi bi
ve nöz yet mez lik bul gu su olan has ta lar ça lış ma ya da -

hil edil me di. Ça lış ma ya alı nan tüm has ta la ra üst eks-
tre mi te RDUS in ce le me si ya pı la rak, ve nöz ya pı la rın
açık ol du ğu ve ar ter yel akım pa ter ni nin nor mal ol du -
ğu te yit edil di. Kol ar ter le ri uzun ek se ni bo yun ca
renk li Dopp ler ile bra ki yal ar ter dis ta lin den ra di al ve
ul nar ar te re doğ ru in ce le ne rek anor mal seg ment ler,
B-mo de ve spek tral Dopp ler le ay rı ca dik kat le in ce le -
ne rek ste noz ve ok lüz yon lar tes pit edil di. Ar ter lü -
men ça pın da ki %50 da ral ma ve ya pik sis to lik hı zın
iki kat art ma sı an lam lı dar lık ola rak de ğer len di ril di.
Dopp ler in ce le me son ra sın da has ta lar ope ras yo na ilk
gün için de alın dı lar. Ar te ri yel na bız la rın hem ra di al
hem de ul nar ar ter de açık ol du ğu Al len tes ti ile kon t-
rol edil di. Has ta la rın de mog ra fik ve ri le rin den yaş,
cin si yet, di ya bet, hi per tan si yon (HT), ko ro ner ar ter
has ta lı ğı ve var sa ek has ta lık la rı kay de dil di. Tüm has-
ta lar da pre o pe ra tif to tal kan sa yı mı (CBC) ve ru tin
bi yo kim ya pa ra met re le ri ile prot rom bin za ma nı ve
in ter nas yo nal nor ma li zas yon ora nı (INR) öl çüm le ri
ya pıl dı. Ope ras yon, has ta ve anes te zi eki bi nin is tek
ve öne ri le ri doğ rul tu sun da lo kal ya da böl ge sel anes-
te zi (ak sil ler blok) al tın da ya pıl dı. Has ta la rın ön ce se-
fa lik ve ni, son ra sın da ra di al ar te ri bu lun du. Se fa lik
ve nin yak la şık 5 cm’lik seg men ti, ra di al ar te rin ise 2
cm’lik seg men ti çev re do ku lar dan ta ma men ser best -
leş ti ril di. Tüm has ta la ra anas to mo za baş la ma dan yak-
la şık 5 da ki ka ön ce 1 ml an frak si yo ne he pa rin
ya pıl dı. Ön ce ven dis tal uç tan li ga te edil di ve li ga te
edi len ye rin he men prok si ma lin den ven ke si le rek
ay rış tı rıl dı. Da ha son ra ra di al ar te rin anas to moz ya-
pı la cak ye ri ne gö re se fa lik ven yak laş tı rı la rak, se fa lik
ve nin anas to moz son ra sı ser best li ği ne za rar ver me -
ye cek şekil de se fa lik ven den 2-2,5 cm’lik kı sım ke si -
le rek alın dı. Alı nan se fa lik ve nin çev re do ku lar dan
ta ma men ay rış tı rıl ma sı na, di ğer do ku lar la ve ya çev-
re den baş ka bir ci sim le kon ta mi ne ol ma ma sı na özel
il gi gös te ril di. Alı nan do ku ör ne ği ste ril gaz lı bez
için de ste ril sak la ma ka bı na kon du. Sak la ma ka bı za -
man ge çi ril me den -18ºC ile -30ºC ara sın da ki de rin
don du ru cu da, iş lem gö re ce ği gü ne ka dar mu ha fa za
edil di. Ra di al ar ter ve se fa lik ve ne yak la şık 0,7-1
cm’lik bir in siz yon ya pı la rak 7/0 po lip ro pi len sü tür
kul la nı la rak de vam lı di kiş tek ni ği ile se fa lik ven uç
ra di al ar ter yan anas to moz ya pıl dı. Ame li yat bit tik -
ten son ra di ğer kol dan ve nöz kan alın dı. Ve nöz kan
sit rat lı CBC tü pü ne alın dı ve tüp te san tri füj edi lip se-
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ru mu ay rıl dı. Se rum la rın kon ta mi ne ol ma ma sı na
özel il gi gös te ri le rek, ste ril sak la ma tüp le ri ne kon du.
Za man ge çi ril me den -24oC ara sın da ki de rin don du -
ru cu da iş lem gö re ce ği gü ne ka dar mu ha fa za edil di.
Alı nan kan se rum ve ve nöz do ku ör nek le ri has ta sa-
yı sı ta mam la nın ca sak la nan de rin don du ru cu dan alı-
na rak, buz akü le ri içe ri sin de izo las yon lu kan ve kan
bi le şen le ri ta şı ma çan ta sı ile 5 da ki ka içe ri sin de tek-
no lo ji ge liş tir me mer ke zi ne (TGM) nak le dil di.
TGM’ye ge len nu mu ne ler bek le til me den eri ti le rek
ça lış ma ya alın dı. Se rum ve se fa lik ven nu mu ne le rin -
de ağır me tal ça lış ma sı ya pıl dı. Ope ras yon dan son ra
has ta lar ter ci hen 4 haf ta geç tik ten son ra tek rar kon t-
ro le çağ rı la rak, oluş tu ru lan AVF ’le rin de bi le ri öl çül -
dü. Fis tül ler de bi öl çüm le ri ne gö re 200 ml/dk al tın da
ve üs tün de ol mak üze re iki gru ba ay rıl dı. AVF de bi
öl çüm le ri ne gö re 200 ml/dk üs tün de olan la rın fis tü -
lü ol gun laş mış, fis tül de bi si 200 ml/dk al tın da olan la -
rın ki ise ol gun laş ma mış ola rak ka bul edil di. 

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler med yan (%25-
%75) ve or ta la ma±stan dart sap ma ola rak gös te ril -
di. De ğiş ken le rin nor mal da ğı lı ma uyup uy ma dı ğı
Kol mo go rov Smir nov tes ti ile de ğer len di ril di. Nor-
mal da ğı lan de ğiş ken ler için stu dent t tes ti ve Pe ar-
son ko re las yon ana li zi, nor mal da ğıl ma yan de ğiş-
ken ler için Mann Whit ney U tes ti ve Spe ar man ko-
re las yon ana li zi uy gu lan dı. Ka te go rik de ğiş ken ler
fre kans ve yüz de ola rak gös te ril di. Ça lış ma da is ta -
tis tik sel ana liz ler için SPSS 15.0 prog ra mı (IL, Chi-
ca go, USA) kul la nıl dı. P<0,05 is ta tis tik sel önem li lik
dü ze yi ola rak ka bul edil di.

BUL GU LAR

Ça lış ma ya top lam 40 has ta da hil edil di. Ça lış ma ya
alı nan has ta la rın 20’si (%50) ka dın, 20’si (%50) er kek
has tay dı. Or ta la ma yaş 61,08±13,41 yıl ola rak bu lun -
du. Or ta la ma kan üre nit ro jen de ğe ri 57,85 ± 20,72
mg/dl ve or ta la ma kre a ti nin de ğe ri 5,58±2,79 mg/dl
ola rak bu lun du. Has ta la rın KBY eti yo lo ji le ri açı sın -
dan da ğı lı mı in ce len di ğin de, 11 has ta da HT (%27,5),
12 has ta da ise di a be tes mel li tus (MD) (%30) yer al dı.
Has ta la rın kon trol RDUS ile AVF ’de ki se fa lik ven de -
bi öl çüm za ma nı, ame li yat tan son ra or ta la ma 26±4
gün dü. Has ta la rın or ta la ma se fa lik ven de bi si

381,75±179,77 ml/dk ola rak bu lun du. Ka dın has ta la -
rın se fa lik ven de bi si, er kek has ta la ra gö re dü şük tü.
Cin si ye te gö re de bi far kı is ta tis tik sel ola rak an lam lı
de ğil di (p=0,188). Fis tül de bi si 200 ml/dk’nın al tın da
olan ve fis tül ol gun laş ma sı ol ma yan has ta sa yı sı 11
(%27,5), ol gun la şan fis tül sa yı sı 29 (%72,5) ola rak bu-
lun du. Cin si ye te gö re ol gun laş ma yan fis tül da ğı lı mı
in ce len di ğin de ka dın sa yı sı 6 (%30), er kek sa yı sı ise
5 (%25) ola rak bu lun du ve bu is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı de ğil di (p=0,723). Has ta la rın de mog ra fik ve ri -
le ri, CBC ve bi yo kim ya la bo ra tu ar so nuç la rı nın
cin si yet açı sın dan iki grup ara sın da is ta tis tik sel ola rak
an lam lı bir fark lı lık bu lu na ma dı. TGM ta ra fın dan se-
fa lik ven de mik tar la rı ça lı şı lan Al, As, Ca, Co, Cr, Fe,
Ni, Li ve Zn’nun de ğer le rin de, As ha riç di ğer me tal -
le rin arit me tik or ta la ma sı alın dı. As ise <7,54x10-4 en
alt ölç me de ğe rin den da ha kü çük bir de ğer ol du ğu
için öl çü le me di. Öl çü len ele ment le rin se fa lik ven de -
ki mik tar la rı ka dın ve er kek ler ara sın da in de pen dent
samp les t  test ve Mann-Whit ney U tes ti ile kar şı laş -
tı rıl dı. Ka dın lar da do ku Ca ve Co mik ta rı da ha dü -
şük bu lun du ve bu is ta tis tik sel ola rak an lam lıy dı
(p=0,004, p=0,043). Öl çü len ele ment le rin cin si ye te
gö re or ta la ma mik ta rı ve is ta tis tik sel ana li zi Tab lo
1’de ve ril di. Di ğer ele ment ler ara sın da an lam lı bir
fark bu lu na ma dı. Se fa lik ven de ki ele ment le rin mik-
ta rı ile fis tül ol gun laş ma sı ara sın da is ta tis tik sel ola rak
an lam lı bir iliş ki bu lu na ma dı. Ka dın ve er kek has ta -
la rın se fa lik ven de ki ele ment dü zey le ri ile fis tül ol-
gun laş ma sı ara sın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı bir
fark yok tu. Do ku da ki ele ment le rin mik tar la rı ile fis-
tül ol gun laş ma sı ara sın da ki is ta tis tik sel ana liz so nuç -
la rı Tab lo 2’de ve ril di. TGM ta ra fın dan se rum
mik tar la rı ça lı şı lan Al, As, Ca, Co, Cr, Fe, Ni, Li ve
Zn’nun so nuç la rın dan Co ha riç di ğer me tal le rin arit-
me tik or ta la ma sı alın dı. Co ise <2,56E¯5 en alt ölç me
de ğe rin den da ha kü çük bir de ğer ol du ğu için öl çü le -
me di. Öl çü len ele ment le rin se rum da ki mik tar la rıy -
la il gi li ka dın ve er kek ara sın da ka dın lar da se rum Ca
da ha yük sek bu lun du. Bu is ta tis tik sel ola rak an lam lı
ka bul edil di (p=0,029). Er kek ler de ise se rum As da ha
yük sek bu lun du ve is ta tis tik sel ola rak an lam lı ka bul
edil di (p=0,038). Di ğer ele ment ler ara sın da an lam lı
bir fark bu lu na ma dı. Se rum da ki ele ment le rin cin si -
ye te gö re or ta la ma mik ta rı ve is ta tis tik so nuç la rı Tab -
lo 3’de ve ril di. Se rum da ki ele ment le rin mik tar la rı ile
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fistül olgunlaşması açısından Cr, Fe, Ni’de istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0,047,
p=0,009, p=<<0,001). İsta tis tik sel ola rak en an lam lı
fark Ni’ de bu lun du. Di ğer ele ment ler de ise is ta tis tik -
sel ola rak an lam lı bir fark yok tu. Ka dın ve er kek has-
ta la rın se rum da ki ele ment dü zey le ri ile fis tül
ol gun laş ma sı ara sın da ki is ta tis tik sel ana li zin de, ka-
dın lar da sa de ce se rum Ni se vi ye sin de is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı fark lı lık bu lun du (p=0,039). Er kek ler de
ise se rum Fe ve Ni se vi ye sin de is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı fark lı lık bu lun du (p=0,006, p=0,001). Ka dın ve
er kek te fis tül ol gun laş ma sın da ki ele ment le rin is ta -
tis tik so nu cu Tab lo 4’de ve ril di. Tüm has ta la rın ka-
rak te ris tik özel lik le ri, CBC, beyazküre (BK), se fa lik
ven de ki ele ment ler ve se rum da ki ele ment le rin; has-
ta la rın se fa lik ven de ki de bi le ri Pe ar son ko re las yon
ve Spe ar men ko re las yon yön te mi ile is ta tis tik sel ola-
rak kar şı laş tı rıl dı. Se rum da ki Fe, Cr, Ni ve yaş is ta -

tis tik sel ola rak an lam lıy dı. Di ğer ve ri ler ise is ta tis -
tik sel ola rak an lam lı de ğil di. Se rum da ki Fe, Cr, Ni ve
ya şın de bi ile is ta tis tik sel so nu cu Tab lo 5’te ve ril di. 

TAR TIŞ MA
KBY has ta la rın da mor ta li te yi et ki le yen baş lı ca fak-
tör ler; has ta nın ya şı, kalp ve da mar has ta lı ğı var lı ğı,
DM var lı ğı, has ta lı ğın akut bir baş lan gıç gös ter me si,
ye ter siz di ya liz ve alt ta ya tan böb rek has ta lı ğı dır. He-
mo di ya liz, da mar eri şim prob le mi ol ma yan tüm has-
ta la ra uy gu la na bi lir. He mo di ya li zin uy gu lan ma sın da
en önem li nok ta uy gun ve ko lay ula şı la bi lir bir da mar
eri şi mi dir. Kro nik he mo di ya liz has ta la rı için da mar
eri şi mi nin açık lık ve fonk si yo nel li ği açı sın dan en
önem li gi ri şim ye ri AVF ’dir. Fis tül tip le ri ara sın da
eri şim ko lay lı ğı ve ide al de bi yi sağ la ya bil me si açı sın -
dan el bi le ği dü ze yin de oluş tu ru lan ra di o se fa lik fis-
tül ler (Bres ci o-Ci mi no AV fis tü lü) ilk ya pıl ma ya
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Erkek Kadın

Dokudaki element n Medyan (%25-75) n Medyan (%25-75) P değeri

Li* ppm [X(10-2)] 20 10,5 (2,3-18,4) 20 8,5 (2,6-12,7) 0,093

Fe* ppm 20 21,5 (11,2-96,4) 20 23,3 (16,4-38,5) 0,387

Ni* ppm 15 3,62 (0,1-6,7) 12 5,4 (0.4-8.9) 0,071

Al* ppm 20 21,9 (11,3-43.2) 16 18,4 (8,8-25,4) 0,161

Ort±SS Ort±SS

Ca ppm 20 231,3±51,4 20 167,1±78,9 0,004

Cr ppm 20 2,74±1,7 20 2,99±2,3 0,709

Zn ppm 16 20,4±6,2 13 19,9±6,0 0,830

Co 20 10,6±10,4 20 5,3±4,9 0,043

TABLO 1: Ölçülen elementlerin cinsiyete göre ortalama miktarı ve istatistiksel analizi.

Değerler ortalama±standart sapma (Ort±SS) ve medyan(%25-75) olarak gösterilmiştir.

Fistülü çalışmayan Fistülü çalışan

Dokudaki element n Medyan (%25-75) n Medyan (%25-75) P değeri

Li* ppm (X(10-2)) 11 3,4 (1,6-6,2) 29 5,6 (2,1-10,4) 0,078

Fe* ppm 11 18,2 (12,6-26,7) 29 22,1 (11,6-38,6) 0,575

Ni* ppm 5 3,7 (1,7-8,1) 22 3,2 (0,01-6,4) 0,851

Al* ppm 10 15,2 (12,4-22,9) 26 16,3(8,6-24,8) 0,572

Ort±SS Ort±SS 

Ca ppm 11 197,9±102.9 29 199,7±60,8 0,947

Cr ppm 11 3,24±3,0 29 2,72±1,6 0,488

Zn ppm 5 22,2±5,2 24 19,8±6,2 0,419

Co 11 8,4±9,3 29 7,8±8,2 0,836

TABLO 2: Dokudaki elementlerin miktarları ile fistül olgunlaşması arasındaki istatistiksel analiz sonuçları. 

Ort±SS: Ortalama±standart sapma.



baş lan dı ğı yıl lar dan gü nü mü ze ka dar al tın stan dart
bir yön tem ola rak de vam et mek te dir.10-12 Biz de ça lış-
ma ya al dı ğı mız 40 has ta da el bi le ği dü ze yin de oto jen
ra di o se fa lik ar te ri o ve nöz fis tül oluş tur duk. Bi zim ça-
lış ma mız da has ta la rın de mog ra fik ve ri le ri, la bo ra tu -
ar pa ra met re le ri nin ka dın, er kek ara sın da fis tül
ol gun laş ma sı na et ki si yok tu. An cak ça lış ma mız da fis-
tül de bi si ile yaş ara sın da ters iliş ki var dı; yaş art tık -
ça fis tül de bi sin de azal ma tes pit et tik. İle ri yaş fis tül
ol gun laş ma şan sı nı azalt mak ta ve fis tül ye ter siz li ği
ris ki ni art tır mak ta dır.13 DM ve HT vas kü ler kal si fi -
kas yon, ate rosk le roz ve en do tel dis fonk si yo nu ile
cid di iliş ki li has ta lık lar dır. Vas kü ler kal si fi kas yon,
ate rosk le roz ve en do tel dis fonk si yo nu ise fis tül ye-
ter siz li ği ne ne den olan fak tör ler dir.14 Bi zim ça lış ma -
mız da tüm has ta lar için de cin si yet açı sın dan ka dın
has ta lar da ki fis tül ol gun laş ma ma sı da ha faz lay dı. An -
cak bu is ta tis tik sel ola rak an lam lı de ğil ken, ka dın-er -
kek cin si yet ile fis tül de bi si kar şı laş tı rıl dı ğın da ise,
er kek ler de fis tül de bi si da ha faz lay dı ve bu is ta tis tik -
sel ola rak an lam lıy dı. Glo me rü ler fil tras yon hı zı dü-
ze yi 15 ml/dk al tı na düş tü ğün de, has ta la ra re nal
rep las man te da vi si ne baş la mak ge rek mek te dir. Çün -
kü bu de ğe rin al tın da tok sik me ta bo lit le rin vü cut tan
uzak laş tı rıl ma sı ar tık müm kün ol ma mak ta dır. Böb-

rek fonk si yon kay bı ve he mo di ya liz so nu cu tok sik
me ta bo lit le rin ya nı sı ra vü cut ta ki eser ele men tin vü-
cut tan uzak laş tı rıl ma sı ne de niy le ek sik li ği ne ve ya
uzak laş tı rı la ma ma ne de niy le tok si si te ye ne den ola-
bil mek te dir. Eser ele ment ler tok sik (sağ lı ğı des tek le -
mek te ro lü ol ma yan ama faz la bu lun ma la rı tok sik
olan; ar se nik, kur şun, ci va) ve esan si yel (ya şa mı sür-
dür mek için ge rek li, man ga nez, ba kır, se len yum, çin -
ko) ol mak üze re iki ka te go ri ye ay rı lır.15 Üre mi
du ru mun da vü cut sı vı la rı ve do ku la rın da ki eser ele-
ment mik ta rın da ki anor mal lik ler, böb rek yet mez li -
ği nin de re ce si baş ta ol mak üze re çok sa yı da fak tö re
bağ lı dır. Eser ele ment mik ta rın da ki de ği şik lik ler kul-
la nı lan re nal rep las man for mu ta ra fın dan da in dük -
le ne bi lir.16 Sü rek li ayak tan pe ri ton di ya li zi,
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Erkek Kadın

Serumdaki element n Medyan (%25-75) n Medyan (%25-75) P değeri

Li* ppm (X(10-2)) 14 0,34 (0,01-1,8) 14 0,53 (0,02-1,4) 0,370

Cr*ppm 19 0,44 (0,1-1,6) 19 0,56 (0,03-2,1) 0,770

As*ppm 20 1,18 (0,2-1,9) 19 0,69 (0,4-3,0) 0,038

Al* ppm 10 9,62 (2,2-16,4) 14 6,42 (2,4-9,8) 0,838

Ort±SS Ort±SS

Ca ppm 20 35,9±15,0 20 46,2±13,5 0,029

Fe ppm 20 57,6±28,6 20 59,6±22,4 0,812

Ni ppm 20 14,6±6,9 20 15,3±7,7 0,733

Zn ppm 18 42,6±24,4 20 46,1±32,8 0,721

TABLO 3: Serumdaki elementlerin cinsiyete göre ortalama miktarı ve istatistik sonuçları.

Ort±SS: Ortalama±standart sapma.

Fistülü çalışmayan Fistülü çalışan

Serumdaki element n Ort±SS n Ort±SS P değeri

Erkek Fe ppm 5 25,6±22,1 15 68,3±22,0 0,006

Ni ppm 5 4,9±2,0 15 17,8±4,4 0,001

Kadın Ni ppm 6 10,3±6,1 14 17,5±7,4 0,039

TABLO 4: Kadın ve erkekte fistül olgunlaşmasındaki eser elementlerin istatistiksel analizi.

Debi

Değişkenler r P

Yaş -0,30 0,052

Kan Fe 0,40 0,009

Kan Cr 0,32 0,04

Kan Ni 0,61 <0,001

TABLO 5: Serumdaki Fe, Cr, Ni ve yaşın debi ile ilişkisi.

r : Korelasyon değeri.



he mo di ya liz ve he mo fil tras yon için kul la nı lan di ya -
liz sı vı la rı nın, ni ha i di ya liz sı vı sı nın ha zır lan ma sı için
kul la nı lan tuz la rın kim ya sal bi le şi mi ne bağ lı ola rak,
de ği şen eser ele ment ler içe re bi le ce ği ni gös ter miş tir.
Al tın, bar yum, gal yum, tal yum, van di yum, ni kel ve
krom gi bi bir di zi iz ele ment için di ya liz sı vı sı ile haf-
ta lık ma ru zi yet, di yet le alı nan mik ta rın 50-1200 ka -
tı ka dar gö rün mek te dir. Ba zı ele ment ler (As, Co, Se,
Cr, Hg, Mo) böb rek yet mez li ği ile art ma eği li min de
iken, di ğer le ri (Br, Rb, Se, Zn) azal ma yö nün de eği-
li me sa hip tir. Üre mik has ta lar da eser ele ment kon-
san tras yo nu nu et ki le yen en önem li fak tör ler re nal
yet mez li ğin de re ce si ve re nal rep las man te da vi si nin
şek li dir.17 Sağ lık lı bi rey ler de nor mal fonk si yon la ra
sa hip böb rek ler eser ele ment le ri vü cut tan eli mi ne
eder ler. Bu nun la bir lik te üre mi, re nal fonk si yon la -
rın kö tü leş me si ne ne den ola bi le cek po tan si yel nef-
ro tok sik eser ele ment le rin bi rik me si ne ne den olur.18

Eser ele ment le rin aşı rı mik tar da bi rik me si ve ya tü-
ken me si; kan ser ris ki nin art ma sı, kar di yo vas kü ler
has ta lık lar, im mun sa vun ma, ane mi, re nal fonk si yon
bo zuk luk la rı ve ke mik has ta lık la rı gi bi kli nik du rum-
lar da an lam lı ola bi lir. Böb rek yet mez li ğin de azal mış
eser ele ment mik ta rı ge nel lik le di ya liz sı ra sın da ki ka -
yıp ve üri ner ka yıp ne de niy le oluş mak ta dır. Kon san -
tras yon azal ma sı ge nel lik le bes len mey le, bar sak tan
atı lım la ve da ğı lı mın de ğiş me siy le il gi li dir. İla ve ola-
rak, pro te in bağ lı eser ele ment ler pro te i nü ri du ru -
mun da da ha ko lay kay be di le bi lir. Eser ele ment
kon san tras yon la rın da ki azal ma, son dö nem böb rek
yet mez li ği ve di ya liz has ta la rın da da ha sık mey da na
gel mek le be ra ber, en bü yük pa to fiz yo lo jik et ki bu bi-
rey ler de eser ele ment le rin bi rik me si so nu cu or ta ya
çı kar.18 Bi zim ça lış ma mız da se rum ve se fa lik ven de -
ki eser ele ment le rin nor mal de ğer ler le kar şı laş tır ma -
sı ya pıl ma dı. Ka dın ve er kek ara sın da ki kar şı laş tır -
ma da, se rum da ki As er kek ler de da ha yük sek bu lun -
du. Ka dın lar da ise se rum Ca de ğe ri da ha yük sek ti. Se-
fa lik ven do ku sun da ise er kek ler de Ca ve Co da ha
yük sek bu lun du, bu is ta tis tik sel ola rak an lam lıy dı.
Bi zim ça lış ma mız da fis tül ol gun laş ma sı na, ça lış ma ya
alı nan do ku da ki ağır me tal le rin et ki si yok tu. Se rum
Fe, Ni ve Cr dü zey le ri fis tü lü ol gun la şan has ta lar da
an lam lı ola rak yük sek ti. Se rum Ni ka dın lar da, se rum
Fe ve Ni dü zey le ri ise er kek ler de an lam lı ola rak yük-
sek ti. Bu du ru mun kli nik uy gu la ma da ne de re ce de
an lam ifa de et ti ği ni bu sı nır lı sa yı da ki ça lış ma gru-

bun da söy le mek ol duk ça zor dur. An cak bir çok ça lış -
ma da KBY’li has ta lar da ok si da tif stre sin art tı ğı ve
azal mış en zim ak ti vi te si nin bir so nu cu ol du ğu vur-
gu lan mak ta dır.19 Vü cut ta gö rev ya pan en zim le rin
ko fak tö rü ol du ğu ve bun la rın da de ği şik eser ele-
ment ler ol du ğu bi li nen bir ger çek tir. Bu ne den le eser
ele ment le rin, ok si da tif stres ne de niy le fis tül ol gun -
laş ma sı na ve er ken-geç dö nem fis tül ka yıp la rı nın bir
ne de ni ol du ğu na ina nı yo ruz. Bu nun için eser ele-
ment ler ve fis tül fonk si yo nu na et ki siy le il gi li çok
mer kez li ge niş kap sam lı ça lış ma la ra ih ti yaç var dır.
Ka nıt lan ma mış ol sa da, esan si yel bir iz ele men tin ek-
sik li ği ve tok sik ele ment le rin za man için de bi ri ki mi
he mo di ya liz has ta la rın da göz le nen mor bi di te ve
mor ta li te ye kat kı da bu lu na bi lir. He mo di ya liz has ta -
la rın da iz ele ment le re iliş kin var olan ve ri le ri özet le -
yen bir sis te ma tik der le me, he mo di ya liz de ki
has ta la rın nor mal böb rek fonk si yo nu na kı yas la an-
lam lı oran da da ha dü şük kan Zn, Mn ve Se de ğer le -
ri ne sa hip ken, kan da ki Pb se vi ye le ri nin bi rik me
eği li min de ol du ğu nu kay det miş tir. Hg ve As gi bi di -
ğer eser ele ment ler di ya liz has ta la rın da ki faz la mor-
ta li te nin bi yo lo jik ola rak ma kul ne den le ri dir, ama
var olan ka nıt lar bu po pü las yon da dü zen li bir şekil -
de bi ri kip bi rik me di ği açı sın dan so nuç suz dur. Sağ-
lık lı bi rey ler de eser ele ment dav ra nış la rı nın kü çük
bir kıs mı an la şıl mış ken, üre mik has ta lar da eser ele-
ment le rin ka rı şık lı ğı hak kın da çok da ha az şey bi lin -
mek te dir. Araş tır ma lar, eser ele ment le rin to tal
kon san tras yon la rı üze ri ne odak lan ma la rı na rağ men,
inor ga nik ve or ga nik tü rev le rin de ki de ği şim le rin de
ay rı ay rı dik ka te alın ma la rı ge rek mek te dir.18 Ele-
ment le rin çe şit li dü zey ler de alı mıy la vü cut ta op ti mal
da ğı lı mı nı sağ la yan me ka niz ma lar, o ele men tin ho-
me os ta tik re gü las yon sis te mi ni oluş tu rur. Bun lar
emi lim, de po la ma ve atı lı mı içe rir. Eser ele ment emi-
li mi nin bir çok ay rın tı sı ha len or ta ya çık ma dıy sa da,
bir eser ele men tin emi lim hı zı ge nel lik le bar sak lü-
me nin de ve il gi li do ku da ki kon san tras yo nu nun art-
ma sı ile aza lır. Spe si fik me tal bağ la yı cı la rı ve
fe ed back in hi bis yon ile Fe, Zn ve Cu için emi lim ile
il gi li ak tif ta şı ma me ka niz ma la rı nın bu lun du ğu var-
sa yıl mak ta dır. Me tal lo ti o nin (MT) ve fer ri tin gi bi de -
po pro te in le ri çin ko, ba kır ve de mir me ta bo liz ma-
sın da faz la ser best me ta le kar şı tam pon la ma ye te -
nek le ri ne de niy le önem li dir. Ya pı lan ça lış ma lar he-
mo di ya li zin Cd, Co, Cu, eser ele ment le ri nin
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dü zey le ri ni dü şü re rek im ba lan sa yol aç tı ğı nı gös ter -
miş tir.20 Bi zim ça lış ma mız da ağır me tal ler ile fis tül
de bi si ko re las yo nun da Fe, Cr ve Ni ’i an lam lı ola rak
bul duk. Bu me tal le rin se rum mik ta rı ile fis tül de bi si
ara sın da po zi tif ko re las yon var dı. Eser ele ment le rin
hem ek sik li ği hem de faz la lı ğı, kro nik böb rek yet-
mez li ği ne se kon der ge li şen bir çok kli nik du ru mun
esas ne de ni ola bi lir ve ya kat kı da bu lu na bi lir. Ay nı
şekil de he mo di ya liz ile te da vi edi len kro nik böb rek
has ta la rı da eser ele ment ek sik li ği ve ya faz la lı ğı açı-
sın dan risk al tın da ola bi lir, ve bu du rum po pü las -
yon da ki art mış mor bi di te ve mor ta li te ye kat kı da
bu lu na bi lir. 

SO NUÇ

El bi le ği dü ze yin de oluş tu ru lan oto jen ar te ri o ve nöz
fis tül ler yük sek ba şa rı ya sa hip tir. Oluş tu ru lan oto jen
fis tül le rin ye ter li ol gun lu ğa ulaş ma sı ka dın lar da da -
ha az dır. Fis tül de ki se fa lik ven de bi si ile ri yaş lı KBY’li
has ta lar da da ha az dır. Ka dın ve er kek ler de, se fa lik
ven de ki Cr, Fe, Ni, Li ve Zn’nun mik ta rı açı sın dan
fark yok tur. As, her iki cin si yet te de öl çü le me miş tir.
Ka dın lar da do ku Ca ve Co mik ta rı da ha dü şük tür. Se-
fa lik ven de ki bu eser ele ment mik tar la rı nın ar te ri o -

ve nöz fis tül ol gun laş ma sı na et ki si yok tur. Se rum
mik tar la rı yö nün den Al, As, Ca, Co, Cr, Fe, Ni, Li ve
Zn ara sın dan Co öl çü le me miş tir. Bu eser ele ment -
ler den ka dın lar da se rum Ca ’u ve er kek ler de ise se -
rum As ’i da ha yük sek bu lun muş tur. Se rum da ki eser
ele ment ler den Cr, Fe, Ni ’in fis tül ol gun laş ma sı na po-
zi tif et ki si var dır. Fis tül ol gun laş ma sı na ka dın lar da
Ni ’in, er kek ler de ise Fe ve Ni ’in et ki si var dır. Di ğer
eser ele ment le rin fis tül ol gun laş ma sı na et ki si yok tur.
Cr, Fe, Ni ’in se rum da ki mik ta rı ile ar te ri o ve nöz fis-
tül de bi si art mak ta dır. Eser ele ment le rin sağ lık lı ki-
şi ler de vü cut ta ki gö rev ve fonk si yon la rıy la il gi li
ye ter li li te ra tür ça lış ma sı ve ay nı şekil de KBY’li has-
ta lar da da eser ele ment le rin do ku ve se rum da ki mik-
ta rıy la il gi li ye ter li li te ra tür ça lış ma sı yok tur.
Mor bi di te ve mor ta li te si yük sek olan bu has ta lık gu-
ru bun da eser ele ment ler le il gi li çok mer kez li ge niş
araş tır ma la ra ih ti yaç var dır. Fis tül ol gun laş ma sı ve
fis tül açık lı ğı na eser ele men tin et ki si, ya pı la cak ge -
niş ça lış ma lar ile net bir şekil de or ta ya ko nu la bi lir. 
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Karotis Arter Stenozunun Endovasküler
Tedavisinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ka ro tis ar ter ste noz la rı nın te da vi sin de en do vas kü ler stent imp lan tas yo nu, cer ra hi açı-
dan yük sek risk li has ta lar da ya da has ta ter ci hi ne de ni ile uy gu la na bil mek te dir. Biz bu ma ka le de kalp
da mar cer ra hi si kli ni ği ne ait hib rid ame li yat ha ne de uy gu la dı ğı mız stent imp lan tas yo nu so nuç la rı mı -
zı bil di ri yo ruz. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Kli ni ği miz de Ni san 2009-Ağus tos 2012 ta rih le ri ara sın da ka ro tis
ar ter ste no zu ne de niy le 19 has ta da ki 20 dar lık, en do vas kü ler ola rak te da vi edil di. Has ta la rın %73,6
(n=14)’sı er kek olup, yaş or ta la ma sı 68,7±8,2 yıl idi. Pre o pe ra tif has ta la rın 9’un da ge çi ril miş se reb ro -
vas kü ler olay, 10’un da baş dön me si, 1’in de amo ra zis fu gaks semp tom la rı mev cut olup, bir has ta ise
asemp to ma tik idi. Has ta la ra lo kal anes te zi ile ken di li ğin den ge niş le yen stent imp lan tas yo nu uy gu -
lan dı. Bir has ta da pre di la tas yon iş le mi, üç has ta da em bo li ön le yi ci fil tre kul la nıl dı. Kon trol an ji yog -
ra fi son ra sı lez yon la rın %35 (n=7)’ine stent içi di la tas yon uy gu lan dı. BBuull  gguu  llaarr:: Pro se dü rün ba şa rı ora nı
%100 olup, pos to pe ra tif dö nem de bir has ta ya akut stent ok lüz yo nu ne de niy le cer ra hi ola rak stent çı-
ka rıl ma sı ve en dar te rek to mi ope ras yo nu, bir has ta ya mi yo kard en fark tü sü ne de niy le sağ ko ro ner ar-
te re stent imp lan tas yo nu uy gu lan dı. Bir has ta da sağ he mip le ji, bir has ta da ya tış sü re cin de reg re se olan
mi nör nö ro lo jik olay ge liş ti. SSoo  nnuuçç::  Ka ro tis ar ter dar lı ğı nın en do vas kü ler te da vi si, uy gun ol gu lar da
hib rid ame li yat ha ne de uy gu la na bi lir. Stent imp lan tas yo nu es na sın da em bo li ön le yi ci fil tre yer leş ti -
ril me si ve pre di la tas yon uy gu la ma sı has ta seg ment te ma nip las yo nu ar tı ra rak em bo li ris ki ni ar tı ra bi -
lir. Stent imp lan tas yo nu ile plak la rı fik se et tik ten son ra ge rek li ol gu lar da post di la tas yon uy gu la ma sı nın
nö ro lo jik komp li kas yon ris ki ni azal ta ca ğı nı dü şü nü yo ruz. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis arter darlığı; filtre; stent

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Endovascular procedures can be performed for the treatment of carotid artery
stenosis when there is a high risk for surgery or due to patient choice. We present carotid artery stent
implantation experience of the cardiovascular surgery department in the hybrid operating room. MMaa--
tteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: In our department, 20 carotid artery stenosis of 19 patients were treated with en-
dovascular procedures between April 2009 and August 2012. The mean age was 68.7±8.2 years and
73.6% (n=14) of the patients were males. Nine patients had history of cerebrovascular events. The
symptoms were dizziness in ten patients and amaurosis fugax in one patient. All patients were treated
using self expandable stents under local anesthesia. Predilatation was performed in one patient and em-
bolic protection devices were used in three patients. Following control angiography, postdilatation was
performed in 35% (n=7) of patients due to residual stenosis ≥ 30%. RReessuullttss::  All stenoses were suc-
cessfully treated with the endovascular approach. One patient underwent operation due to acute stent
occlusion. Stent implantation to the right coronary artery was done in one patient due to myocardial
infarction. There were one minor neurological event and one right hemiplegia. CCoonncclluussiioonn::  En-
dovascular treatment of carotid artery may be performed in elective cases in the hybrid operating
room. Usage of embolic protection devices and predilataion may increase neurological complication
rates due to increased manipulation. We suppose that  plaque fixation with stent implantation as the
first step, and in-stent postdilatation after control angiography will decrease the neurological event
rates of endovascular treatment of carotid stenosis.  

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid stenosis; filter; stent
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Ka ro tis ar ter dar lık la rı nın te da vi sin de cer ra -
hi en dar te rek to mi ilk ter cih ol sa da, stent
imp lan tas yo nu yük sek risk li has ta lar için

gü ve ni lir bir al ter na tif tir. Uzun dö nem so nuç la rı
cer ra hi te da vi ye üs tün lük sağ la ma mış ol ma sı na
rağ men, gi ri şim sel la bo ra tu ar la rın yay gın laş ma sı,
mi ni mal in va ziv bir yön tem olu şu ve te da vi se çi -
min de has ta nın da rol oy na ma sı yü zün den, en do -
vas kü ler uy gu la ma la rın sa yı sı gün geç tik çe
art mak ta dır.1,2

Stent imp lan tas yo nu sı ra sın da em bo lik komp-
li kas yon ge liş me ris ki ni azalt mak ama cı ile em bo li
ön le yi ci sis tem ler kul la nı la bil mek te dir.3-6 Cid di ka-
ro tis ar ter dar lık la rın da ma ni pü las yon ko lay lı ğı açı-
sın dan iş lem ön ce si pre di la tas yon uy gu la na bi lir.
Pre di la tas yon ve em bo li ön le yi ci sis te min yer leş ti -
ril me si dar lık olan seg ment ten em bo li ris ki ni art tı -
ran pro se dür ler dir. Fil tre kul la nıl ma dan müm kün
olan en az ma ni pü las yon ile stent imp lan te edil di -
ğin de iş lem den kay nak la nan nö ro lo jik komp li kas -
yon ris ki aza lır.7

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de, Ni san 2009-Ağus tos 2012 yıl la rı ara-
sın da ka ro tis ar ter ste no zu ne de niy le 19 has ta da 20
dar lık en do vas kü ler yön tem ile te da vi edil di. Has-
ta la rın %73,6 (n:14)’sı er kek olup, yaş or ta la ma sı
68,7±8,2 idi (Tab lo 1). Has ta la rın 9’un da ge çi ril miş
se reb ro vas kü ler olay, 10’un da baş dön me si, bi rin de
amo ra zis fu gaks semp tom la rı mev cut tu. Bir has ta
asemp to ma tik olup ko ro ner bay pas ope ras yo nu ön-
ce si ya pı lan ru tin de ğer len dir me ile ta nı ko nul -
muş tu. Üç has ta da eş lik eden ko ro ner ar ter
has ta lı ğı, iki has ta da pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı mev-
cut tu. 

Bü tün has ta la ra iş lem ön ce si man ye tik re zo -
nans (MR) an ji yog ra fi ve Dopp ler ul tra so nog ra fi
(USG) ya pı la rak lez yo nun ka rak te ri ve cid di ye ti
be lir len di. Ül se re lez yon lar da has ta ya cer ra hi te da -
vi öne ri lir ken, düz gün yü zey li lez yon lar da has ta -
nın risk fak tör le ri göz önün de bu lun du ru la rak
has ta nın bil gi len di ril me si ni ta ki ben en do vas ku ler
te da vi se çe ne ği ne ka rar ve ril di. Son dö nem böb rek
yet mez li ği ta nı sı ile ta kip edi len ve kre a ti nin de ğe -
ri 1,3 mg/dl olan bir has ta da, has ta nın ter ci hi ile tek

se ans ta bi la te ral ka ro tis ar te re stent imp lan tas yo nu
uy gu lan dı.  

Bü tün iş lem ler lo kal anes te zi ve sağ fe mo ral
ar ter ka ta te ri zas yo nu ile uy gu lan dı. Kı la vuz tel ile
ka ro tis ar te re gi ril dik ten son ra se lek tif an ji yog ra fi
ya pı la rak işa ret le me ya pıl dı. Dar lık 0,014 tel ile ge-
çil dik ten son ra ilk üç has ta da em bo li ön le yi ci fil tre
yer leş ti ril di. Bu has ta lar dan bi rin de di sar tri ge liş -
me si son ra sı, em bo li ön le yi ci fil tre yer leş tir me nin
ste no tik seg ment te ma ni pü las yon ris ki ni art tır dı ğı
dü şün ce si ile fil tre kul la nıl ma sın dan vaz ge çil di. Di -
ğer has ta lar da pre di la tas yon ve fil tre uy gu la ma dan
di rek ola rak ken di li ğin den ge niş le yen stent imp -
lan tas yo nu uy gu lan dı (Re sim 1) (Tab lo 2). Ya pı lan
kon trol an ji yog ra fi son ra sı has ta la rın %35’ine (n=7)

Hasta sayısı 19

Müdahale edilen damar sayısı 20

Erkek 14 (%73,7)

Yaş ortalaması 68,7 ± 8,2

Filtre kullanımı 3 (%15)

Predilatasyon 1 (%5) (komplikasyon (-) )

Postdilatasyon 7 (%35)

TABLO 1: Hastaların dağılımı. 

RESİM 1: Sol karotis arter anjiyografisi, (A) Endovasküler stent implantasy-
onu öncesi çekilen karotis anjiyografisinde sol internal karotis arterde darlık
izlenmektedir (siyah ok). (B) Self-expandable nitinol stent implantasyonu son-
rası çekilen anjiyografide internal karotis arterde tam açıklığın sağlandığı
izlenmektedir (siyah ok).
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%30’dan faz la re zi dü dar lık ne de ni ile post di la tas -
yon uy gu lan dı.  

Pre o pe ra tif kul lan dık la rı an ti ag re gan te da vi
ke sil me yen has ta la ra iş lem ön ce si 300 mg klo pi -
dog rel ve ril di. Stent imp lan tas yo nu nu ta ki ben 100
mg ase tik sa li si lik asit ve ri len ve 6 sa at sü re ile he-
pa rin per füz yo nu uy gu la nan has ta la ra, he pa rin
per füz yo nu bit tik ten son ra 3 gün sü re ile dü şük
mo le kül ağır lık lı he pa rin te da vi si uy gu lan dı. Pos -
to pe ra tif 1. gün den iti ba ren klo pi dog rel ve ase til sa-
li si lik asit (100 mg) ile iki li an ti ag re gan te da vi
baş lan dı. 

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma ± stan-
dart sap ma ola rak gös te ril di. Ka te go rik de ğiş ken ler
ise fre kans ve yüz de şek lin de ve ril di. Tüm de ğiş -
ken ler Mic ro soft Ex cel “2010” prog ra mın da de ğer -
len di ril di.

BUL GU LAR

Bir has ta da iş le mi ta ki ben pos to pe ra tif bi rin ci sa at -
te ani ge li şen di sar tri ve şuur kay bı ne de niy le ya pı-
lan kli nik Dopp ler USG de ğer len dir me sin de akut

stent ok lüz yo nu tes pit edil me si üze ri ne stent cer ra -
hi ola rak çı ka rı la rak, en dar te rek to mi ope ras yo nu
uy gu lan dı. İş lem ön ce si fil tre uy gu la nan bir has ta -
da has ta ne pe ri yo dun da reg re se olan di sar tri ge liş -
ti. Fil tre ve pre di la tas yon uy gu lan ma yan fa kat
post di la tas yon uy gu la nan bir has ta da sağ he mip le -
ji ge liş ti. Bir has ta da pos to pe ra tif bi rin ci gün mi yo -
kard en fark tü sü (MI) ta nı sı ile ya pı lan ko ro ner
an ji og ra fi son ra sı, sağ ko ro ner ar te re stent imp lan -
te edil di (Tab lo 3). Böb rek yet mez li ği ta nı sı olan ve
bi la te ral ka ro tis ar te re stent imp lan tas yo nu uy gu -
la nan; pre o pe ra tif kre a ti nin de ğe ri 1,3 mg/dl, ta-
bur cu kre a ti nin de ğe ri 0,9 mg/dl olan bir has ta da
ise pos to pe ra tif 6. ay da kı sa sü re li di ya liz ge rek ti ren
böb rek yet mez li ği ge liş ti.

TAR TIŞ MA

Semp to ma tik ka ro tis ar ter dar lı ğın da stent imp lan -
tas yo nu ile iş lem sı ra sın da ki in me ve ölüm ris ki
%61 art mak ta dır.8 Bu ne den le gü nü müz de ka ro tis
en dar terek to mi semp to ma tik ve yük sek de re ce li
ka ro tis ar ter has ta lı ğı nın te da vi sin de al tın stan-
dart ol mak la bir lik te, ka ro tis stent imp lan tas yo nu
cer ra hi yön den risk li ka ro tis dar lık la rın da, tec rü -
be li ki şi ler ce dü şük risk le uy gu la na bi lir.8,9 Stent
imp lan tas yo nu; cer ra hi ris ki yük sek olan has ta lar -
da da ha az in va ziv ol ma sı, si nir ha sa rı ve ya ra ye ri
komp li kas yon ris ki nin az lı ğı ne de ni ile ter cih edil-
mek te dir.2,10 Res te noz, kon tra la te ral la rin ge al si nir
ha sa rı, yük sek se vi ye li ya da in frak la vi ku lar lez yon,
ste no zun rad yas yon ne den li oluş ma sı, ra di kal bo -
yun di sek si yo nu hi ka ye si, en dar te rek to mi son ra sı
res te noz, kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı, son bir
ay için de MI hi ka ye si, kon jes tif kalp yet mez li ği,
dü şük ejek si yon frak si yo nu bu lun ma sı du ru mun da
stent imp lan tas yo nu ön ce lik li ola rak uy gu la na bi -
lir.8 Cid di kal si fi kas yon, ip işa re ti (strign sign) lez-

Lezyon Stent markası Stent Çapı

Sağ karotis arter stenozu Cordis® Smart 8x30 mm

Sol karotis arter stenozu Cordis® Smart 8x40 mm

Bilateral karotis stenozu Sağ Cordis® Smart 6x30 mm

Sol Cordis® Smart 6x40 mm 

Sol karotis arter stenozu Optimed® Sinus Carotid 6x30 mm

Sol karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x30 mm

Sağ karotis arter stenozu Cordis® Smart 7x30 mm

Sağ karotis arter stenozu Abbott® Xact 7x30 mm

Sol karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x40 mm 

Sağ karotis arter stenozu Abbott® Xact 9-7x30mm

Sağ karotis arter stenozu Abbott® Xact 9-7x30 mm

Sağ karotis arter stenozu Abbott® Xact 8x6x30 mm

Sağ karotis arter stenozu Ev3® Protoge 8-7x40 mm

Sol karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x40 mm

Sol karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x30 mm

Sol karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x30 mm

Sağ karotis arter stenozu Abbott® Xact 8-6x30 mm

TABLO 2: Lezyonların lokalizasyonu ve 
self-expandable stentler.

Mortalite 0

Akut miyokard infarktüsü1

Akut stent içi tromboz 1

Major nörolojik olay 1

Minör nörolojik olay 1

TABLO 3: Stent impantasyonu sonrası gelişen 
komplikasyonlar.
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yon, tip 3 ar kus aor ta, tor tu o ze ya pı da ka ro tis ar -
ter, ül ser ve lü men içi trom büs var lı ğın da ise stent
imp lan tas yo nu kon tren di ke dir.11 Asemp to ma tik
has ta lar da ise gün cel me di kal te da vi yön tem le ri ile
in me ris ki çok dü şük ol du ğun dan, gi ri şim sel yön-
tem le re yö ne lik ça lış ma lar va ka sa yı sı nın az lı ğı ne-
de niy le bir ön gö rü de bu lun ma ya ye ter li de ğil dir.8

Res te noz ris ki en do vas kü ler te da vi de cer ra hi ye
oran la da ha yük sek ola rak bu lun muş tur.12 Ka ro tis
ar ter dar lı ğı nın te da vi sin de er ken dö nem de ki mi -
nör in me ris ki ve yük sek res te noz ne de niy le, stent
te da vi si cer ra hi nin ye ri ne dü şü nü le mez.13

Gü nü müz de te da vi stra te ji nin be lir len me sin -
de ak tif rol alan has ta lar sık lık la mi ni mal in va ziv
pro se dür le ri ter cih et mek te dir. Ka ro tis ar ter dar lı -
ğı nın te da vi sin de de al tın stan dart olan cer ra hi
yön tem ye ri ne ge nel anes te zi den ka çın mak için
has ta lar stent imp lan tas yo nu nu ter cih ede bil mek -
te dir. Ran do mi ze ol ma yan fa kat has ta ve dok to run
te da vi se çe ne ği ne bir lik te ka rar ver di ği ça lış ma da,
30 gün lük ve 4 yıl lık ta kip pe ri yo dun da ölüm ve
strok oran la rı her iki te da vi yön te min de ben zer
bu lun muş tur.1 İş lem son ra sı ilk 30 gün de 7 gün-
den kı sa sü ren mi nor in me stent uy gu la nan has ta-
lar da da ha faz la ol ma sı na rağ men, ma jör in me ve
mor ta li te açı sın dan er ken ve uzun dö nem de cer-
ra hi ve stent ara sın da fark sap tan ma mış tır.13 Bu-
nun la be ra ber son ça lış ma lar da 70 yaş üze rin de ki
semp to ma tik ve asemp to ma tik has ta lar da stent
imp lan tas yo nu art mış strok ris ki ile iliş ki li ola rak
bil di ril miş tir.1,2,8 Stent imp lan tas yo nu ile 70 yaş al-
tın da 30 gün lük in me ris ki %5,3 iken, bu oran 70
yaş üze rin de %10,5’e ka dar yük sel mek te dir. Bü tün
bu ve ri ler ışı ğın da stent imp lan tas yo nu 70 yaş al-
tın da yük sek risk li semp to ma tik has ta lar da öne ril -
mek te dir.1

Ka ro tis ar ter stent imp lan tas yo nu son ra sı em-
bo li en kor ku lan komp li kas yon olup, di sek si yon,
em bo lik ol ma yan se reb ral is ke mi, hi per per füz yon
ve gi riş ye ri ne bağ lı komp li kas yon lar da gö rü le bi -
lir. Stent imp lan tas yo nu es na sın da kı la vuz te lin ar -
kus dal la rı na gir me si, kı la vuz ka ta te rin kom mon
ka ro tis ar te re yer leş ti ril me si, dar lı ğın ge çil me pe-
ri yo du, ba lon di la tas yon ve stent imp lan tas yon aşa-
ma la rı em bo lik olay ge liş me si ba kı mın dan risk
fak tör le ri dir. Cid di ka ro tis dar lık la rın da fil tre nin

ve stent ta şı yı cı sis te mi nin has ta lık lı seg met ten
geç me si için pre di la tas yon uy gu la na bi lir. Bu ma-
nev ra sa de ce fil tre ya da stent uy gu la ma sı na oran -
la da ha yük sek in me ris ki ta şır.11 Ay nı za man da
hi po tan si yon ve bra di kar di ris ki ta şı yan pre di la tas -
yon iş le mi nin uy gu lan ma ma sı, iş lem sı ra sın da ki
komp li kas yon ris ki ni azal ta cak tır. Stent imp lan tas -
yo nu son ra sı ya pı lan di füz yon MR in ce le me de
stent rep las ma nı son ra sı is ke mik lez yon ris ki üç kat
faz la bu lun muş tur.14 Ka ro tis stent imp lan tas yo nu
son ra sı çe ki len di füz yon MR’da has ta la rın %70’in -
de se reb ral mik ro em bo li tes bit edil me si ne rağ men,
bu oran en dar te rek to mi gru bun da sı fır ola rak bu-
lun muş tur. 

Ka ro tis ar ter has ta lı ğı nın en do vas kü ler te da vi -
sin de pro se dür sı ra sın da ki komp li kas yon ris ki ni
azalt mak için dis tal ok lüz yon, dis tal fil tre ya da
prok si mal ok lüz yon şek lin de em bo li ön le yi ci sis-
tem ler bil di ril miş tir.5 Fa kat em bo li ön le yi ci fil tre
uy gu la ma sı da nö ro lo jik komp li kas yon ge liş me ris-
ki ni cer ra hi den da ha alt se vi ye ye in dir me miş tir.15

CREST ça lış ma sın da dis tal ko ru yu cu sis tem le rin
pos to pe ra tif strok ris ki ni azalt tı ğı bil di ril miş ol sa
da, SPA CE ça lış ma sın da ise em bo li ön le yi ci sis te -
min avan ta jı bu lu na ma mış tır.1,2 2011 yı lın da ya pı -
lan bir ça lış ma da ko ru yu cu sis tem kul la nı la rak
stent imp lan tas yo nu uy gu la nan has ta la rın %6,8’in -
de semp to ma tik is ke mik olay, %15,4’ün de di füz -
yon MR’da he mis fe rik lez yon tes pit edi lir ken, fil tre
kul la nıl ma yan has ta lar da bu oran sı ra sıy la %2,9 ve
%18,8 ola rak bu lun muş tur. Bu has ta lar da se reb ral
mik ro em bo li le rin %36’sı bi la te ral iken, %16’sı
kon tra la te ral seg ment te ge liş miş tir.10 Baş ka bir ça-
lış ma da ise fil tre kul la nı mı son ra sı di füz yon MR’da
mik ro em bo li zas yon da ha yük sek bu lun muş sa da
(%29’a kar şın %18) bu ça lış ma da sa de ce 30 has ta
bu lun du ğun dan, ara da ki fark is ta tis tik sel ola rak an-
lam lı bu lun ma mış tır.8 Stent imp lan tas yo nu son ra -
sı di füz yon MR’da de ği şik lik göz le nen ol gu la rın
%45’in de kon tra la te ral ka ro tis ve ya ver teb ro ba zi ler
sis tem de (sık lık la ip si la te ral lez yo na ila ve ola rak)
de ği şik lik göz len me si, em bo li nin stent imp lan tas -
yo nu ön ce si dö nem de ge liş ti ği ni dü şün dür mek te -
dir. Fil tre yer leş tir me es na sın da özel lik le tor tu o ze
da mar lar da ve ge çil me si zor olan dar lık lar da en do -
tel ha sa rı na bağ lı ola rak trom bo em bo li ge li şe bil -
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mek te dir.14 Bu ne den le ka ro tis ar ter stent iş le mi
son ra sı ge li şen nö ro lo jik komp li kas yon la rın ön ce -
lik li ola rak ka te ter ma ni pü las yo nu na bağ lı ol du ğu
ve fil tre uy gu la ma sı nın ön gö rü len fay da yı sağ la -
ma ya ca ğı dü şü nü le bi lir. Ay rı ca fil tre kul la nı lan
has ta lar da açık fil tre nin aşa ğı çe kil me si dis tal in-
ter nal ka ro tis ar te rin fra jil lü me nin de di sek si yon
ve di renç li spaz ma ne den ola bi lir, fil tre sten te te -
mas et ti ğin de stent dis ta lin de ay rıl ma ya ne den ola-
bil mek te dir.11 Fil tre ko ru yu cu sis tem kul la nı mı
so nu cu olu şan em bo lik olay lar al ter na tif yön tem -
le ri ak la ge tir mek te dir. PRO FI ça lış ma sın da ba lon
ok lüz yo nu yön te mi fil tre uy gu la ma sı ile kar şı laş tı -
rıl dı ğın da, 30 gün lük ta kip so nu cu has ta lar da ma -
jör kar di yo vas kü ler ve se reb ral olay gö rül me ora nı
sı ra sıy la %0 ve %3,2 ola rak bu lun muş tur.16 Ha ra da
ve ark. dis tal fil tre ko ru yu cu sis tem kul lan dık la rı
has ta lar la bu iş le me ek ola rak uy gu la dık la rı ara lık -
lı ba lon ok lüz yo nu ve as pi ras yon yön te mi ni se reb -
ral is ke mik lez yon oran la rı açı sın dan di füz yon MR
ile kar şı laş tır dık la rın da, kla sik fil tre uy gu la ma sın da
bu ora nı %44, kom bi ne yön tem de %12,9 ola rak
bul muş lar dır.17 Man so ur ve ark. ise dis tal ko ru yu cu
sis tem kul lan ma dan dü şük komp li kas yon oran la rı
ile ka ro tis stent imp lan tas yo nu nu öner miş ler dir.7

Ka ro tis ar te rin en do vas kü ler te da vi sin de fil tre uy-
gu la ma sı ko nu su ha len tar tış ma lı bir du rum ol mak -
la bir lik te, cer ra hi ile kar şı laş tır dı ğın da in me ris ki
yük sek olan stent imp lan tas yo nun da ge li şe bi le cek
komp li kas yon son ra sı, hu ku ki so run lar dan ka çın -
mak ama cı da fil tre uy gu la ma sık lı ğı nı art tır mak ta -
dır. Fil tre yer leş ti ri lir ken iler le ti len kı la vuz tel ve
bu nun üze rin den fil tre nin yer leş ti ril me si has ta lık -
lı böl ge ye ma ni pü las yon sa yı sı nı  art tı rır. Bun la ra
ek ola rak pre di la tas yon uy gu lan ma sı, bo zuk olan
da mar du va rın dan em bo li ris ki ni art tı ra bil mek te -
dir. Oy sa ilk aşa ma da sten tin kı la vuz tel üze rin den
iler le ti le rek imp lan te edil me si has ta lık lı böl ge de ki
plak la rı fik se eder. Ge rek ti ğin de ya pı la cak post di -
la tas yon, plak la rın fik sas yo nu son ra sı ya pı la ca ğın -
dan em bo li ris ki azal tıl mış olur. Kli ni ği miz de fil tre
ve pre di la tas yon uy gu la ma dan ka ro tis ar ter stent
imp lan tas yo nu uy gu la dı ğı mız bir has ta da nö ro lo -
jik komp li kas yo na rast la dık. Bu has ta ya iş lem son-
ra sı ye ter li açık lık sağ lan ma ma sı ne de ni ile
post di la tas yon uy gu lan mış tı. Yi ne fil tre kul lan dı -

ğı mız üç has ta mı zın bi rin de nö ro lo jik komp li kas -
yon ola rak di sar tri ge liş ti. 

Ka ro tis en dar te rek to mi son ra sın da ST ele vas -
yon suz MI ve kra ni al si nir ha sa rı da ha yük sek tir.13

Fa kat üç yıl lık ta kip ler de strok, MI ve ölüm ora nı
her iki te da vi yön te min de ben zer bu lun muş tur.1,2

Kli ni ği miz de stent imp lan te et ti ği miz bir has ta da
pos to pe ra tif dö nem de MI ge liş me si üze ri ne sağ ko-
ro ner ar te re stent imp lan te edil di.

Ka ro tis ar ter dar lı ğın da al tın stan dart cer ra hi
ol ma sı na rağ men, stent imp lan tas yon sık lı ğı nı art-
tı ran bir fak tör de has ta ter ci hi dir. Rej yo nel anes-
te zi ile ser vi kal blok uy gu lan ma sı ka ro tis
cer ra hi sin de dü şük kar di yak ve so lu num sal komp-
li kas yon la rı, se reb ral oto re gü las yo nun ko run ma sı
ve nö ro lo jik de ği şi min göz lem len me si avan taj la rı
ile ter cih edi le bi lir.18 Lo kal anes te zi al tın da ya pı la -
cak en dar te rek to mi, has ta nın cer ra hi pro se dü rü ka -
bul et me si ni ko lay laş tır ma sı nın ya nı sı ra ka ro tis
ar ter klemp len di ğin de ge li şe bi le cek nö ro lo jik
komp li kas yo nu anın da göz lem le me şan sı ve rir. Ka-
ro tis ar ter klemp len dik ten son ra sis te mik kan ba-
sın cı ar ta rak se reb ral sir kü las yo nun de va mı
sağ la nır. Ope ras yon sı ra sın da ki ve pos to pe ra tif er -
ken dö nem de ki has ta da ki kli nik de ği şim anın da
göz lem le ne bi lir. Anes te zi in dük si yo nu ve uyan ma
pe ri yo du nun he mo di na mik et ki le ri ön le nir.18

SO NUÇ

Ka ro tis ar ter dar lı ğı nın gün cel te da vi sin de al tın
stan dart yön tem cer ra hi en dar te rek to mi ol mak la
bir lik te, risk li ol gu lar da stent imp lan tas yo nu al ter -
na tif ola rak dü şü nül me li dir. Ka ro tis ar ter dar lı ğı -
nın en do vas kü ler te da vi si uy gun ol gu lar da, kalp ve
da mar cer rah la rı ta ra fın dan hib rid ame li yat ha ne -
ler de ra hat lık la uy gu la na bi lir. Stent imp lan tas yo nu
es na sın da ilk aşa ma da stent imp lan tas yo nu ile pla-
ğın fik se edil me si ve ya pı lan kon trol an ji og ra fi si
son ra sı ge rek li gö rü lür se post di la tas yon uy gu la ma -
sı nın pe ro pe ra tif em bo li ve nö ro lo jik komp li kas yon
ris ki ni azal ta ca ğı nı dü şün mek te yiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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he diameter of abdominal aortic aneurysm (AAA) is the best predic-
tor for rupture risk. There is a substantial increase in rupture risk as
AAA diameter increases from 5 cm to 6 cm.1,2 The diameter is not

the only predictor for rupture, but also gender, hypertension, smoking and
chronic obstructive pulmonary disease have been observed as predictors for
rupture of the aneurysm.1 Furthermore, the aortic diameter increases with
age, and is larger in men compared to the women. Besides being rupture

Should We Screen Coronary Artery
Bypass Grafting Patients for

Abdominal Aortic Aneurysm?

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Rup tu red ab do mi nal aor tic ane urysm (AA A) is as so ci a ted with 95% mor ta lity
ra te. It is pos sib le to dec re a se this ra te by scre e ning this di se a se. In this study, our aim is to eva lu a te
ef fec ti ve ness of scre e ning AA A in at he rosc le ro tic pa ti ents who we re hos pi ta li zed for co ro nary ar tery
bypass graf ting (CABG) sur gery. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Fifty ma le pa ti ents ol der than 60 ye ars of age
and who we re plan ned to ha ve CABG or we re ad mit ted for ro u ti ne fol low up af ter CABG we re inc -
lu ded in the study bet we en Ja nu ary 2010 and Ja nu ary 2011. RRee  ssuullttss::  The me an age was 68.2±5.7 (60-
86) ye ars. Fo ur pa ti ents (8%) had in cre a sed di a me ters, 2 (4%) had ane urysms and 2 (4%) had di la ta ti on.
The pa ti ents with in cre a sed ab do mi nal aor tic di a me ter we re ol der than 65 ye ars of age and had hy-
per ten si on. The aor tic pat ho logy was  be low the re nal ar te ri es in tho se pa ti ents. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Ac cor -
ding to the re sults of first 50 pa ti ents of this on go ing study; scre e ning for AA A is fe a sib le in pa ti ents
who un der go CABG, es pe ci ally in men ol der than 65 ye ars of age. High mor ta lity ra tes of rup tu re AA -
A can in di ca te ab sen ce of scre e ning prog rams. Our study re ports early re sults for the se pa ti ents.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ab do mi nal aor tic ane urysm; co ro nary ar tery bypass graf ting; el derly 

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Rüp tü re ab do mi nal aort anev riz ma sı nın (AA A) %95 mor ta li te si var dır. Bu ora nı ta-
ra ma ile azalt mak müm kün dür. Bu ça lış ma da ama cı mız ko ro ner ar ter bay pas greft le me cer ra hi si
(KABG) için hos pi ta li ze edil miş ate rosk le ro tik has ta lar da AA A için ta ra ma nın et kin li ği ni de ğer -
len dir mek tir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Ocak 2010-Ocak 2011 ta rih le ri ara sın da kli ni ği miz de KABG
cer ra hi si ne gi de cek ya da KABG son ra sı ru tin kon trol le rin de gö rü len 60 yaş üs tü 50 er kek has ta
ça lış ma ya da hil edil miş tir. BBuull  gguu  llaarr::  Or ta la ma yaş 68,2±5,7 (60-86) yıl idi. Dört has ta da (%8) çap ta
ge niş le me mev cut tu, bun la rın 2’sin de (%4) anev riz ma, 2’sin de (%4) ise di la tas yon var dı. Ab do mi -
nal aort ça pın da ge niş le me olan has ta lar 65 ya şın dan da ha yaş lı ve hi per tan sif ti ler. Aor tik pa to lo ji
bu has ta lar da re nal ar ter se vi ye si nin al tın da bu lu nu yor du. SSoo  nnuuçç::  De vam eden ça lış ma mız da ilk 50
has ta lık so nuç la rı mı za gö re; AA A için ta ra ma özel lik le 65 yaş üs tü KABG has ta la rın da uy gu la na -
bi lir dir. Rüp tü re AA A yük sek mor ta li te oran la rı na sa hip ol ma sı, ta ra ma prog ram la rı nın ol ma ma sı -
nın bir işa re ti ola bi lir. Bi zim ça lış ma mız bu has ta la rın er ken so nuç la rı nı içer mek te dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ab do mi nal aort anev riz ma sı; ko ro ner ar ter bay pas greft le me; yaş lı
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pre dic tors, fa mily his tory of AA A and co ro nary ar-
tery di se a se are al so risk fac tors for de ve lop ment of
AA A.3 Fe ma le gen der, Af ri can eth nic ori gin, and
di a be tes mel li tus all ha ve a pro tec ti ve ef fect, pro b-
ably vi a a ge ne tic mec ha nism.3

Ac cor ding to best ava i lab le cur rent evi den ce,
5.5 cm di a me ter ap pe ars to be an ap prop ri a te thres -
hold for AA A re pa ir. Ho we ver, sub sets of yo un ger
low-risk pa ti ents, with long pro jec ted li fe-ex pec -
tancy, may pre fer early re pa ir.1 Se ve ral in ter na ti o -
nal gu i de li nes re com mend scre e ning of AA A by
ul tra so und in the high-risk po pu la ti on.4 Ul tra so -
nog raphy (US) of the ab do mi nal aor ta is a sa fe and
a tech ni cally simp le met hod to iden tify AA As. Ul-
tra so nog raphy is a va lid di ag nos tic tech ni qu e with
a sen si ti vity and spe ci fi city of 98%.5 High mor ta -
lity ra tes from rup tu re AA A can in di ca te ab sen ce of
scre e ning prog rams.3

In this study, our aim is to eva lu a te ef fec ti ve -
ness of scre e ning AA A in at he rosc le ro tic pa ti ents
who we re hos pi ta li zed for CABG, and to di ag no se
and tre at ane urysm in an ear li er pe ri od.

MA TE RI AL AND MET HODS

PA TI ENTS

Fifty ma le pa ti ents ol der than 60 ye ars aft age who
had un der go ne co ro nary ar tery bypass graf ting
(CABG) sur gery or we re ad mit ted for ro u ti ne con-
trols af ter CABG we re ran do mi zed bet we en Ja nu -
ary 2010 and Ja nu ray 2011. All pa ti ents we re
pros pec ti vely eva lu a ted in this study. Ab do mi nal
aor tic Dopp ler US was per for med to all pa ti ents be-
fo re CABG. Dopp ler US was per for med with Lo giq
7 (GE He alt hca re Tok yo, Ja pan) 4 Mhz con vex pro -
be by the sa me ra di o lo gist. Ab do mi nal aor ta was
me a su red in thre e le vels; di ap hrag ma tic, su pe ri or
me sen te ric ar tery (SMA), ili ac bi fur ca ti on le vels
using co ro nary and sa git tal pla nes.The eva lu a ti on
was per for med from the ad ven ti ti a to ad ven ti ti a of
the aor tic tis su es.

MO DEL AND FOL LOW UP

Pa ti ents we re gro u ped ac cor ding to ab do mi nal aor-
tic di a me ters. Pa ti ents who had less than 3 cm di-
a me ter of ab do mi nal aor ta we re not fol lo wed up,

3-4.5 cm di a me ters fol lo wed up every ye ar and 4.6-
5.4 cm di a me ters fol lo wed up every 6 months. Pa-
ti ents who had lar ger than 5.5 cm ab do mi nal aor tic
me a su re ment un der went to sur gi cal re pa ir or en-
do vas cu lar graf ting af ter CABG.

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Sta tis ti cal analy ses we re per for med with SPSS 17.0
soft wa re (SPSS Chi ca go, Il li no is). Con ti nu o us va ri -
ab les we re ex pres sed as me di an (25-75%); ca te go -
ri cal va ri ab les we re de fi ned as per cen ta ges. Mann
Whit ney U test was used to de ter mi ne dif fe ren ces
bet we en con ti nu o us va ri ab les. The ca te go ri cal va -
ri ab les we re com pa red with Chi-Squ a re test. All p
va lu es less than 0.05 we re con si de red as sta tis ti cally
sig ni fi cant.

RE SULTS

Fifty pa ti ents we re eva lu a ted and de mog rap hic da -
ta of the se pa ti ents is gi ven in Tab le 1. All pa ti ents
we re ma les and the ir me di an age was 67 (60-86)
ye ars. Fo ur pa ti ents (%8) had in cre a sed di a me ters,
2 (%4 had ane urysms and 2 (%4) had di la ta ti on.
Twel ve (24%) pa ti ents had the fa mily his tory for
at he rosc le ro tic di se a se.

Du e to the ab nor mal ab do mi nal aor tic di a me -
ters, we di vi ded pa ti ents in to sub gro ups; all of them
we re ol der than 65 ye ars aft age and had ar te ri al
hyper ten si on (HT). Ab nor mal aor tic seg ment was
in the in fra-re nal seg ment of the des cen ding aor ta
in all pa ti ents. De mog rap hic da ta of the se 4 pa ti -
ents are sum ma ri zed in Tab le 2. 

The re we re no sig ni fi cant dif fe ren ces bet we en
the me an ages, ejec ti on frac ti on (EF) of the sub gro -
up (gro up 1) and the co hort (gro up 2). In ad di ti on,
the re we re no sig ni fi cant dif fe ren ces in risk pa ra -
me ters bet we en two gro ups such as di a be tes mel li -
tus (DM), HT, chro nic re nal fa i lu re and smo king.
Only fa mily his tory for at he rosc le ro tic di se a se was
sig ni fi cantly dif fe rent bet we en the two gro ups
(p=0.038) (Tab le 3).

Thre e pa ti ents (75%) of the sub gro up we re
smo king whi le 58.7% of the co hort we re smo king
(p=0.641). Only 1 pa ti ent (25%) had DM whi le
28.3% of the pa ti ents had DM in the co hort
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(p=1.000). All pa ti ents had HT in the sub gro up ho -
we ver 52.2% had HT in the co hort (p=0.121). The
mean age was 73.3±9.5 in Group 1 and 67.7±5.2 in
Group 2 (p=0.213).

DIS CUS SI ON

Ab do mi nal aor tic ane urysm (AA A) can be de fi ned
as the in cre a se of di a me ter at le ast 50% gre a ter than
nor mal ca u sed by the ar te ri al wall pat ho lo gi es.6

Mo re than 80% of all AA As are cli ni cally asym pto-
ma tic and are dis co ve red in ci den tally or du ring an
ul tra so und exa mi na ti on. The in ci den ce of AA A is
4-8% in men and 1.5% in wo men over 60 ye ars of
age.7 Furt her mo re, AA A in ci den ce is pre dic ted to
ri se in pa ral lel to an in cre a se in glo bally aging po -

pu la ti on.8 Vessel dilatation is often progressive and
lack of effective non surgical therapy. Therefore,
AAA expansion should be monitorized frequently.9

The ove rall mor ta lity ra te of AA A rup tu re can be as
high as 80-90%.10 In the de ve lo ping co un tri es, 1-
3% of the de aths of ma les bet we en 65 and 80 ye ars
of age are du e to rup tu red AA As.11 Re cently, mor-
ta lity ra tes of elec ti ve open AA A sur gery ha ve de-
c re a sed to less than 5% and sur gi cal re pa ir se ems
to be a comp le te cu ra ti ve the rapy.1

In the ab sen ce of ro u ti ne scre e ning, di ag no sis
is of ten in ci den tal du ring USG or ot her di ag nos -
tic exa mi na ti ons per for med for ot her he alth com-
p la ints.12,13 AA A is usu ally prog res si ve, and is of ten
ac com pa ni ed by the for ma ti on of a la mi na ted,
non-occ lu si ve, in tra lu mi nal throm bus. At the cel-
lu lar le vel, his to lo gi cal exa mi na ti on de mons tra tes
that pat hoph ysi o lo gi cal pro ces ses in AA A in vol ve
all la yers of the aor tic wall inc lu ding the aor tic
me di a, con tras ting to tho se ob ser ved for occ lu si ve
at he rosc le ro sis.14 To des cri be the na tu ral his tory
of AA A; the re are many pub lis hed evi den ce or li t-
e ra tu re. AA A of 4.0-5.5 cm in di a me ter ha ve a
rup tu re ra te of 0.7-1.0% per ye ar and for AA A
<4.0 cm, this ra te is even lo wer. Wo men ap pe ar to
ha ve a hig her rup tu re ra te than men for small AA -
A. Me di an en lar ge ment ra te of AA A with 4.0-5.5
cm di a me ter is abo ut 0.3 cm per ye ar. En lar ge -
ment ra te is re la ted to AA A di a me ter. En lar ge -
ment ra te of AA A has ri sen up to 3.0-4.0 cm.
Rup tu re ra tes of AA A > 5.5 cm in fit in di vi du als
are unk nown and un li kely to be known in the fu-
tu re. Ho we ver, for un fit in di vi du als with AA A
>5.5 cm, the rup tu re ra te is high, star ting at abo ut
10% per ye ar and in cre a sing by se ve ral fold in the
lar gest AA A.15

Variables Median (%25-75)

Age 67

LDL (mg/dL) 104.5

Abdominal aortic diameters (mm)

Diaphragmatic 21

SMA 18

Iliac bifurcation 15

n (%)

DM 14 (28%)

HT 28 (56%)

CRF 2 (4%)

EF (%) 52.5±9.8

Smoking 30 (60%)

Family history for atherosclerotic disease 12 (24%)

Aortic dilatation 2 (4%)

Aortic aneurysm 2 (4%)

TABLE 1: Demographic data of patients in 
abdominal aortic aneurysm screening program.

DM: Diabetes mellitus; HT: Hypertension; CRF: Chronic renal failure; LDL: Low density
lipoprotein; EF: Ejection fraction; SMA: Superior mesenteric artery. 

Age (yrs) DM HT CRF Smoking Diaphragmatic SMA İliac bifurcation

Patient 1 67 + + - + 25 16 33

Patient 2 86 - + - + 22 47 50

Patient 3 75 - + - - 25 30 66

Patient 4 65 - + + + 25 23 63

TABLE 2: Demographic data of patients who were captured in abdominal aortic aneurysm screening program.

DM: Diabetes mellitus; HT: Hypertension; CRF: Chronic renal failure; SMA: Superior mesenteric artery. 



Damar Cer Derg 2013;22(2) 209

SHOULD WE SCREEN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS... M. Onur HANEDAN et al.

As men ti o ned be fo re, most of the AA A are
asym pto ma tic. “The UK Small Ane urysm Tri a l” in
the UK and the si mi lar ADAM study in the USA
are ran do mi zed ap pro xi ma tely 1000 ca ses with 4.0-
5.5 cm AA As to ope ra ti on or watc hful wa i ting. Af -
ter fi ve ye ars, no dif fe ren ces we re no ti ced with
res pect to AA A-spe ci fic mor ta lity.16,17 Even tu ally,
5.5 cm di a me ter and ra pid prog res si on we re ac cep -
ted as sur gi cal in di ca ti ons for asym pto ma tic pa ti -
ents by most sur ge ons. Sympto ma tic AA As wit ho ut
rup tu re we re usu ally ope ra ted on as so on as pos si-
b le be ca u se of the very high risk of early rup tu re.
In elec ti ve ope ra ti ons, mor ta lity ra te is abo ut 1-5%
but in emer gency ope ra ti ons mor ta lity ra te can ri -
se to 40-60%.18

US scre e ning of ab do mi nal aor ta is a tech ni -
cally easy and va lu ab le di ag nos tic to ol which is as-
so ci a ted with a re duc ti on of AA A-re la ted
mor ta lity.19 When we con si der the high pre va len ce
of AA A among the el derly men, AA A sho uld be
syste ma ti cally scre e ned. A na ti o nal scre e ning prog -
ram sho uld be es tab lis hed in our co untry in or der to
re du ce mor ta lity re la ted to the AA A.3 The lon gi tu -
di nal and trans ver se ex tent of the aor ta and the ane -
urysm, the trans ver se ex tent of the re ma i ning
per fu sed lu men, and the thick ness and dis tri bu ti on
of the ed ge of the throm bus inc lu ding the branc h-
ing off of the ce li ac trunk, the su pe ri or me sen te ric
ar tery, and the re nal ar te ri es can all be in di vi du ally
do cu men ted. In ad di ti on, the com mon ili ac and the
ex ter nal ili ac ar te ri es can al so be vi su a li zed.19

An eco no mic eva lu a ti on of an ab do mi nal aor-
tic ane urysm scre e ning prog ram in Italy sho wed
that scre e ning prog ram can sig ni fi cantly re du ce
mor ta lity ra tes as so ci a ted with AA A, avo id AA A
rup tu res thanks to early di ag no sis, and in cre a se the
li fe ex pec tancy of tho se who had un der go ne scre e -
ning.1 Re sults from a si mi lar analy sis in Ca na da re-
por ted that a scre e ning prog ram pro du ced a ga in in
li fe ex pec tancy of 0.049 ye ars.7 Chic hes ter tri al20

and the Mul ti cen tre Ane urysm Scre e ning Study
(MASS)21 tri al in the Uni ted King dom, the Vi borg
Co unty study in Den mark and the Wes tern Aus tra -
li a study22 iden ti fi ed po ten ti al par ti ci pants who we -
re 65 ye ars old or ol der vi a po pu la ti on re gis tri es or
re gi o nal he alth di rec to ri es; col lec ti vely, the stu di es
inc lu ded mo re than 125,000 par ti ci pants. The se tri-
als sho wed that scre e ning re du ced the in ci den ce of
rup tu red AA As and AA A-re la ted mor ta lity.

In this study, as a re sult of scre e ning men ol der
than 60 ye ars of age who had un der go ne CABG; we
fo und that the per cen ta ge of pa ti ents who had aor-
tic pat ho logy was qu i te clo se to the up per li mit re-
por ted in the li te ra tu re. We at tri bu te this to
at he rosc le ro tic di se a se and hig her risk fac tors. In
our con ti nu ing study, scre e ning for AA A is fe a sib -
le in pa ti ents who will un der go CABG, es pe ci ally
men ol der than 65 ye ars of age. 

CCoonnfflliicctt  ooff  IInntteerreesstt

Authors declared no conflict of interest or financial sup-
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Variables Group-1 (n: 4) Group-2 (n: 46) p value

Age 73.3±9.5 67.7±5.2 0.213

EF 52±5.4 51.5±10.1 0.717

DM 1 (25%) 13 (28.3%) 1.000

HT 4 (100%) 24 (52.2%) 0.121

CRF 1 (25%) 1 (2.2%) 0.155

Smoking 3 (75%) 27 (58.7%) 0.641

Family history for atherosclerotic disease 3 (75%) 9 (19.6%) 0.038

TABLE 3: The comparison of patients who had increased aortic diameter and who did not.

EF: Ejection fraction; DM: Diabetes mellitus; HT: Hypertension; CRF: Chronic renal failure.
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Büyük Safen Ven Yetmezliğinde
Manuel 980 NM Lazer Çıplak-Uçlu Fiber ile

Otomatik Geri Çekme Sistemli 1470 NM Radial
Fiber Lazerin Karşılaştırılması: Erken Dönem

Etkinlik ve Komplikasyonların Analizi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  En do ve nöz la zer ab las yon, va ri köz ven te da vi sin de en çok ka bul gö ren te da vi se çe nek le -
rin den bi ri dir. Bu ret ros pek tif ça lış ma nın ama cı ma nu el 980 nm çıp lak fi ber la zer ile oto ma tik ge ri çek -
me sis tem li 1470 nm ra di al fi ber la ze rin er ken dö nem et kin lik le ri nin kar şı laş tı rıl ma sı. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::
Ekim 2011 ile Ocak 2013 ara sın da bü yük sa fen ven yet mez li ği se be biy le en do ve nöz la zer ab las yon ile te-
da vi edi len 78 has ta ve 89 eks tre mi te in ce len di. 980 nm la zer ve çıp lak fi ber ile te da vi edi len 40 has ta ve
45 eks tre mi te Grup 1 ola rak ta nım lan dı. 1470 nm la zer ra di al fi ber ve oto ma tik ge ri çek me sis te mi ile te-
da vi edi len 38 has ta ve 44 eks tre mi te Grup 2 ola rak ta nım lan dı. Ağ rı, eki moz, en du ras yon, pa res te zi gi bi
lo kal komp li kas yon lar pos to pe ra tif 3, 7 ve 30. gün ler de kli nik ola rak ve Dopp ler ul tra so nog ra fi ile de ğer -
len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  Grup 1 ve grup 2’de er ken ka pan ma oran la rı sı ra sıy la %91 (n=41) ve %93 (n=41) idi.
Bir ay lık ta kip ler so nun da her iki grup ta da ve nöz kli nik şid det skor la rın da be lir gin de re ce de azal ma ol -
du. Pos to pe ra tif eki moz, en du ras yon pa res te zi ve anal je zik ih ti ya cı grup 1’de an lam lı de re ce de yük sek ol-
ma sı na rağ men, ma jor komp li kas yon lar her iki grup ta da gö rül me di. SSoo  nnuuçç::  Her iki tip la zer ile ya pı lan
en do ve nöz la zer ab las yon iş le mi nin er ken dö nem so nuç la rı tat min edi ciy di. Oto ma tik ge ri çek me sis tem -
li 1470 nm dal ga bo yun da ra di al fi ber kul la nı la rak ya pı lan bü yük sa fen ve nin en do ve nöz la zer ab las yo -
nu nun et ki li ve gü ven li bir te da vi se çe ne ği ol du ğu söy le ne bi lir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Lazer tedavisi; safen ven; variköz ven; geri çekme sistemi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  En do ve no us la ser ab la ti on (EV LA) is one of the most ac cep ted tre at ment op ti ons
in the tre at ment of va ri co se ve ins. The aim of this ret ros pec ti ve study is to com pa re the early term ef fec -
ti ve ness of 980-nm wa ve length (WL) ba re-tip fi ber la ser and 1470-nm WL ra di al fi ber la ser with au to -
ma ted pull back system. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en Oc to ber 2011 and Ja nu ary 2013, 78 con se cu ti ve
pa ti ents and 89 ex tre mi ti es tre a ted with EV LA for gre at sap he no us ve in in suf fi ci ency we re exa mi ned.
The pa ti ents who we re tre a ted with ba re-tip fi ber 980-nm la ser we re de fi ned as Gro up 1 and this gro up
con sis ted of 45 ex tre mi ti es of 40 pa ti ents. The pa ti ents who we re tre a ted with ra di al fi ber 1470-nm la ser
and au to ma ted pull back system we re de fi ned as Gro up 2 and con sis ted of 44 ex tre mi ti es of 38 pa ti ents.
Early lo cal comp li ca ti ons li ke pa in, ecch ymo sis, en du ra ti on and pa rest he si a we re as ses sed cli ni cally, and
mo ni to red using dup lex ul tra so nog raphy at 3, 7 and 30 days af ter ope ra ti on. RRee  ssuullttss::  Early occ lu si on ra -
tes in gro up 1 and gro up 2 we re 91% (n=41) and 93% (n=41), res pec ti vely. The ave ra ge ve no us cli ni cal se -
ve rity sco res sig ni fi cantly dec re a sed at first month fol low-up in both gro ups. Pos to pe ra ti ve ecch ymo sis,
en du ra ti on, pa rest he si a and ne ed for anal ge sics we re sig ni fi cantly hig her in gro up 1, ho we ver, ma jor com-
p li ca ti ons we re not se en in eit her gro ups. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Early term re sults of EV LA pro ce du re with both fi -
ber and la ser types we re sa tis fac tory. It can be com men ted that EV LA of gre at sap he no us ve in with a
ra di al la ser fi ber by using a 1470 nm di o de la ser and au to ma ted pull back system is a sa fe and ef fi ci ent tre -
at ment op ti on. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Laser therapy; saphenous vein; varicose veins; pull back system
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Kronik venöz yetmezlik (KVY) sonucu geli-
şen variköz venler sıklıkla kişilerin yaşam
kalitesini kötü etkilemektedir. Safenofemo-

ral bileşkedeki (SFB) reflü sonucu gelişen KVY ka-
dınların yaklaşık %25’inde, erkeklerin ise %15’inde
görülmektedir.1 Variköz venlerin gelişiminde yaş,
cinsiyet, boy, kilo, diyet, meslek, postür, geçirilmiş
derin ven trombozu (DVT), genetik ve iklim gibi
birçok etken söz konusudur.

Büyük safen ven (BSV) yetmezliğinin gele-
neksel tedavi yöntemleri; yüksek ligasyon, strip-
ping ve pake çıkartılmasıdır. Bu tekniklerin invaziv
olması, sıklıkla genel anestezi gerektirmesi, iyileş-
menin daha uzun zaman alması, hastanede yatış sü-
resi gibi nedenler daha az invaziv yöntemlere
yönlendirmiştir. Son 10 yılda gelişen teknoloji ile
birlikte radyofrekans ablasyon, endovenöz lazer
ablasyon (EVLA) ve ultrasonografi eşliğinde sklero-
terapi gibi yöntemlerde sıklıkla kullanılmaya baş-
landı. İlk olarak 1999 yılında Bone’un endolüminal
lazer enerjisini bildirmesinden kısa bir süre sonra
Navarro ve ark. BSV yetmezliğinde başarılı lazer
ablasyon sonuçlarını yayınlamışlardır.2,3 Variköz
venlerin tedavisinde günümüze kadar 810, 940,
980, 1064, 1319, 1320 ve 1470 nm dalga boyunda
olmak üzere çok çeşitli dalga boyunda lazerler kul-
lanılmıştır.4

Literatürde bu dalga boylarında lazerleri bir-
birleri ile ve klasik cerrahi yöntemlerle karşılaştı-
ran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bazıları
teknik başarı, bazıları ise yaşam kalitesi üzerine
odaklanmışlardır. 1470 nm dalga boyunda lazer ile
ilk sonuçlar Pannier ve ark. tarafından bildirilmiş-
tir.5 Dogancı ve ark. 2010 yılında yayınladıkları ça-
lışmada 980 nm çıplak fiber lazer ile 1470 nm radial
fiber lazeri karşılaştırmışlar.6 Bu çalışmaların hep-
si manuel geri çekme ile yapılmış işlemler olup, li-
teratürde otomatik geri çekme sistemli lazere ait bir
yayına rastlanmamıştır.

Biz bu çalışmada, BSV yetmezliğinin tedavi-
si için kullanılan 980 nm çıplak-uçlu lazer fiber
ile otomatik geri çekme sistemli 1470 nm radial-
fiber lazerin etkinliklerinin ve erken dönem pos-
toperatif sonuçlarının karşılaştırılmasını amaç-
ladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma, lokal etik kurul (Namık Kemal Üniversi-
tesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu, 21/02/2013 tarihli 2013/68 sayılı) onayı
alındıktan sonra hastaların yatış ve poliklinik kont-
rol verileri toplanarak, retrospektif olarak analiz
edilmiştir. Ekim 2011 ile Ocak 2013 tarihleri ara-
sında BSV yetmezliği sebebiyle EVLA işlemi yapı-
lan toplam 78 hasta ve 89 ekstremite incelenmiştir.
Tüm hastalar preoperatif dönemde CEAP (clinical,
etiological, anatomical, pathological) sınıflamasına
göre sınıflandırılmış olup, duplex incelemeleri Lo-
gic Book (GE Healthcare, Buckingamshire, UK) ile
ayakta yapılmıştır. Derin ve yüzeyel sistem reflüsü,
SFB bölgesi ve diz seviyesinde BSV çapları bu ince-
leme sırasında değerlendirilmiştir. Venöz klinik
şiddet skoru (venous clinical severity score)
(VCSS)7 preoperatif dönemde, postoperatif 3. gün,
1. hafta ve 1. ay poliklinik kontrollerinde kayde-
dilmiştir. Büyük safen vende 0,5 sn üzerinde geri
akım olan hastalar reflü olarak değerlendirilmiş ve
çalışmaya dahil edilmiştir. Safenofemoral bileşke-
nin 3 cm distalinden ve diz seviyesinden BSV çap-
ları kaydedilmiştir.

Derin ven trombozu etiyolojisi, yüzeyel trom-
boflebiti, iyileşmeyen venöz ülseri, perforan ven
yetmezliği, distal nabızları non-palpabl olan ve ge-
belik hikayesi olan hastalar çalışmaya alınmadı. 980
nm lazer çıplak-uçlu fiber ile ablasyon yapılan 40
hasta ve 45 ekstremite Grup 1, otomatik geri çekme
sistemli 1470 nm lazer radial fiber ile ablasyon ya-
pılan 38 hasta ve 44 ekstremite Grup 2 olarak ad-
landırıldı.

ABLASYON İŞLEM PROSEDÜRÜ

Tüm işlemler ameliyathane odasında hastalar mi-
dazolam ve fentanil sedasyonu desteği altında iken
supin pozisyonunda ve aseptik koşullarda yapıldı.
BSV; diz altı bölgesinde, duplex ultrasonografi eş-
liğinde %1 xylocaine ile lokal anestezi sonrası, 17-
gauge iğne ile kanüle edilmiştir. Edilemeyen az
sayıda olguda ise cut-down ile kanüle edilmiştir.

Her iki grupta da ablasyon kateterleri kılavuz
tel yardımı ve kılıfın içinden gönderilmiştir. Kate-
terler, yerleri ultrason ile kontrol edilerek SFB’nin

Selami GÜRKAN ve ark. BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE MANUEL 980 NM LAZER ÇIPLAK-UÇLU FİBER İLE...

Damar Cer Derg 2013;22(2)212



2 cm distalinde olacak şekilde sabitlenmişlerdir.
Tümesan anestezide, her bir ekstremite için 500 ml
serum fizyolojik solüsyonu, 20 ml prilokain, 20 ml
sodyum bikarbonat ve 1:1000 1 ml epinefrin ile ha-
zırlanan karışım, ultrasonografi eşliğinde safen ven
çevresine kasıktan ponksiyon yapılan kısma kadar
enjekte edildi. Hastalar Trendelenburg pozisyonu-
na alındıktan sonra EVLA işlemi uygulandı.

Grup 1’de 980 nm lazer çıplak-uçlu fiber (Vas-
cular Solution, Minneapolis, ABD), 15 W gücünde
lazer enerjisi olacak şekilde 6 sn’de 1 cm hızında ve
65 J/cm-1 olacak şekilde geri çekildi. Grup 2’de ise
1470 nm lazer radial fiber (Venocure, Diotech, Pu-
san, Kore) aynı enerji gücü ve hızı ayarlanarak oto-
matik geri çekme sistemi (Diotech, Pusan, Kore) ile
çekildi. Gereken olgularda lazer işlemi ile birlikte
flebektomi de yapıldı. Ablasyon işlemi sonrası ka-
teter ve kılıf çıkartılarak ponksiyon bölgesi steril
strip ile kapatıldı ve ekstremiteye kompresyon ban-
dajı uygulandı.

Tüm hastalar, işlem sonrası enoksaparin sod-
yum 100 anti-Xa IU/kg uygulanarak, üç gün bo-
yunca günde iki kez antienflamatuar (diklofenak
100mg) almaları ve class II (30-40 mmHg) kom-
presyon çorabının en az iki hafta kullanmaları öne-
rilerek, aynı gün taburcu edildiler.

Hastalar postoperatif 3. gün, 1.hafta ve 1. ayda
kontrollere çağrılarak duplex ultrasonografi ile de-
ğerlendirildi. Ultrasonografi ile BSV’nin kapanıp
kapanmadığının yanı sıra, tedavi edilen ekstremi-
telerdeki tibial, popliteal ve femoral venler derin
ven trombozu (DVT) açısından değerlendirildi. Ta-
kiplerde ağrı, parestezi, kramp ve yorgunluk olup
olmadığı sorgulandı ve tedavi edilen ekstremiteler
ekimoz, endurasyon, nekroz, cilt yanığı, flebit ve
hematom açısından değerlendirilip kaydedildi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada süreli değişkenler için Kolmogorov
Smirnov normallik testi uygulandı. Normal dağı-
lım göstermeyen değişkenler Mann Whitney U tes-
ti ile analiz edildi ve medyan (%25-%75)
yüzdelikler şeklinde gösterildi. Kategorik değiş-
kenler için Pearson ki kare testi uygulandı. Veriler
sayı (n) ve yüzde değerleri şeklinde gösterildi.

p<0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Analizler SPSS 19 (SPSS Inc., Chicago, Illi-
nois, USA) istatistik paket programı kullanılarak
değerlendirildi.

BULGULAR

Safenofemoral yetmezlik nedeniyle EVLA işlemi
yapılan 78 hastanın verileri toplandı. Hastaların
48’i kadın (%62), 30’u erkek (%38) ve ortalama yaş
43,1±10,6 (20-75) yıl idi. Grup 1’de 38 hastanın 44
ekstremitesine, grup 2’de ise 40 hastanın 45 ekstre-
mitesine EVLA işlemi uygulandı.

İşlem öncesi en sık şikayet ağrı (%91) ve vari-
köz venlerin varlığı (%90) iken, bunu sırasıy-
la,yorgunluk (%87), yanma (%86), ödem (%85),
kaşıntı (%78) ve gece krampları (%52) izlemektey-
di. CEAP klinik sınıflamasına göre ekstremitelerin
43’ü (%48,3) C2, 32’si (%35,9) C3 ve 14’ü C4
(%,15,8) olarak değerlendirilmiştir. Preoperatif
ekstremitelerin 28’inde (%31) femoral vende reflü
mevcuttu. Hastaların preoperatif demografik veri-
leri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Grup 1’de 5 hastaya, 2’de ise 6 hastaya bilate-
ral EVLA işlemi uygulandı. Tedavi edilen safen ven
uzunluğu Grup 1’de ortalama 40,1±4.3 cm (33-50)
iken Grup 2’de 39,6±4,2 cm (33-50) olarak ölçüldü.
Yine iki grupta ortalama işlem süresi ve verilen
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Grup 1 Grup 2 P

(n=40) (n=38) değeri

Tedavi edilen ekstremite sayısı 45 44

Cinsiyet (E/K) 17/23 13/25 p=0,934

Ortalama yaş 41(20-75) 42(20-70) p=0,912

Semptomların süresi (yıl) 4(2-20) 4(2-20) p=0,878

Ortalama reflü süresi (sn) 6(4-8) 6(3-9) p=0,276

Ortalama BSV çapı 8,8(5,8-16,6) 9,8(5,6-16,2) p=0,095

Ortalama BSV cilt mesafesi (cm) 2,2(1-4) 2,6(1-5) p=0,068

Preoperatif VCSS 7,4±1,8 7,2±1,7 p=0,722

CEAP Sınıflaması

C2 21(%47) 22(%50) p=0,874

C3 18(%40) 14(%32) p=0,682

C4 6(%13) 8(%18) p=0,746

TABLO 1: Hastaların preoperatif özellikleri ve
demografik veriler.

E: Erkek; K: Kadın; BSV: Büyük safen ven; VCSS: Venöz klinik şiddet skoru.



toplam enerji miktarları sırasıyla 34,8 dk ve 35,7 dk
ile 2636±384 J ve 2705±373 J olarak hesaplandı. Po-
stoperatif BSV’de kapanma oranı ise Grup 1 ve 2’de
sırasıyla %91 (n=41) ve %93 (n=41) olarak bulun-
du. Yine Grup 2’de postoperatif analjezik ihtiyacı
Grup 1’e göre anlamlı derecede daha az bulundu
(p=0,043).

Postoperatif erken dönemde her iki grupta da
en sık karşılaşılan komplikasyonlar postoperatif ağ-
rı, BSV trasesinde endurasyon, ekimoz ve pareste-
zi olarak görülürken, bunlar Grup 2’de anlamlı
derecede daha az görüldü. İki grupta da trombof-
lebit, hematom, DVT ve pulmoner emboli gibi
komplikasyonlara rastlanmadı. Hastaların operatif
ve postoperatif verileri Tablo 2’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Kronik venöz yetmezlik ve BSV yetmezliği sonucu
gelişen varikoziteler yaşam kalitesini ve iş perfor-
mansını ciddi şekilde azaltan sağlık problemleridir.
Son 10 yılda klasik stripping ve yüksek ligasyon gi-

bi geleneksel yöntemlere alternatif minimal inva-
ziv teknik olarak geliştirilen EVLA ile başarılı so-
nuçlar elde edilmiştir. EVLA’nın geleneksel cerrahi
yöntemlerle karşılaştırıldığı çalışmalarda, %90’ın
üzerinde kapanma, daha düşük postoperatif ağrı,
günlük aktivitelere erken dönüş, daha az hastane
maliyetleri ve morbidite oranları bildirilmiştir.8

Bütün bu avantajlarına rağmen hangi lazerin veya
radyofrekans ablasyon gibi hangi sistemin ne şekil-
de yapılacağına dair bir fikir birliği oluşmamıştır.
Bundan dolayı endolümial lazer enerjisinin bildi-
rilmesinden günümüze kadar geçen sürede 810,
940, 980, 1064, 1319, 1320 ve 1470 nm gibi değişik
dalga boylarında lazer enerjileri kullanılmıştır. Çıp-
lak uçlu fiberlerden sonra radial uçlu fiberlerle da-
ha etkili sonuçlar elde edilmiştir. Fiberlerin geri
çekilme hızı, verilen enerji miktarları ve BSV çap-
ları gibi birçok etken işlem başarısında etkilidir.
Lazer işlemi tekniğinde manuel geri çekme kulla-
nılmaktadır. Literatürde otomatik geri çekme sis-
temli lazer işlemine rastlanmamıştır. Bizim
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Grup 1 (n=40) Grup 2 (n=38) P değeri

Tedavi edilen ortalama BSV uzunluğu (cm) 40(33-50) 39(33-50) p=0,587

Flebektomi sayısı 14±0,4 11±0,4 p=0,524

Ortalama tümesan anestezi miktarı (ml) 342,2±57,4 327,2±52,8 p=0,228

Total enerji miktarı (J) 2636±384 2705±373 p=0,458

Ortalama işlem süresi (dk) 34,8±7 35,7±7 p=0,491

Kapanma oranı (%) 41(%91) 41(%93) p=0,718

Postoperatif ağrı 18 13 p=0,033

Ekimoz 19 11 p=0,044

Endurasyon 21 11 p=0,034

Parestezi 16 7 p=0,035

Cilt yanığı 0 0 NS

Hematom 0 0 NS

Derin Ven Trombozu 0 0 NS

Pulmoner emboli 0 0 NS

VCSS

3. gün 3,6±1 2,9±1,1 p=0,002

7. gün 3,4±1 2,5±0,9 p=0,018

1. ay 2,4±1 2,1±0,9 p=0,285

Postoperatif analjezik ihtiyacı (gün) 2,3±0,9 1,9±0,7 p=0,043

Günlük aktiviteye dönüş (gün) 1,8±0,7 1,6±0,8 p=0,216

TABLO 2: Operatif ve postoperatif veriler.

LEED: Lineer endovenöz enerji dansitesi; VCSS: Venöz klinik şiddet skoru.
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çalışmamızda da 980 nm çıplak fiber lazer ile l470
nm radial fiber otomatik geri çekme sistemli lazer
karşılaştırılmış, otomatik sistemde erken postope-
ratif morbidite anlamlı derecede daha az bulun-
muştur.

Çalışmamızda iki gruptaki VCSS değerlendir-
melerinde, her iki grupta da yüksek oranda klinik
iyileşme gözlemlenmiş olup, erken dönem 3. gün ve
1. hafta takiplerinde VCSS skorlarında iyileşme
Grup 2’de anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0,005). Benzer şekilde Doğancı ve Demirkilic
yaptıkları çalışmada erken dönem takiplerde 1470
nm radial fiber ile anlamlı düzeyde klinik iyileşme
bildirmişlerdir.6 Bununla birlikte flebektomi, skle-
roterapi, perforatör ven ablasyonu gibi ek yöntem-
lerin de kullanılmasının klinik iyileşmeyi arttırdığı
söylenmektedir. Lazer sonrası rezidüel varislerin ve
perforan venlerin semptomların devam etmesine
neden olduğu söylenmektedir.9,10 Bu çalışmada ise
hastaların %28’ine EVLA ile birlikte flebektomi ya-
pılmıştır. Flebektomi yapılan hastalarda erken dö-
nemde semptomlar daha fazla görülse de, uzun
dönemde VCSS skorlarında düşme daha belirgin ol-
muştur.

Bir ay sonunda yaptığımız kontrollerde her iki
grupta %90’ın üzerinde kapanma oranları tespit et-
tik. Kapanma oranları otomatik geri çekme sistem-
li radial fiberli grupta daha yüksekti fakat anlamlı
bir farklılık yoktu. Literatürde %100’e yakın ka-
panma oranları veren çalışmalara göre bizim oran-
larımızın biraz düşük olmasının muhtemel
sebepleri; bu vakaların başlangıç vakaları olması,
tüm safen ven segmentlerine aynı enerji (65J/cm-1)
verilmesi, enerjinin safen ven çaplarına göre veril-
memesi olarak sayılabilir. EVLA tedavisindeki
önemli noktanın enerji dansitesi (J/cm-1) olduğu
söylenmektedir. Timperman ve ark. başarılı tedavi
için 80 J/cm-1 ve üzerinde enerji gerektiğini söyler-
ken, Theivacumar ve ark. 60 J/cm-1 ve üzeri enerji
miktarlarının yeterli olacağını bildirmişlerdir.11,12

Bunun tersine Kim ve ark. 34 hastalık serilerinde
35 J/cm-1 enerji miktarı ile %100’lük bir kapanma
oranı elde etmişlerdir.13

Postoperatif ağrı, erken dönemde yaşam kali-
tesini etkileyen en önemli faktördür. 1470 nm dal-

ga boyunda lazer ile yapılan çalışmalarda postope-
ratif ağrı, ekimoz ve parestezi gibi komplikasyonlar
980 nm laserlere göre daha az bulunmuştur.6,14 Bi-
zim çalışmamızda da bu çalışmalara benzer şekilde
postoperatif erken dönemde ağrı, ekimoz, enduras-
yon ve parestezi en sık rastlanan komplikasyonlar
olup, grup 2’de anlamlı derecede daha az bulun-
muştur. Bu sonuçlarda, 1470 nm dalga boyunda la-
zerin yüksek su absorbsiyonunun yanında, radial
fiber olması ve otomatik geri çekme sisteminin tüm
ven segmentlerine eşit sürede eşit enerji aktarımı
sağlaması etkili olabilir. Amzayyb M ve ark. ise
yaptıkları optik koherans tomografi çalışmalarında
1470 nm dalga boyunda lazer ile 1200 °C üzerinde
ısı oluştuğunu ve bunun fiberin uç kısmını zedele-
diğini, göstermişlerdir.15

Pannier ve ark. 1470 nm lazer ile tedavi ve ta-
kip ettikleri ettikleri 127 ven (102 BSV, 25 küçük
safen ven) ve 111 ekstremiteyi içeren çalışmada pa-
restezi oranlarını 6. ayda %9,5 ve bir yılın sonun-
da da %7,6 olarak belirtmişlerdir.5 BSV’leri tedavi
edilen hastaları verilen enerji miktarına göre karşı-
laştırdıklarında ise, lineer endovenöz enerji dansi-
tesi 100 J/cm-1 altında tedavi edilen hastalarda
parestezi oranlarını daha düşük bulmuşlardır. Bi-
zim çalışmamızda ise erken dönemde parestezi
oranları Grup 1 ve 2’de sırasıyla %35 ve %15 olarak
bulundu.

Çalışmamızda postoperatif dönemde DVT,
nekroz, cilt yanığı ve pulmoner emboli gibi majör
komplikasyonlara rastlamadık. Timperman ve
ark.11 111 vakalık serilerinde 1 vakada, Marsh ve
ark.16 ise 350 vakalık serilerinde 3 (%0,9) hastada
DVT tespit etmişlerdir. DVT ve pulmoner emboli-
nin önlenmesinde antikoagulasyon, erken mobili-
zasyon ve kompresyon çorabının etkili olduğunu
düşünmekteyiz. Bizim hasta serimizde de işlem
sonrası enoksaparin sodyum 100 anti-Xa IU/kg,
class II (30-40 mmHg) kompresyon çorabı ve erken
mobilizasyon uygulandı.

SONUÇ

Sonuç olarak, 1470 nm radial fiber otomatik geri
çekme sistemli lazer etkili bulundu. Otomatik geri
çekme sistemli 1470 nm radial fiberde erken dö-
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nem komplikasyon oranları daha iyi bulundu. Ça-
lışmanın zayıf yönleri ise, öncelikle retrospektif di-
zayn edilmiş bir çalışma olması, vaka sayılarının
azlığı, aynı dalga boylarında, aynı enerji miktarla-
rı ve aynı kateter tipleri ile geri çekme sisteminin
karşılaştırılmamış olması sayılabilir. Bu sistemle il-

gili kesin yargılara varabilmek için prospektif di-
zayn edilmiş kontrollü çalışmalara gerek vardır.

ÇÇıı  kkaarr  ÇÇaa  ttıışş  mmaa  ssıı
Ya zar lar her han gi bir çı kar ça tış ma sı ve ya fi nan sal des-
tek bil dir me miş tir.
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Çalışan Hemşirelerin Flebit Konusundaki

Bilgi ve Tutumları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu ça lış ma nın ama cı, bir eği tim ve araş tır ma has ta ne sin de ça lı şan hem şi re le rin pe ri -
fe rik in tra ve nöz ka te ter (PİK) uy gu la ma la rı na bağ lı ola rak ge li şen fle bit hak kın da ki bil gi ve tu tum-
la rı nın be lir len me si dir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Araş tır ma cı lar ta ra fın dan ha zır la nan so ru for mu
kul la nı la rak, en az bir yıl dır has ta ne de ça lı şan 269 (% 77) gö nül lü hem şi re ile ya pı lan ta nım la yı cı
ve ke sit sel tip te bir araş tır ma dır. Ça lış ma ve ri le ri 1-30 Ni san 2012 ta rih le ri ara sın da top lan mış tır.
So ru for mu hem şi re le rin ta nı tı cı bil gi le ri ve gün cel reh ber le re gö re fle bit bil gi si ve tu tu mu so ru la -
rın dan oluş muş tur. İsta tis tik sel ana liz için SPSS for Win dows 15.0 prog ra mı kul la nıl mış ve is ta tis -
tik sel an lam lı lık dü ze yi ola rak p<0,05 de ğe ri alın mış tır. BBuull  gguu  llaarr::  Hem şi re le rin or tan ca yaş de ğe ri
32 (26-36) yıl, top lam hem şi re lik sü re si or tan ca de ğe ri 11 (4-16) yıl olup, hem şi re le rin %77,3’ü li-
sans me zu nu dur. Hem şi re le rin %76,2’si fle bit ko nu sun da ki bil gi le ri ni okul dan al dı ğı nı, %25’i al dı -
ğı eği ti mi ye ter siz bul du ğu nu ve %70,3’ü eği tim al mak is te di ği ni be lirt miş tir. Hem şi re le rin %55,3’ü
gün de or ta la ma 1-3 kez PİK uy gu la dı ğı nı, %39,4’ü PİK uy gu la nan has ta la rın %16-25’in de fle bit ge-
liş ti ği ni be lirt miş tir. Fle bi te yö ne lik 15 bil gi ve tu tum so ru su nun or ta la ma %49,09’u (en az %3,3,
en çok %96,7) hem şi re ler ta ra fın dan doğ ru ola rak ya nıt lan mış tır. SSoo  nnuuçç:: Hem şi re le rin ço ğu nun
fle bit ko nu sun da bil gi le ri nin ye ter siz ol du ğu, hem şi re le rin bu ko nu da gün cel reh ber le ri ta kip et me-
dik le ri ve bil gi ye ge rek si nim le ri ol du ğu ka nı sı na va rıl mış tır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Bilgi ve tutum; flebit; hemşirelik; periferal intravenöz kateterizasyon; rehber

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The aim of the study was to determine the knowledge and attitudes of the
nurses working in a training and research hospital on phlebitis related to peripheral intravenous
catheters (PIC). MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: This cross-sectional and descriptive study was performed on
269 (77%) volunteer nurses who were on the job for at least one year, by using a questionnaire
which was developed by the researchers. The study data were collected between 1-30 April 2012.
The questionnaire form included the nurses’ demographics (age, education degree, units they
worked, etc.) and the knowledge and attitude about phlebitis regarding to the current guidelines.
SPSS 15.0 for Windows was used for statistical analyses and p<0.05 was accepted as statistical sig-
nificance. RReessuullttss:: The median age of the nurses was 32 (26-36) years, the median professional ex-
perience was 11 (4-16) years, and 77.6% were baccalaureate, 76.2% of the nurses stated that they
got the knowledge on phlebitis as a part of nursing education, 25% of them evaluated the educa-
tion they had taken as inadequate, and 70.3% of the nurses stated that they wanted to get further
education on the subject, 55.3% of the nurses also stated that they have been applying 1-3 PIC daily
in average and 39.4% of the nurses stated that phlebitis was developed in 16-25% of the patients.
Of the 15 knowledge and attitude evaluating questions, 49.09% (min:3.3%, max:96,7%) in average
were answered correctly by the nurses. CCoonncclluussiioonn::  It was concluded that most of the nurses had
inadequate knowledge on phlebitis, did not follow up to current guidelines, and needed further in-
formation and periodical education. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Knowledge and attitudes; phlebitis; nursing; peripheral intravenous catheterization;
guideline
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Pe ri fe rik in tra ve nöz ka te ter ler (PİK); sı vı, kan,
ilaç ve bes len me ma yi le ri nin has ta ya ve ril -
me si ya da in va ziv he mo di na mik mo ni to ri -

zas yon ve he mo di ya liz uy gu lan ma sı gi bi amaç lar la
yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır.1,2 PİK uy gu la ma la -
rı na bağ lı fle bit sık lı ğı has ta ne de ya tan has ta lar da
%77,5’e ka dar çık mak ta dır.3,4 PİK ya da in tra ve nöz
(İV) ka nül uy gu la ma sı yo lu ile sı vı ve ilaç uy gu la -
ma la rı ya pı lan ven le rin inf la mas yo nu ola rak ta nım -
la nan fle bi tin,5,6 Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’n de
has ta ne en fek si yon la rı na yö ne lik mor bi di te ve mor-
ta li te nin en önem li ne de ni ol du ğu bil di ril miş tir.7

Fle bit, has ta lar da mik ro or ga niz ma la rın kan yo -
lu ile vü cu da ya yıl ma sı ve kan da yay gın en fek si yon
(bak te re mi a-sep sis) ge liş me si ile so nuç la na bil mek -
te dir. PİK uy gu la ma sın da en faz la kan en fek si yo nu -
na ne den olan ajan lar; ko a gü laz ne ga tif sta fi lo kok,
Staph ylo coc cus au re us, ae ro bik ne ga tif ba sil ve Can-
di da al bi cans ola rak ta nım lan mış tır.7 PİK uy gu la -
ma sı bu mik ro or ga niz ma la rın da mar yo lu na
gi ri şin de et ki li ve ko lay laş tı rı cı rol oy na mak ta dır.8

Fle bit ge liş me sin de risk fak tör le ri ola rak; İV in füz -
yo nun sü re si, uy gu lan ma ne de ni (özel lik le on ko lo -
jik has ta lar), ka te ter ça pı, in füz yon sı vı sı nın
yo ğun lu ğu, hı zı, uy gu la ma sü re si gi bi fak tör ler ya-
nın da; uy gu la ma yı ya pan sağ lık per so ne li nin bil gi,
be ce ri ve de ne yi mi de önem li fak tör ler ola rak de-
ğer len di ril mek te dir.1 Ağ rı, kı za rık lık, has sa si yet, da -
mar yo lu bo yun ca pal pe edi le bi len bir sert lik ve ısı
ar tı şı gi bi be lir ti le ri olan fle bi tin, has ta ne en fek si -
yon la rı na bağ lı mor bi di te ve mor ta li te oran la rı nı
%25 ora nın da art tır dı ğı be lir til miş tir.7 Ay rı ca has ta -
la rın has ta ne de ya tış sü re si ni uza ta rak ma li yet le rin
art ma sı na, has ta mem nu ni ye ti nin azal ma sı na ve ba -
kım ka li te si nin düş me si ne de yol aç mak ta dır.9,10

Fle bit ge liş me si nin ön len me si ve azal tıl ma sı
ama cıy la, araş tır ma so nuç la rı na da ya lı ka nıt lar dan
el de edi len çe şit li reh ber ler ya yın lan mak ta dır.9-11

Bu reh ber ler has ta ne de ya da ev de İV ka te ter uy gu-
la ma sı ya pan sağ lık ba kım pro fes yo nel le ri, en fek si -
yon kon trol ko mi te le ri ve kli nik so rum lu la rı için
ge liş ti ril miş İV ka te ter le re bağ lı en fek si yon la rı ön-
le me ye yö ne lik öne ri le ri içer mek te dir. Bu reh ber -
ler den en so nun cu su ve kap sam lı sı 2011 yı lın da
Has ta lık la rı Kon trol ve Ön le me Mer ke zi (CDC) ta-
ra fın dan ya yın la nan ‘in tra vas kü ler ka te ter le re bağ -
lı en fek si yon la rı ön le me reh be ri’ dir.10

CDC ta ra fın dan ya yın la nan in tra vas kü ler ka-
te ter le re bağ lı en fek si yon la rı ön le me reh be rin de
çe şit li ka nıt dü zey le rin de öne ri ler yer al mak ta
olup, bu ka nıt dü zey le ri ne iliş kin açık la ma Tab lo
1’de yer al mak ta dır.10 Reh ber de sağ lık per so ne li nin
İV ka te ter le re bağ lı en fek si yon lar ko nu sun da eği ti-
mi nin öne mi vur gu lan mak ta ve özel lik le hem şi re -
le re gün cel kı la vuz la rı ta kip ede rek uy gu la ma la rı nı
bu reh ber le re gö re ge liş tir me le ri öne ril mek te dir.

Araş tır ma lar da İV ka te ter le re bağ lı en fek si -
yon la rı ön le me de kli nik reh ber le rin öne ri le ri ne
uy gun ba kım ve ril me si nin ya rar lı ol du ğu gös te ril -
miş tir.1,12-14 Fle bit ge li şi mi nin ve bu na bağ lı ola rak
sep si sin azal tıl ma sın da çok önem li so rum lu luk la rı
olan hem şi re le rin bu ko nu da ki bil gi, tu tum la rı ve
reh ber le re uy gun ba kım ver me du rum la rı nı or ta -
ya ko yan araş tır ma bul gu la rı yok de ne cek ka dar az -
dır.1,8,15,16 Hem şi re le rin fle bit ko nu sun da ki bil gi ve
tu tum la rı nın be lir len me si ile eği tim plan la ma la -
rın da kul la nı la bi le cek ve ri le rin el de edi le bi le ce ği
de ğer len di ril miş tir. 

AAmmaaçç::  Bu ça lış ma da hem şi re le rin PİK uy gu la -
ma la rı na bağ lı ola rak ge li şen fle bit hak kın da ki bil -
gi ve tu tum la rı nın be lir len me si amaç lan mış tır. 
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Kategori/derece Tanımlama

IA İyi tasarlanmış randomize kontrollü klinik 

araştırmalar, deneysel ve epidemiyolojik 

çalışmalardan elde edilen kanıtlar. Uygulanması

şiddetle tavsiye edilmektedir. 

IB Bazı deneysel, klinik veya epidemiyolojik 

çalışmalar ve güçlü bir teorik gerekçe ile veya 

sınırlı kanıtlarla desteklenen kabul edilen bir 

uygulama (örneğin, aseptik teknik). 

Uygulanması şiddetle tavsiye edilmektedir.

IC Uygulanması ulusal veya yerel düzenlemeler, 

kurumsal kurallar ve standartlar çerçevesinde 

önerilmektedir.

II Uygulanması, klinik ve epidemiyolojik çalışmalar

veya teorik gerekçelerle önerilmektedir.

Çözümlenmemiş Yeterli kanıt yok veya konu hakkında görüş 

Konu birliği sağlanamamış olduğundan herhangi bir 

öneri yok. 

TABLO 1: İntravasküler kateterlere bağlı enfeksiyonları
önleme kılavuzunda yer alan kanıt düzeylerinin 

kategorileri ve tanımlamaları.9



Araş tır ma da:

■Hem şi re le rin PİK uy gu la ma la rı ve fle bit ge-
li şi mi ne yö ne lik göz lem ve de ne yim le ri ne ler dir? 

■Hem şi re le rin fle bit ko nu sun da ki bil gi ve tu -
tum so ru la rı nı doğ ru ya nıt la ma ora nı ne dir? 

So ru la rı nın ya nıt la rı aran mış tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Araş tır ma 1-30 Ni san 2012 ta rih le ri ara sın da Gül-
ha ne As ke ri Tıp Aka de mi si (GA TA) Eği tim ve
Araş tır ma Has ta ne si’n de ça lı şan hem şi re ler le ya pı -
lan ta nım la yı cı ve ke sit sel tip te bir araş tır ma dır.
Araş tır ma nın ör nek le mi ni has ta ne nin dâhi li ve
cer ra hi ser vis le ri, yo ğun ba kım ve acil üni te le rin de
en az bir yıl dır ça lı şan ve araş tır ma nın uy gu lan dı -
ğı ta rih ler de gö rev de olan tüm hem şi re ler (349
hem şi re) oluş tur muş tur. Araş tır ma ya 269 hem şi re
(%77) gö nül lü ola rak ka tıl mış tır.

ARAŞ TIR MA VE Rİ LE Rİ NİN TOP LAN MA SI

Araş tır ma da ve ri top la mak ama cıy la oluş tu ru lan
form lar bu ça lış ma için li te ra tür in ce le me le ri so nu-
cun da araş tır ma cı lar ta ra fın dan ge liş ti ril miş tir. 

FFoorrmm  II--TTaa  nnıı  ttıı  ccıı  BBiill  ggii  lleerr::  Hem şi re le rin yaş, eği-
tim, hem şi re lik sü re si, ça lış tı ğı kli nik gö re vi, fle bit ko-
nu sun da ders/eği tim al ma du ru mu, al dık la rı eği ti mi
ye ter li bul ma du ru mu ve fle bit ko nu sun da ders/eği -
tim al mak is te me du ru mu so ru la rın dan oluş muş tur. 

FFoorrmm  IIII  DDaa  mmaarr  YYoo  lluu  uuyy  gguu  llaa  mmaa  llaa  rrıı  vvee  GGöözz  lleemm  --
llee  rrii::  Hem şi re le rin ça lış tık la rı kli nik ler de İV da mar
yo lu uy gu la ma la rı, fle bit ge li şi mi ne yö ne lik göz-
lem le ri ve tu tum la rı na iliş kin çok tan seç me li so ru -
lar dan oluş muş tur.

FFoorrmm  IIII  II--FFllee  bbiitt  BBiill  ggii  ssii  vvee  TTuu  ttuumm  SSoo  rruu  llaa  rrıı::  Fle bit
ge li şi mi ni ön le me ye yö ne lik ka nı ta da ya lı ola rak ge-
liş ti ri len reh ber ler den ya rar la nı la rak oluş tu rul muş -
tur. Fle bit bil gi si 11, PİK uy gu la ma la rı na yö ne lik
tu tum lar ise 4 ol mak üze re, top lam 15 çok tan seç me -
li so ru dan oluş tu rul muş tur.1,10 Bu bö lüm de yer alan
so ru lar da ka nıt dü zey le ri CDC 2011 Kı la vu zun da yer
alan ka nıt dü zey le ri (Tab lo 1)10 olup; bu şık la rı işa-
ret le yen hem şi re le rin ce vap la rı doğ ru ka bul edil miş -
tir. Ça lış ma ör nek le mi ni oluş tu ran hem şi re le rin
ça lış ma alan la rı nın fark lı lık gös ter me si ne de niy le,
CDC 2011 reh be rin den sa de ce tüm alan lar da sık kul-

la nı lan PİK uy gu la ma la rı na iliş kin bil gi ve öne ri ler
ça lış ma ya dâhil edil miş tir. San tral ve nöz, ar te ri yel,
he mo di ya liz ve umb li kal ka te ter le re iliş kin öne ri ler
ça lış ma kap sa mı na alın ma mış tır. Ay rı ca ço cuk üni te-
si nin özel bir alan ol ma sı ve ço cuk has ta la ra iliş kin
öne ri le rin ye tiş kin ler den ba zı fark lı lık lar gös ter me si
ne de niy le, so ru for mu na bu ala na iliş kin so ru ek len -
me miş tir. Fle bit bil gi si ve tu tum so ru la rı nın gü ve -
nir lik ana li zi ya pıl mış ve Cron bach Alp ha de ğe ri
0,787 ola rak he sap lan mış tır. Bil gi ve tu tum so ru la rı -
na ve ri len doğ ru ce vap la ra “1” pu an ve ri le rek her bir
hem şi re nin doğ ru ce vap sa yı sı he sap lan mış tır. 

VE Rİ TOP LA MA FORM LA RI NIN GE ÇER Lİ Lİ Ğİ

Ve ri topla ma for mu has ta ne nin an ket ko mis yo nu
ve ko nu nun uz ma nı beş aka de mis yen ta ra fın dan
in ce len miş ve form da ki so ru la rın hem şi re le rin
fle bit ko nu sun da ki bil gi ve tu tum la rı nı ölç me de
ge çer li ol du ğu be lir til miş tir. Ve ri top la ma form-
la rı nın an la şıl ma du ru mu nun be lir len me si ama-
cıy la 12 hem şi re ye ön uy gu la ma ya pıl mış tır. Ön
uy gu la ma so nuç la rın da an la şıl ma yan, de ğiş ti ril me -
si ge re ken so ru ol ma mış tır. Ön uy gu la ma ya pı lan
12 hem şi re nin ve ri le ri araş tır ma ya dâhil edil miş tir. 

ARAŞ TIR MA NIN UY GU LAN MA SI

Araş tır ma ya baş lan ma dan ön ce GA TA Etik Ku ru -
lu’n dan araş tır ma ona yı alın mış olup; ça lış ma Hel-
sin ki Dek la ras yo nu Pren sip le ri ne uy gun ola rak
ya pıl mış tır. Araş tır ma hak kın da hem şi re le re açık-
la ma ya pı la rak bil gi len di ril miş olur for mu im za la -
tıl mış tır. Araş tır ma ve ri form la rı dol dur ma la rı için
hem şi re le re bı ra kıl mış, iki gün son ra top lan mış tır.
Araş tır ma da hem şi re ler den ve ri form la rı na isim le -
ri ni yaz ma la rı is ten me miş tir.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma±stan dart
sap ma (SS) ve or tan ca (%25-%75) ola rak gös te ril di.
Ve ri le rin nor mal da ğı lım gös te rip gös ter me di ği Sha-
pi ro-Wilk tes ti ile in ce len di. Sü rek li de ğiş ken ler
için Spe ar man Ko re las yon ana li zi uy gu lan dı. Ka te -
go rik de ğiş ken ler için Ki-ka re tes ti kul la nıl dı ve fre-
kans ve yüz de [n (%)] ola rak gös te ril di. Ça lış ma da
is ta tis tik sel ana liz ler için SPSS 15.0 prog ra mı (IL,
Chi ca go, USA) kul la nıl dı. İsta tis tik sel an lam lı lık dü-
ze yi ola rak p<0,05 de ğe ri alın mış tır.
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BUL GU LAR

Araş tır ma ya ka tı lan 269 hem şi re nin ta nı tı cı özel lik -
le ri Tab lo 2’de yer al mak ta dır. Hem şi re le rin or tan -
ca yaş de ğe ri 32 (26-36) yıl, top lam hem şi re lik sü re si
or tan ca de ğe ri 11 (4-16) yıl ve son ça lış tı ğı bö lüm -
de ki hem şi re lik sü re si or tan ca de ğe ri 4 (1-8) yıl ola-
rak he sap lan mış tır. Hem şi re le rin ço ğu li sans
me zu nu (%77,3) ve ser vis hem şi re si (%88,8) olup,
araş tır ma da yer alan en az sa yı da ki grup acil ser vis
hem şi re le ri dir (%7,0). Hem şi re le rin ço ğu (% 76,2)
fle bit ko nu sun da okul da ders/eği tim al dı ğı nı, dört te
bi ri (%25,0) bu eği ti mi ye ter li bul du ğu nu, ço ğu ise
eği tim al mak is te di ği ni (%70,3) be lirt miş tir. Gün cel
reh ber ler den ha be ri olan ve ta kip eden hem şi re ora -
nı sa de ce %3,4 iken; hem şi re le rin %96,3’ü reh ber -
ler den ha ber dar ol ma dı ğı nı be lirt miş tir (Tab lo 2).

Hem şi re le rin PİK ve fle bit ge liş me du ru mu na
iliş kin göz lem, uy gu la ma ve de ne yim le ri ne iliş kin
bul gu lar Tab lo 3’te ve ril miş tir. Hem şi re le rin ya rı -
sın dan faz la sı (%55,3) ça lış ma la rın da gün de or ta la -
ma 1-3 kez PİK uy gu la dık la rı nı, göz lem ve
de ne yim le ri ne gö re %28,99’u has ta la rın %6-15’in -
de, %39,4’ü ise %16-25’in de fle bit ge liş ti ği ni ifa de
et miş ler dir. Hem şi re le rin ço ğu (%70,3) PİK uy gu -
la ma sın da ön ce lik le ön kol da mar la rı nı ter cih et-
mek te dir. Hem şi re le rin %75,1’ine gö re PİK
uy gu la nan has ta lar da fle bit ge li şi mi ço ğun luk la 49-
72. sa at ler ara sın da ger çek leş mek te dir (Tab lo 3). 

Gün cel reh ber ler den ya rar la nı la rak oluş tu ru lan
fle bit bil gi so ru la rı na ve ri len ce vap la rın da ğı lı mı Tab -
lo 4’te, tu tum so ru la rı na ve ri len ce vap la rın da ğı lı mı
Tab lo 5’te yer al mak ta dır. Her iki tab lo da yer alan so-
ru la rı nın sa de ce 3’ü (3/11=%27,3) hem şi re le rin
%80’in den faz la sı ta ra fın dan doğ ru ce vap la nır ken, 4
so ru (4/11=%36,4) hem şi re le rin %20’sin den azı ta ra -
fın dan doğ ru ce vap lan mış tır. Doğ ru ce vap lan ma ora -
nı en yük sek olan so ru lar “hız lı in füz yo nun fle bit
ge li şi mi ni ar tır ma sı” (%96,7), “kan ve kan ürü nü uy-
gu la nı yor sa se rum se ti nin 24 sa at te bir de ğiş ti ril me -
si öne ri si ” (%91,1) ve “İV sı vı kon san tras yo nu na gö re
hi per to nik le rin fle bit ge liş me si ni ar tır ma sı” (%83,6)
ko nu la rın da ger çek leş miş tir (Tab lo 4, 5). 

On beş bil gi ve tu tum so ru su nun or ta la ma
%49,09’u (en az %3,3, en çok %96,7) doğ ru ola rak
ya nıt lan mış tır. Fle bit bil gi ve tu tum so ru la rı nın doğ -
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Demografik ve Profesyonel Durumlarına İlişkin 

Tanıtıcı Özellikler n (%)

Yaş (en az: 21, en çok: 52) yıl 

(ortanca; %25-%75: 32; 26-36)

21-25 63 (23,4)

26-30 50 (18,6)

31-35 65 (24,2)

36-52 91 (33,8)

Toplam hemşirelik süresi (en az:1, en çok:30) yıl 

(ortanca; %25-%75: 11; 4-16)

1-4 yıl 77 (28,6)

5-11 yıl 71 (26,4)

12-16 yıl 63 (23,4)

17-30 yıl 58 (21,6)

Son çalıştığı bölümde hemşirelik süresi 

(en az:1, en çok:26) yıl (ortanca; %25-%75: 4; 1-8)

1 yıl 78 (29,0)

2-4 yıl 75 (26,8)

5-10 yıl 70 (26,0)

11-30 yıl 49 (18,2)

Eğitim Durumu

Sağlık Meslek Lisesi 3 (1,1)

Ön Lisans 39 (14,5)

Lisans 208 (77,3)

Yüksek Lisans ve üzeri 19 (7,1)

Görevi

Servis hemşiresi 239 (88,8)

Eğitim hemşiresi 14 (5,2)

Bölüm sorumlusu 11 (4,1)

Yönetici hemşire 5 (1,9)

Çalıştığı Bölüm

Dahili klinik 109 (41,0)

Cerrahi klinik 93 (34,6)

Yoğun bakım 47 (17,4)

Acil servis 20 (7,0)

Flebit konusunda eğitim adınız mı?

Hayır/hatırlamıyorum 57 (21,2)

Evet okulda eğitim aldım 205 (76,2)

Evet mezuniyet sonrası kurs/ 7 (2,6)

Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldım

Aldığınız eğitimi yeterli buluyor musunuz? (n=212**)

Evet 53 (25,0)

Hayır 85 (40,0)

Kararsızım 74 (35,0)

TABLO 2: Hemşirelerin demografik, profesyonel ve
flebit eğitimi ile ilgili tanıtıcı özelliklerinin dağılımı

(N=269).

Devamı →



ru ce vap or tan ca sı 3 (3-4) ola rak he sap lan mış tır. Bil -
gi ve tu tum so ru la rı nın doğ ru ce vap lan ma ora nı ile
hem şi re le rin yaş, hem şi re lik te ça lış ma sü re si ve son

ça lış tı ğı kli nik te ça lış ma sü re si ara sın da iliş ki ol ma -
dı ğı sap tan mış tır (sı ra sı ile r=0,011, p=0,385; r=0,208,
p=0,059; r=0,118, p=0,087). Eği tim du ru mu, ça lış tı ğı
bi rim, gö re vi, fle bit ko nu sun da eği tim al ma du ru mu
grup la rı ile bil gi ve tu tum so ru la rı nın doğ ru ya nıt -
lan ma ora nı ara sın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı bir
iliş ki sap tan ma mış tır (Ki-Ka re tes ti, p>0,05).

TAR TIŞ MA

Bu ça lış ma da has ta ne nin dâhi li, cer ra hi, yo ğun ba -
kım ve acil ser vis le rin de gö rev ya pan hem şi re le rin
ço ğun lu ğu na gö re PİK uy gu la ma sı ya pı lan has ta la -
rın %6-25’in de fle bit ge liş mek te dir. Li te ra tür de
göz lem sel ça lış ma lar da fle bit ge liş me sık lı ğı nın %1-
77,5 ara lı ğın da ger çek leş ti ği be lir til mek te olup, ça-
lış ma so nuç la rı li te ra tür ile uyum lu dur.3,4,11,14-16

Fle bit ge li şi mi ne yö ne lik bu ge niş ara lık, ça lış ma la -

Bilgi Soruları* n (%)

Hızlı infüzyon flebit gelişimini:

Artırır (IB) 260 (96,7)

Azaltır 5 (1,9)

Etkilemez 3 (1,1)

Fikrim Yok 1 (0,4)

İV sıvı konsantrasyonun flebit gelişimine etkisi:

Hipotonikler artırır 14 (5,2)

İzotonikler artırır 1 (0,4)

Hipertonikler artırır (IA) 225 (83,6)

Etkisi yoktur 3 (1,1)

Fikrim Yok 26 (9,7)

Flebit belirti ve bulgusu bulunmayan PİK uygulanan 

venin değiştirilmesi önerilir. 

24 saatte bir 6 (2,2)

48 saatte bir 50 (18,6)

72 saatte bir 203 (75,5)

7 günde bir (IA) 9 (3,3)

Fikrim yok  1 (0,4)

PİK uzunluğunun flebit gelişimine etkisi:

Uzun kateterler artırır 64 (23,8)

Kısa kateterler artırır (IB) 36 (13,4)

Etkisi yoktur 66 (24,5)

Fikrim yok 103 (38,3)

TABLO 4: Hemşirelerin PİK uygulamalarında flebit
gelişiminin önlenmesine yönelik güncel rehberlere göre
hazırlanan bilgi sorularına verdikleri yanıtların dağılımı

(N=269).
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Demografik ve Profesyonel Durumlarına İlişkin 

Tanıtıcı Özellikler n (%)

Flebit konusunda eğitim almaya ihtiyacınız olduğunu 

düşünüyor musunuz?

Evet 189 (70,3)

Hayır 80 (29,7)

PİK uygulamalarında flebit riskini azaltmaya 

yönelik hazırlanan güncel rehberi takip ediyor musunuz?

Rehberlerden haberim var; ancak takip etmiyorum 1 (0,3)

Rehberlerden haberim var ve takip ediyorum 9 (3,4)

Rehberlerden haberim yok 259 (96,3)

TABLO 2: Hemşirelerin demografik, profesyonel ve
flebit eğitimi ile ilgili tanıtıcı özelliklerinin dağılımı

(N=269) (devamı).

PİK: Periferik intravenöz kateter.
**Eğitim aldığını belirten 212 hemşirenin yanıtlarıdır. 

Devamı →

PİK ve flebit gelişme durumuna ilişkin 

uygulama ve deneyimler n (%)

Günde ortalama PİK uygulama sayınız:

1-3 kez 144 (55,3)

4-6 kez 71 (26,4)

7-10 kez 37 (13,8)

11’den fazla 17 (6,3)

Deneyimlerinize göre PİK uygulanan hastalarda 

hangi oranda (%) flebit gelişmektedir?

%1-5 52 (19,3)

%6-15 78 (28,9)

%16-25 106 (39,4)

%26-40 26 (9,6)

%41 ve üzeri 7 (2,8)

PİK uygulamasında öncelikle hangi alanı 

tercih ediyorsunuz?

Ön kol damarları 189 (70,3)

El üstü damarları 80 (29,7)

Sizce PİK uygulanan ve sürekli infüzyonla sıvı-ilaç 

verilen hastalarda flebit ne zaman gelişmektedir?

İlk 24 saat içinde 3 (1,1)

24-48. saatler arasında 21(7,8)

49-72. saatler arasında 202 (75,1)

73 saatten sonra 43 (16,0)

TABLO 3: Hemşirelerin PİK ve flebit gelişme durumuna
ilişkin gözlem, uygulama ve deneyimlerinin dağılımları

(N=269).



rın ya pıl dı ğı has ta la rın kli nik özel lik le ri, PİK uy gu -
la ma sa yı sı ve sü re si ile kul la nı lan ka te ter le re bağ lı
özel lik ler den kay nak lan mış ola bi lir. Özel lik le sık
PİK uy gu la ma sı ya pı lan has ta lar fle bit ge liş me si açı-
sın dan da ha risk li grup ta yer al mak ta dır.3,9,11 Bu ça-
lış ma da da hem şi re le rin fark lı kli nik ler den
ça lış ma ya ka tıl ma sı ne de niy le göz lem le dik le ri fle-
bit oran la rı fark lı lık lar gös ter miş ola bi lir. 

Ça lış ma mız da hem şi re le rin ço ğu na gö re PİK
uy gu la nan has ta lar da fle bit ge li şi mi en faz la 49-72.
sa at ler ara sın da ger çek leş mek te dir. Li te ra tür de PİK
uy gu la ma sü re si nin 72 sa at ten faz la sür me si ile fle-
bit ge liş me ora nı nın art tı ğı17,18 bil di ril mek te olup,
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Bilgi Soruları* n (%)

Kateter çapının flebit gelişimine etkisi

Dar çaplı kateterler artırır 39 (14,4)

Geniş çaplı kateterler artırır (IB) 110 (40,9)

Etkisi yoktur 40 (14,9)

Fikrim yok 80 (29,8)

PİK uygulanan alanda pansuman değişim sıklığı 

ne olmalıdır?

24 saatte bir 137 (50,9)

48 saatte bir 40 (14,9)

Sadece gerektiğinde, kirlendiğinde (IB) 59 (21,9)

Fikrim yok 33 (12,3)

Flebit gelişiminin önlenmesine yönelik PİK uygulamalarında:

Steril eldiven önerilir 77 (28,6)

Nonsteril önerilir  (IA) 42 (15,6)

Etkisi yoktur 136 (50,6)

Fikrim yok 14 (5,2)

Flebit belirti ve bulgusu yoksa PİK değişiminin 

………… yapılması önerilir.

48 saatte bir 89 (33,1)

72-96 saatte bir (IB) 162 (60,2)

7 günde bir 16 (5,9)

Fikrim yok 2 (0,7)

Kan ve kan ürünü uygulanmıyorsa serum setinin 

…………..değiştirilmesi önerilir.

24 saatte bir 174 (64,7)

48 saatte bir 54 (20,1)

72-96 saatte bir (IB) 27 (10,0)

Değiştirmeye gerek yok 8 (3,0)

Fikrim yok 13 (2,3)

Kan ve kan ürünü uygulanıyorsa serum setinin 

…………..değiştirilmesi önerilir.

24 saatte bir (IB) 245 (91,1)

48 saatte bir 13 (4,8)

96 saatte bir 6 (2,2)

Değiştirmeye gerek yok 4 (1,5)

Fikrim yok 1 (0,4)

Flebit gelişimini önlemek için pansumanlarda 

lokal antibiyotikli solüsyon kullanımı

Önerilir 34 (12,6)

Önerilmez (IA) 127 (47,2)

Fikrim yok 108 (41,2)

TABLO 4: Hemşirelerin PİK uygulamalarında flebit
gelişiminin önlenmesine yönelik güncel rehberlere göre
hazırlanan bilgi sorularına verdikleri yanıtların dağılımı

(N=269) (devamı).

PİK: Periferik intravenöz kateter.
* Tabloda CDC 2011 rehberine göre önerilen/doğru cevaplar koyu renkli olarak, kanıt
düzeyleri ise parantez içinde belirtilmiştir.10

PİK: Periferik intravenöz kateter.
* Tabloda CDC 2011 rehberine göre önerilen/doğru cevaplar koyu renkli olarak, kanıt
düzeyleri ise parantez içinde belirtilmiştir.10

Tutum Soruları* n (%)

PİK uygulamaları sırasında nonsteril eldiven kullanma 

durumu

Her zaman (IC) 184 (68,4)

Sadece riskli hastalarda 49 (18,2)

Nadiren 30 (11,2)

Hiçbir zaman 6 (2,2)

PİK tıkanmasını önlemeye yönelik en sık kullandığınız 

yöntem:

Sadece serum fizyolojik ile flaşlama 39(14,4)

Serum şişesi/torbasının içine enjektör iğnesi ile 27(10,2)

hava enjekte etme

Heparinli serum fizyolojik ile flaşlama 119(44,2)

(Çözümlenmemiş konu)

Sık kateter değiştirme 84 (31,2)

PİK uygulaması yapılacak olan bölgede cildin 

temizliğinde hangi solüsyonu kullanmayı tercih edersiniz?

%0,5 Klorheksidin-alkol (IA) 48 (17,9)

Povidon-iyot 132 (49,1)

%70’lik alkol 18 (6,6)

Farketmez 71 (26,4)

Yetişkin hastalarda PİK uygulamasında çoğunlukla 

hangi kateteri tercih edersiniz?

24 numara 6 (2,2)

20-22 numara (II) 244 (90,8)

16-18 numara 19 (7,0)

TABLO 5: Hemşirelerin PİK uygulamalarında flebit
gelişiminin önlenmesine yönelik güncel rehberlere göre
hazırlanan tutum sorularına verdikleri yanıtların dağılımı

(N=269).



bu so nuç lar ça lış ma bul gu mu zu des tek le mek te dir.
Fle bit ge liş me sin de PİK ’in ven içe ri sin de kal ma sü-
re si nin art ma sı önem li risk fak tör le rin den bi ri dir.
Bu nun la bir lik te PİK ile uy gu la nan sı vı ve ilaç çe-
şit le ri nin ve ka te ter ti pi ve ça pı nın da et ki li ol du ğu
bi lin mek te dir.1 PİK uy gu la nan has ta la rın ilk gün-
den iti ba ren, özel lik le de üç gün den uzun sü ren sı -
vı-ilaç in füz yon la rın da fle bit be lir ti le ri açı sın dan
da ha dik kat le de ğer len di ril me si ya rar lı ola cak tır. 

PİK uy gu la ma sın da hem şi re le rin bü yük bir
kıs mı di ğer ça lış ma lar da ol du ğu gi bi ön kol ven le ri -
ni ön ce lik li ola rak ter cih et mek te dir ler.1,19,20 Uy gu -
la ma ko lay lı ğı ve has ta nın kon fo ru dik ka te
alın dı ğın da ön kol ven le ri hem şi re ler için avan taj lı
ola rak gö rül mek te dir. Bu nun la bir lik te li te ra tür de
ön kol da PİK uy gu la nan has ta lar da fle bit ge liş me
ora nı nın el üs tü ven le rin den da ha faz la ol du ğu yö-
nün de ça lış ma bul gu la rı da var dır.17,21 PİK uy gu la -
na cak ala nı nın se çi min de has ta nın kon fo ru nun
sağ lan ma sı ya nın da, fle bit ge liş me si ni ön le mek
ama cıy la uy gun ve nin se çil me si, PİK uy gu la ma sü-
re si ve uy gu la na cak ilaç ve sı vı nın özel li ği nin göz
önün de bu lun du rul ma sı ge rek ti ği unu tul ma ma lı dır. 

Ça lış ma mı za ka tı lan hem şi re le rin ço ğu fle bit
ko nu sun da okul da eği tim al ma la rı na rağ men, yi ne
ço ğun lu ğu bu ko nu da al dı ğı eği ti min ye ter li ol du -
ğu nu dü şün me di ği ve eği tim al mak is te di ği gö rül -
müş tür (Tab lo 2). Bu nun la bir lik te hem şi re le rin
ne re dey se ta ma mı fle bit ko nu sun da ya yın la nan
reh ber ler den ha ber dar de ğil dir. CDC 2011 reh be -
rin de ka te ter uy gu la ma la rı na bağ lı en fek si yon la rın
ön len me sin de en önem li un su run, bu uy gu la ma la -
rı ya pan sağ lık per so ne li nin me zu ni yet ön ce si ve
son ra sı pe ri yo dik ola rak eği til me si (Ka te go ri IA) ol-
du ğu bil di ril mek te dir.10 Hem şi re lik eği ti mi ve ri len
okul la rın müf re dat la rı nı göz den ge çi re rek fle bit
ko nu sun da ki bil gi le ri gün cel le me le ri nin ya nın da,
me zu ni yet son ra sı ve ri le cek kurs ve hiz met içi
prog ram lar da bu ko nu nun gün cel reh ber ler ışı ğın -
da ele alın ma sı nın hem şi re le rin bil gi le ri ni ar tır ma -
da ya rar lı ola ca ğı ka nı sı na va rıl mış tır. 

PİK uy gu la ma la rı na bağ lı fle bit ge li şi mi nin ön-
len me si ne yö ne lik öne ri le rin bu lun du ğu CDC 2011
reh be rin den ya rar la nı la rak oluş tu ru lan (Tab lo 4, 5)
bil gi ve tu tum so ru la rı na ve ri len doğ ru ce vap oran-
la rı nın ge nel ola rak dü şük ol du ğu de ğer len di ril miş -

tir. Bu du rum, hem şi re le rin fle bit ko nu sun da bil gi -
le ri nin ye ter siz ol ma sı ya da gün cel ol ma ma sın dan
kay nak lan mış ola bi lir. Hem şi re le rin fle bit ko nu sun -
da ki ge liş me le ri ve reh ber le ri ta kip et me ve uy gu la -
ma la rın da kul lan ma du rum la rı nı in ce le yen
ça lış ma lar da da ça lış ma mız la ben zer so nuç lar bu lun-
muş tur.8,14 Li te ra tür de PİK uy gu la ma sı na bağ lı
komp li kas yon la rın ön len me sin de gün cel reh ber le -
re uy gun ba kım ver me nin öne mi sık lık la vur gu lan -
mak ta dır. Bu nun la bir lik te kli nis yen le rin bu
reh ber le ri ge nel ola rak ta kip et me dik le ri ve ba kım -
la rı na reh ber le rin öne ri le ri ni yan sıt ma dık la rı da ifa -
de edil mek te dir.8,22,23 Bu du ru mun önem li bir so nu cu
ola rak PİK uy gu la ma la rı na bağ lı fle bit ge li şi mi nin
azal tı la ma ma sı, has ta mem nu ni ye ti nin azal ma sı,
ma li yet le rin ve mor bi di te-mor ta li te oran la rı nın ar-
tı şı ile so nuç lan mak ta dır.9,10 Me zu ni yet ön ce si ve
son ra sı eği tim müf re dat la rı nın göz den ge çi ril me si ve
reh ber ler de yer alan öne ri le rin ders ko nu la rı na yan-
sı tıl ma sı, hem şi re le rin bu ko nu lar dan ha ber dar ol-
ma la rın da et ki li ola bi lir. Ay rı ca hem şi re le rin PİK
uy gu la ma la rın da gün cel bil gi le ri kul lan ma la rı nın
sağ lan ma sın da hem şi re lik ba kı mı nı yö ne ten le rin de
önem li so rum lu luk la rı var dır.24,25 Kli nik reh ber le rin
oluş tu rul ma sı ve hem şi re le rin bu reh ber le re uy gun
ba kım ver me si nin Pik uy gu la ma la rı na bağ lı fle bit
ge li şi mi ni azalt ma da et ki si ola bi lir. 

Ça lış ma mız da hem şi re le rin ba zı ta nı tı cı özel-
lik le ri nin (yaş, eği tim du ru mu, eği tim du ru mu,
hem şi re lik de ne yi mi sü re si) bil gi ve tu tum so ru la -
rı na do ru ce vap ver me du ru mu nu et ki le me di ği be-
lir len miş tir. Li te ra tür de eği tim du ru mu ve de ne yim
sü re si nin İV ka te te re bağ lı komp li kas yon la rı azalt-
ma ya yö ne lik bil gi ve tu tum lar da et ki li ol du ğu bil-
di ril miş tir.8 Bi zim ça lış ma mız ile di ğer ça lış ma lar
ara sın da ki far kın hem şi re le rin PİK ve fle bit ko nu -
sun da al dık la rı eği ti min içe ri ği ve bil gi le rin gün-
cel li ği ara sın da ki fark lar dan kay nak lan mış
ola bi le ce ği de ğer len di ril miş tir. Hem şi re lik eği ti mi -
nin ya pı lan dı rıl ma sın da bu du ru mun göz önün de
bu lun du rul ma sı öne ril miş tir. 

SI NIR LI LIK LAR

Bu ça lış ma nın en önem li sı nır lı lı ğı ve ri le rin ob jek -
tif göz lem ve öl çüm le re de ğil, hem şi re le rin ken di
ifa de le ri ne da ya lı ol ma sı dır. İle ri de ki araş tır ma la rın
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göz lem sel yön tem ler le ya pıl ma sı ile da ha ob jek tif
ve ri ler sağ la na bi lir. Araş tır ma tek mer kez de ya pıl -
dı ğın dan so nuç la rı ge nel le ne mez. Bu nun la bir lik te
bu ça lış ma da ör nek lem sa yı sı nın faz la ol ma sı ve
araş tır ma so ru la rı nın gün cel reh ber ler den ya rar la -
nı la rak oluş tu rul ma sı, araş tır ma bul gu la rı nı de ğer -
li kıl mak ta dır. 

SO NUÇ

Bu ça lış ma da hem şi re le rin göz lem le ri ne gö re kli-
nik le rin de fle bit ge li şim ora nı li te ra tür ile uyum lu
bu lun muş tur. Hem şi re le rin fle bit ge liş me si ni ön le -
me ye yö ne lik bil gi ve tu tum so ru la rı na doğ ru ce -
vap ver me ora nın dü şük ol du ğu be lir len miş tir.
Hem şi re le rin ço ğu nun fle bit ko nu sun da bil gi le ri -

nin ye ter siz ol du ğu, bu ko nu da gün cel reh ber le ri
ta kip et me dik le ri ve bil gi ye ge rek si nim le ri ol du ğu
ka nı sı na va rıl mış tır. Hem şi re lik eği ti min de ve
me zu ni yet son ra sı eği tim ler de fle bit ko nu sun da
güncel reh ber ler den ya rar la nı la rak eği tim prog-
ram la rı nın ha zır lan ma sı ve kli nik reh ber le rin oluş-
tu rul ma sı öne ril miş tir.

TTee  şşeekk  kküürr
Ya zar lar de ğer li va kit le ri ni ayı ra rak bu ça lış ma ya ka tı lan
GA TA hem şi re le ri ne te şek kür eder ler.

ÇÇıı  kkaarr  ÇÇaa  ttıışş  mmaa  ssıı
Ya zar lar her han gi bir çı kar ça tış ma sı ve ya fi nan sal des-
tek bil dir me miş tir.
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Vazospastik damar hastalığı, daha çok arteriolar düzeyde olmak üze-
re, tekrarlayıcı vazospazm ve bunun sonucunda gelişen semptoma-
tolojiyi içeren bir hastalık grubudur. Hastalığa neden olan

patofizyolojik mekanizmalar net olarak aydınlatılamamış olsa da, temel bo-
zukluğun sempatik sinir sisteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. De-
ğişik formları bulunan bu hastalıklar bütününde üst ekstremite tutulumu
genelde alt ekstremiteye göre daha sıktır.1 Güncel pratikte vazospastik da-
mar hastalıkları, genelde subjektif bulguları olması ve mutlak tanısal testle-
rinin sınırlı olması nedeniyle gözden kaçabilmekte olup, bu nedenle kesin
insidansı da bilinmemektedir.2
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Vazospastik Damar Hastalıkları

ÖÖZZEETT  Va zos pas tik da mar has ta lık la rı te ri mi, ilk ta nım lan dı ğı 19. yüz yı lın or ta la rın dan bu ya na ha -
len üze rin de araş tır ma ve ça lış ma la rın de vam et ti ği bir grup has ta lı ğı kap sa mak ta dır. Alt ta ya tan sis-
te mik has ta lı ğa se kon der ge li şen form lar dı şın da ge nel lik le be nign se yir li ol ma sı ne de niy le ço ğu
za man göz ar dı edi len bu has ta lı ğın et yo pa to ge ne zi ha len tam açık la na ma mış tır. Öz gün ta nı me tot-
la rı nın ol ma ma sı ne de niy le top lum da ki in si dan sı net ola rak bi lin me yen bu has ta lık, özel lik le genç
yaş gru bun da ha yat ka li te sin de bo zul ma ve iş gü cü kay bı na ne den ol mak ta dır. Ta nı ko nul ma sın -
da ki zor luk ka dar te da vi et kin li ği nin de dü şük ol ma sı, bi rey le rin ha ya tın da önem li de re ce de fonk-
si yon bo zuk lu ğu na yol aç mak ta dır. Bu ya zı da, ço ğu za man göz ar dı edil miş olan bu has ta lık
gru bu nun te mel özel lik le ri ni, gün cel ta nı ve te da vi me tot la rı nı, kli nik de ne yim le ri mi zi de ek le ye -
rek sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vazospastik damar hastalığı; Raynaud hastalığı; livedo retikülaris

AABBSS  TTRRAACCTT  The term va sos pas tic di sor der con ta ins a gro up of di se a ses which are stu di ed and in-
ves ti ga ted sin ce the ir first des crip ti on in 19th cen tury. The eti o pat ho ge ne sis of the se di sor ders are
not still cle arly known be ca u se the di sor der is al most ig no red du e to the be nig nity of it’s na tu ral co -
ur se ex cept the sub gro ups, which are se con dary to un derl ying anot her syste mic di se a se. The di sor-
der, who se in ci den ce is not known cer ta inly du e to the lack of typi cal di ag nos tic met hods, ca u ses
the de te ri o ra ti on of the qu a lity of li fe and the loss of man po wer, es pe ci ally in yo ung age gro ups. The
low ef fi ci ency of tre at ment met hods as the dif fi culty of the di ag no sis ca u ses the se ve re func ti o nal
im pa ir ment in pa ti ents. In this pa per, we ai med to pre sent the ba sic fe a tu res, cur rent di ag nos tic
met hods and tre at ment op ti ons of this ig no red di sor ders with ad ding our own cli ni cal ex pe ri en -
ces.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vasospastic disorders; Raynaud’ s disease; livedo reticularis
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RAY NA UD SEN DRO MU

Gİ RİŞ

Ray na ud Sen dro mu (RS), so ğuk te ma sı ya da çe şit -
li emos yo nel stres le re bağ lı ola rak olu şan epi zo dik
va zos pazm ve bu na bağ lı ge li şen el ya da ayak par-
mak la rın da si ya noz ve so luk luk ile ka rak te ri ze olan
bir has ta lık tır.  İlk de fa 1862 yı lın da Ma u ri ce Ray-
na ud, 25 has ta üze rin de yap tı ğı “Lo cal Asph yxi a
and Symmet ri cal Gan gre ne of the Ex tre mi ti e s” baş-
lık lı dok to ra te zin de bu has ta lı ğı ta nım la mış tır.
Yir min ci yüz yı lın baş la rın da Hutc hin son, alt ta ya -
tan bir baş ka sis te mik pa to lo ji ye se kon der ge li şen
tab lo yu Ray na ud Fe no me ni ola rak ta nım lar ken,
eti yo lo ji si bi lin me yen tab lo la rı Ray na ud Has ta lı ğı
ola rak ta nım la mak ge rek ti ği ni sa vun muş tur. Gü-
nü müz de Hutc hin son ’un te o re mi kıs men ka bul
gör müş ol sa da, ge nel lik le eti yo lo ji si bi lin me yen
form lar Pri mer Ray na ud Sen dro mu (PRS), alt ta ya -
tan sis te mik bir baş ka has ta lı ğa se kon der ola rak gö-
rü len form lar Se kon der Ray na ud Sen dro mu (SRS)
(Obs truk tif form) ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.2,3

EPİ DE Mİ YO LO Jİ

Ray na ud Sen dro mu ile top lum da ol duk ça sık ola rak
kar şı la şıl mak ta olup, pre va lan sı %3,3 ile %22 gi bi
ge niş bir ara lık ta de ğiş mek te dir.3 Af ri ka-Ame ri ka
ve As ya top lum la rın da ka dın ve er kek ler de eşit
oran lar da gö rü len bu sen dro ma, di ğer top lum lar da
ka dın lar da da ha sık rast la nıl mak ta dır (%3-12,5 a
kar şı, %6-20).3,4

Car pen ti er ve ark. ta ra fın dan, Fran sa’ da yü rü -
tü len 14 yıl lık bir ça lış ma da ye ni ta nı ko nul muş
RS’nin yıl lık in si dan sı nın %0,25 ol du ğu, in si dan sın
yaş la bir lik te azal dı ğı ve za man içe ri sin de has ta la -
rın yak la şık %33’ün de semp tom la rın ge ri le di ği bil-
di ril miş tir.5 Semp tom la rın ge ri le me si ne et ki eden
fak tör ler net ola rak bi lin me mek le bir lik te, yaş ile
bir lik te art mış vas kü ler re ak ti vi te üze rin de du rul -
mak ta dır.5

SI NIF LAN DIR MA

Da ha ön ce den de bah se dil di ği gi bi RS, alt ta ya tan
sis te mik has ta lı ğın mev cu di ye ti ne gö re ba sit çe iki -
ye ay rı la bi lir; pri mer ve se kon der form lar. Bu nun -
la bir lik te, pri mer ve se kon der form la rın ay rı mı

için kri ter ler 1992 yı lın da Le Roy ve ark.nca or ta ya
ko nul muş ve PRS ta nı kri ter le ri şu şekil de sı ra lan -
mış tır: Epi zo dik ak ral si ya noz ve pa lor atak la rı, pe-
ri fe rik vas kü ler has ta lı ğın ol ma yı şı, do ku
nek ro zu nun ol ma ma sı, nor mal ka pil le ros ko pik bul-
gu lar, ne ga tif an ti nük le er an ti kor (ANA) tes ti ve
nor mal se di men tas yon de ğer le ri.6

SRS kıs men de ol sa da ha ile ri yaş lar da gö rü lür.
SRS’ye ne den olan en sık has ta lık sis te mik skle roz
olup, bu nu di ğer ro ma to lo jik has ta lık lar ta kip eder.
Di ğer tüm ro ma to lo jik has ta lık lar da ol du ğu gi bi,
se ro lo jik ça lış ma lar ayı rı cı ta nı da önem li yer tu tar.
SRS’ye ne den olan has ta lık lar Tab lo 1’de özet len -
miş tir.

PRS, SRS’ye gö re da ha iyi se yir li olup, 10 yıl
içe ri sin de di ji tal ül ser gö rül me in si dan sı yak la şık
%5 ola rak bil di ril mek te dir. SRS de ise bu oran
yak la şık %50 ola rak bil di ril mek te ve bu ol gu la rın
yak la şık %20-25’i di ji tal am pu tas yon ile so nuç -
lan mak ta dır.3 PRS na di ren de ol sa za man içe ri sin -
de bağ do ku su has ta lı ğı na (BDH) dö nü şe bil mek te
olup, bu oran %5-19 ara sın da de ğiş mek te dir. Ya pı -
lan eti yo lo jik araş tır ma lar sis te mik has ta lık ta nı sı -
nı koy du ra cak bul gu la rı ol ma yan (ör ne ğin dü şük
tit re de an ti nük le er an ti kor ya da nor mal ka pil le -
ros ko pi gi bi) ki şi ler de ge le cek te BDH ge liş me ris ki-
nin, nor mal bi rey le re gö re %30 da ha faz la
ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Bu ne den le PRS ta nı -
sı al mış has ta lar da be lir li za man ara lık la rı ile ta ki -
be alın ma lı dır.7

Pri mer ve se kon der for mun te mel özel lik le ri
ve fark lı lık la rı Tab lo 2’de özet len miş tir. 

RİSK FAK TÖR LE Rİ

RS risk fak tör le ri ana liz edil di ğin de ilk kar şı la şı lan
fak tö rün cin si yet ol du ğu söy le ne bi lir. Şöy le ki, RS
ta nı sı al mış has ta lar de ğer len di ril di ğin de has ta la -
rın ço ğun luk la genç ba yan lar dan oluş tu ğu gö rül -
mek te dir. Cin si yet ka dar önem li bir yer tu tan di ğer
fak tö rün ise yaş ol du ğu bi lin mek te dir. PRS, sık lık -
la 11-45 (or ta la ma 31) yaş gu ru bu ara lı ğın da ki bi-
rey ler de gö rül mek te olup, ço cuk luk ça ğın da da
gö rü le bil mek te dir. İle ri yaş gu ru bun da gö rü len RS
ise ge nel lik le baş ka bir has ta lı ğa se kon der ola rak
oluş mak ta dır (SRS).3
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2007 yı lın da Su ter ve ark. ta ra fın dan ya pı lan
bir ça lış ma da si ga ra ve al ko lün RS üze ri ne et ki si in-
ce len miş tir.8 Bu ça lış ma ya gö re si ga ra kul la nı mı ile
PRS ara sın da ba yan lar da her han gi bir bağ lan tı bu-
lun maz ken, özel lik le eş lik eden kar di yo vas kü ler
has ta lı ğı olan er kek ler de an lam lı bir iliş ki ol du ğu

sap tan mış tır. Aşı rı al kol kul la nı mı ile PRS ara sın da
ise ka dın lar da po zi tif bir ko re las yon sap tan mış ken,
er kek ler de an lam lı bir iliş ki sap tan ma mış tır. Or ta
dü zey li al kol kul la nı mı ise PRS açı sın dan er kek ler -
de ko ru yu cu et ki li ola bi lir ken, ka dın lar da bu et ki
is ta tis tik sel ola rak an lam lı bu lun ma mış tır. Bu ça-
lış ma da yi ne, sos yal içi ci lik dü ze yin de tü ke ti len
kır mı zı şara bın, her iki cin si yet te de RS açı sın dan
ko ru yu cu et ki le ri ol du ğu sap tan mış tır.8

Risk fak tör le ri ara sın da ki bir di ğer önem li fak-
tör ik lim ve or tam ısı sı dır. Ma ricq ve ark,, dün ya -
nın 5 ay rı böl ge sin de yap tık la rı araş tır ma
son ra sın da has ta lı ğın so ğuk ik lim le rin ol du ğu böl-
ge ler de da ha sık ol du ğu nu or ta ya koy muş lar dır.9

Or tam ısı sı ka dar, bi rey le rin meş gul ol duk la rı
mes lek ler de RS eti yo lo ji sin de yer alan, bi lin me yen
denk lem ler den bi ri ni oluş tur mak ta dır. Tit re şim ile
ça lı şan mes lek le re sa hip olan 16 ki şi üze rin de ya pı-
lan bir ça lış ma da, or ta la ma 3 yıl içe ri sin de RS
semp to ma to lo ji si nin baş la dı ğı, ma ru zi ye tin bı ra -
kıl ma sı na rağ men hiç bi rin de has ta lı ğın ta ma men
dü zel me di ği ve hat ta ol gu la rın 1/3’ün de kö tü ye git-
ti ği bil di ril miş tir.3,10
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Romatolojik hastalıklar İlerleyici sistemik skleroz (skleroderma)

Sistemik lupus eritematozus

Bağ dokusu hastalıkları

Romatoid artrit

Sjögren sendromu

Dermatomiyozit

Polimiyozit

Dev hücreli arteritler

Tıkayıcı damar hastalıkları Ateroskleroz

Buerger hastalığı

Tromboembolik hastalıklar

Mesleksel hastalıklar Hipotenar çekiç sendromu

Titreşim bağımlı

Donma

İlaca bağımlı vazospazm Beta-blokörler

Vazopressör ajanlar

Ergot alkaloidleri

Kokain

Amfetaminler

Vinblastin/Bleomisin/Siklosporin

Alfa interferon

Hematolojik hastalıklar Polistemia vera

Paraproteinemi

Kriyoglobulinemi

Kriyofibrinojenemi

Soğuk aglutinin hastalığı

Protein C, S, antitrombin III eksikliği

Faktör V Leiden mutasyonu

Maligniteler Multiple miyelom

Lösemiler

Adenokarsinomlar

Astrositomlar 

Enfeksiyonlar Hepatit B ve C

Parvovirüs enfeksiyonları

Mikoplazma enfeksiyonları

Purpura fulminans

Anatomik sendromlar Skalenius antikus sendromu

Servikal kot sendromu

TABLO 1: Sekonder Raynaud sendromuna neden olan
hastalıklar.

Form Cinsiyet Özellikler

Primer Sıklıkla kadın <30 yaş

Ağrı nadir

Parmak tutulumu simetrik

Kapiller yatak normal

Trofik bozukluk/Ülserasyon nadir

Negatif/Düşük titrede antikor

Vazospazm primer

Çok sayıda parmak tutulumu

Oda ısısında normal cilt muayene bulguları

Normal laboratuar bulguları

Sekonder Erkek/Kadın >30 yaş

Ağrı sık

Parmak tutulumu asimetrik

Kapiller yatak bozulmuş, dilate venüller

Trofik bozukluk/Ülserasyon sık

Yüksek titrelerde antikor

Obstruksiyon primer

Genelde tek parmak tutulumu

Laboratuvar anormallikleri

Pozitif serolojik testler

TABLO 2: Primer ve sekonder formların temel özellikleri.



Li te ra tür de, baş ta be ta-blo kör ler ol mak üze re
bir çok ila cın RS ile olan iliş ki si ni araş tı ran çok çe-
şit li araş tır ma lar mev cut tur. Bu ilaç la rın bir ço ğu -
nun RS semp tom la rı nı te tik le di ği bi lin se de,
he men hiç bi ri için mut lak kon tra en di kas yon bil-
di ril me miş tir. Bu ajan la rın ba zı la rı kı sa ca şöy le sı-
ra la na bi lir; Be ta-blo kör ler (Se lek tif-non se lek tif),
ke mo ta ra po tik ajan lar (vinb las tin, ble o mi sin, cisp-
la tin, al fa in ter fe ron, sik los po rin, kar bop la tin vb.),
er got al ko lo id le ri, am fe ta min ler, ko ka in, oral kon t-
ra sep tif ler, bro mok rip tin.3

PA TO GE NEZ

Ma u ri ce Ray na ud has ta lı ğı ilk ta rif et ti ğin de, has ta -
lı ğın pa to ge ne zin de sem pa tik aşı rı ak ti vi te so nu -
cun da ge li şen vas kü ler hi per re ak ti vi te yi so rum lu
tut mak tay dı. Yaklaşık 70 yıl sonra farmakolojik ya
da cerrahi olarak yapılan sempatik blokaj / sempa-
tektomi hastalarında halen semptomların devam et-
tiğini bildirilmiş ve Raynaud hastalığında santral
sinir sistemi dışında lokal bazı faktörlerin de etkisi
olduğunu iddia edilmiştir.2 Gü nü müz de ha len Ray-
na ud sen dro mu nun pa to ge ne zi tam ola rak açık la -
na ma mak la bir lik te, bir ta kım pa to fiz yo lo jik
me ka niz ma lar so rum lu tu tul mak ta ve prob le min
mul ti fak tö ri yel ol du ğu dü şü nül mek te dir. Hastalıkla
ilgili muhtemel patofizyolojik mekanizmaları vas-
küler, nöral ve humoral bozukluklar olacak şekilde
3 başlık altında toplamak mümkündür.

Vas kü ler Fak tör ler

PRS’de vas kü ler bo zuk luk lar ço ğun luk la fonk si yo -
nel iken, SRS’de sık lık la ya pı sal ve fonk si yo nel bo-
zuk luk lar dan kay nak lan mak ta dır.11

Da mar en do tel le rin de nit rik ok sit (NO), pros-
ta sik lin ve bra di ki nin gi bi çe şit li va zo di la ta tör mo-
le kül ler sen tez len mek te dir. Bu mad de ler içe ri sin de
en güç lü et ki ye sa hip olan NO, en do tel hüc re le rin -
den sen tez len me si nin ar dın dan da mar düz ka sı içe-
ri sin de ki cGMP’yi ak ti ve ede rek va zo di la tas yo nu
in dük le mek te dir. SRS’si olan has ta lar da, NO in me-
ka niz ma sı ve pa to ge nez de ki et ki si net ola rak gös te-
ril miş tir. Bu na gö re, SRS ta nı sı al mış has ta lar da NO
üre ti min de yer alan NO sen te ta zı kod la yan mRNA
ek sik li ği gös te ril miş tir. Bu nun la bir lik te, NO ve
ben zer me di a tör le rin PRS’de ki et ki le ri ha len net

ol ma mak la bir lik te, ke sin bir me ka niz ma da gös te -
ri le me miş tir.3

En do tel yal hüc re ler bah si ge çen va zo di la ta tör
me di a tör le rin ak si ne, en do te lin (ET)-1, an gi o ten -
sin II ve trom bok san A2 gi bi çok çe şit li ve güç lü
va zo kons trik tör mo le kül ler de sal gı la mak ta dır.
Bun la ra ek ola rak otok rin ve en dok rin ola rak üre-
ti len di ğer mo le kül ler de va zos paz mı in dük le ye -
bi lir. PRS’de, pla te let ler den üre ti len se ra to nin
mo le kü lü nün hem do la şım da ki ve hem de pla te let
içe ri sin de ki dü zey le rin de ar tış ol du ğu gös te ril miş -
tir.2 Bu nun la bir lik te se ra to nin mo le kü lü nün RS et-
yo pa to ge ne zin de ki ro lü ha len net de ğil dir. Plaz ma
se ra to nin dü zey le rin de art ma ya ne den olan se lek -
tif  se ra to nin re-up ta ke in hi bi tö rü flu ok se tin kul la-
nı lan has ta lar da va zos pas tik atak la rın sık lı ğı ve
şid de tin de azal ma ol du ğu gös te ril miş tir.3

Sağ lık lı bi rey ler de bu iki me ka niz ma ara sın da
den ge li bir iliş ki söz ko nu su iken, RS’li has ta lar da,
özel lik le so ğuk sti mü las yo nu ile bir lik te plaz ma
ET-1 se vi ye le rin de cid di oran da ar tış ol du ğu, NO
dü ze yin de de kay da de ğer bir azal ma ol du ğu gös-
te ril miş tir. Bu me ka niz ma la ra ek ola rak SRS’li
has ta lar da re nin-an ji yo ten sin sis tem ak ti vas yo nu
gös te ril miş ken, PRS’li has ta lar da böy le bir iliş ki
gös te ri le me miş tir.2,3

Ek ola rak, SRS’de erit ro sit hüc re de for ma bi li -
te sin de azal ma ol du ğu gös te ril miş tir. So ğuk te ma sı
ile bir lik te kan vis ko zi te sin de ar tış gö rül me si bek-
len mek te iken, sağ lık lı bi rey ler ile ya pı lan kar şı -
laş tır ma lar da PRS’li has ta lar da bu ar tı şın da ha faz la
ol du ğu gö rül mek te dir.11

Nö ral/Nö ro nal Fak tör ler

Oto no mik ve du yu sal af fe rent si nir ler den ile ti len
nö rot rans mit ter le rin di ji tal dü zey de ki vas kü ler to -
nu et ki le ye rek has ta lık me ka niz ma sın da yer al dı ğı
dü şü nül mek te dir. Vas kü ler ya tak, te mel de 3 ay rı
nö ron gru bun dan in ner ve edil mek te dir. Bun lar,
sem pa tik va zo kons trük tör nö ron lar, sem pa tik ya da
pa ra sem pa tik va zo di la ta tör nö ron lar ve va zo di la -
tas yo nu dü zen le yen du yu sal nö ron lar ola rak sa yı -
la bi lir. PRS ve SRS’li has ta lar da, prob lem nö ral
me ka niz ma lar, nö ro pep tid ler de ki dis re gü las yon ve
α-ad re no re sep tör le re bağ lı ge li şen va zo kons trik si -
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yon ve va zo di la tas yon den ge sin de ki bo zuk luk lar -
dan kay nak lan mak ta dır.3

Sem pa tik si nir lif le ri, hem va zo di la tas yon et ki -
si be lir gin olan subs tan ce P, hem de va zo kons trik -
tör et ki si be lir gin olan nö ro pep tid Y ve ATP gi bi
mo le kül ler sen tez le ye rek si nap tik boş lu ğa sa la bi -
lir ken, pa ra sem pa tik si nir lif le ri, sa de ce ase til ko lin
ve va zo ak tif in tes ti nal pep tid gi bi va zo di la ta tör mo-
le kül le ri üret mek te dir.2,3 Ay rı ca, vas kü ler ya ta ğı in-
ner ve eden du yu sal af fe rent si nir lif le rin de, önem li
bir nö ro pep tid olan ve ol duk ça güç lü bir va zo di la -
ta tör et ki ye sa hip olan, kal si to nin gen ba ğım lı pep-
tid (CGRP) üre til mek te dir ki, hem PRS’li, hem de
SRS’li has ta lar da ya pı lan in ce le me ler de, par mak
cil di si nir lif le rin de CGRP’nin im mün-re ak ti vi te -
sin de cid di oran da azal ma ol du ğu gös te ril miş tir.12

α1 ad re no re sep tör ler post si nap tik resp tör ler
olup, uya rıl dık la rın da va zo kons trük tif et ki gös te -
rir ler. α2 ad re no re sep tör ler ise hem pre si nap tik,
hem post si nap tik yer le şim li dir ler. Pre si nap tik re-
sep tör le ri nin uya rıl ma sı va zo di la ta tör et ki gös te -
rir ken, post si nap tik re sep tör le rin uya rıl ma sı
va zo kons trük tör et ki gös te rir. Sem pa tik si nir ak ti -
vi te si, so ğuk ya da baş ka bir ne den le te tik len di ğin -
de, epi nef rin ve no re pi nef rin gi bi mo le kül ler
ara cı lı ğı ile post si nap tik α2 ad re no re sep tör ler uya-
rı lır ve böy le ce va zo kons trik si yon baş lar. So ğuk sti-
mü las yo nu nun ay rı ca post si nap tik α2-ad re no re sep-
tör le rin adı ge çen me di a tör le re olan du yar lı lı ğı nı
art tır dı ğı da bil di ril mek te dir.13

Yapılan bir araştırmada, α2-adrenoreseptör
agonistleri ve soğuk stimülasyonu ile yaratılan di-
jital vazokonstriksiyonda artmış protein tirozin
kinaz aktivitesi saptanmıştır. Yine bu çalışmada or-
tama protein tirozin kinaz inhibitörü eklenmesi ile
oluşan semptomların gerilediği gösterilmiştir.2 Ya-
zarlar çalışmalarının sonucunda, protein tirozin
kinaz aktivitesindeki bozuklukların PRS’lu hasta-
larda genetik olabileceğini, SRS’lu hastalarda ise
diğer etkenlerin (anormal sitokin yanıtları, reaktif
oksijen molekülleri gibi) ön planda olabileceğini
bildirmektedirler. Bu bulgular, daha kapsamlı ça-
lışmalar yapılana kadar, tirozin kinaz inhibitörle-
rinin tedavide faydalı olabileceğine de dikkati
çekmektedir.

Hor mo nal Fak tör ler

RS’nin ka dın lar da er kek le re gö re da ha faz la gö rü -
lü yor ol ma sı, ka dın cin si ye tin içe ri sin de de da ğı lı -
mı nın me narş ve me na poz ara sın da ki dö nem de
yo ğun laş ma sı, eti yo pa to ge nez de hor mo nal fak tör -
le rin et ki si ne dik kat çek miş ve araş tır ma cı la rı bu
ko nu da yön len dir miş tir. Ger çek ten de, bu yaş gru -
bu ka dın lar da, er kek ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da ku ta -
nöz vas kü ler ya pı lar da ki sem pa tik ton da ha yük sek
ola rak bu lun muş tur. Ben zer şekil de ya pı lan araş-
tır ma lar da, ös tro je nin post si nap tik α2 ad re no re -
sep tör le rin eks pres yo nun da ar tı şa ne den ol du ğu
gös te ril miş tir.14 Bu nun la bir lik te, bir ta kım ça lış -
ma lar da, ös tro je nin NO ve si tok rom P450 ak ti vi -
te si üze rin den va zo di la tas yon sağ la dı ğı nı id di a
et mek te ve ös tro je nin bra ki yal ar ter dü ze yin de ar-
te ri yal kan akı mın da ar tı şa ne den ol du ğu nu bil dir-
mek te dir.13 An cak di ji tal dü zey de östro je nin
ar te ri yal sis tem üze rin de ki et ki le ri net ola rak bi lin-
me mek te dir.2 Tüm bun lar de ğer len di ril di ğin de, gü-
nü müz de ha len ös tro jen ile RS ara sın da ki iliş ki net
ola rak or ta ya ko na ma mış tır.

Ge ne tik Fak tör ler

PRS’li has ta lar in ce len di ğin de ne re dey se has ta la rın
dört te bi rin de bi rin ci de re ce ak ra ba lar da ai le öy kü -
sü ol du ğu dik ka ti çek mek te dir. Bu ko nu ile il gi li en
önem li ça lış ma 2007 yı lın da Cher kas ve ark. ta ra -
fın dan ikiz ler üze rin de ya pıl mış tır.15 Bu araş tır ma -
ya gö re, RS ris ki, tek yu mur ta ikiz le rin de, çift
yu mur ta ikiz le ri ne gö re iki kat faz la ola rak sap tan -
mış tır.15 Bu nun la bir lik te, RS ile iliş ki li ola rak or ta -
ya ko nul muş gen izo mor fiz mi, ge ne tik bir
mu tas yon ya da di ğer ta nım lı ge ne tik bir bo zuk luk
bu lun ma mak ta dır.

KLİ NİK TAB LO

RS ile baş vu ran bir has ta nın ti pik ya kın ma la rı,
özel lik le so ğuk ha va lar da ar tan bir ya da her iki
eks tre mi te par mak la rın da mo rar ma, uyuş ma, so-
luk luk ya da ağ rı şek lin de dir.16 El par mak la rı, ayak
par mak la rı na gö re da ha faz la tu tul mak tay ken, baş-
par mak lar ço ğun luk la du ru ma iş ti rak et mez.17

Ray na ud ata ğı, ge nel lik le et ki le nen böl ge de ki
üç faz lı renk de ği şik li ği ile ka rak te ri ze dir. So ğuk ile
te ma sın ar dın dan ge li şen va zos paz ma se kon der el-
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ler de so luk luk gö rü lür. Bu tab lo yu böl ge de bi ri ken
de sa tü re ok si jen li kan ne de niy le si ya noz ta kip eder
(Re sim 1). Va zos paz mın or ta dan kalk ma sı nın ve ar-
te ri yal akı mın tek rar sağ lan ma sı nın ar dın dan böl-
ge sel hi pe re mi göz le nir. 

RS ta nı kri ter le ri; so ğuk sti mü las yo nu ya da
emos yo nel stres ile epi zo dik ola rak ger çek le şen, bir
ya da da ha faz la par mak ta, sı nır la rı be lir gin so luk -
luk ya da si ya noz mev cu di ye ti ola rak ta nım lan mış -
tır. Üç renk li cilt de ği şik lik le ri RS’nin ti pik bul gu su
ol ma sı na rağ men ta nı kri te ri de ğil dir.3 Has ta la rın
bü yük ço ğun lu ğu epi zo dik ola rak gö rü len so luk luk
ve mo rar ma dan ya kın mak ta dır. Ağ rı ge nel lik le
üçün cü faz da or ta ya çı kan bir bul gu dur ve SRS’de
da ha be lir gin dir. PRS’de bi rin ci ve ikin ci faz da ağ -
rı, gö ze çar pan ve dik kat çe ken bir özel lik de ğil ken,
üçün cü faz da na dir de ol sa gö rü le bi lir. SRS’de ise
ağ rı her üç faz da da ola ya eş lik eden ti pik bir bul-
gu dur.1

Bu bul gu lar dı şın da uyuş ma, ka rın ca lan ma ve
yan ma his si (özel lik le üçün cü faz da) de has ta la rın
sık ta rif et tik le ri semp tom lar dan dır. SRS’de bun la -
ra ek ola rak cilt de ği şik le ri gö rü le bil mek te dir. Bu
cilt de ği şik lik le ri, cil din elas ti ki ye ti ni ve ka lın lı ğı -
nı kay be de rek in cel me si ve de for me ol ma sın dan,
dis tal ül se ras yon ve nek ro za ka dar uza na bil mek te -
dir (Re sim 2). PRS’de ise bu tür de ği şik lik ler bek-
len me mek te olup, özel lik le böy le bul gu la rı olan
has ta lar da alt ta ya tan has ta lık lar araş tı rıl ma lı dır.1,2

LA BO RA TU AR

RS ta nı sın da po lik li nik şart la rın da uy gu la na bi le cek
en ba sit ve non-in va ziv test so ğuk sti mü las yon tes-
ti dir. Bu tes tin spe si fi te si %100 iken, sen si ti vi te si
%50 ci va rın da dır.3 Ke sin bir fi kir bir li ği bu lun ma -
mak la bir lik te, da ha çok ka bul gör müş ve ken di
mer ke zi miz de uy gu la dı ğı mız test yön te mi şöy le dir:
Has ta la rın, oda ısı sın da (26oC) 30 da ki ka lık bir bek-
le me son ra sın da, bir ısı pro bu yar dı mıy la 1. ve 2.
par mak dis tal fa lanks pul pa la rı ara sın dan baş lan gıç
ısı sı öl çü le rek ka yıt al tı na alı nır (Re sim 3). Da ha
son ra öl çüm ya pı lan eks tre mi te, +4oC’ de ki buz lu
su yun içe ri si ne so ku la rak 20 sa ni ye sü rey le tu tu -
lur. Bu sü re so nun da has ta la rın el le ri ku ru ma ya bı-
ra kı lır ve di ğer el ile ya da baş ka bir or tam ile
te ma sı ön le ne rek bek le nir. Be şin ci da ki ka, 10. da-

ki ka, 15 ve 20. da ki ka lar da da ha ön ce an la tı lan şe-
kil de par mak ısı la rı tek rar öl çü lür. Nor mal bi rey -
ler de el ısı sı nın ilk 10 da ki ka içe ri sin de baş lan gıç
ısı sı na dön me si ge rek mek te dir. Bu şekil de ilk 10
da ki ka içe ri sin de baş lan gıç ısı sı na dö nen bi rey ler -
de RS ve di ğer va zos pas tik da mar has ta lı ğı var lı ğı
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dü şü nül mez. Bu nun la bir lik te 20 da ki ka lık sü re ye
rağ men baş lan gıç ısı sı na ula şıl ma yan bi rey ler de
test po zi tif ka bul edi lir ve RS’den söz edi le bi lir. On
be şin ci da ki ka ya ka dar baş lan gıç ısı sı na ula şan bi-
rey ler nor mal sı nır lar da sa yı la bi lir ken, 15-20 da ki -
ka içe ri sin de baş lan gıç ısı sı na ula şan bi rey ler de
ha fif dü zey li RS’den bah se di le bi lir. 

So ğuk sti mü las yon tes ti ne ek ola rak, RS ta nı -
sın da kul la nı la bi le cek bir di ğer test par mak sis to -
lik kan ba sın cı (PSKB) öl çü mü ve son ra sın dan
par mak-bra ki yal in dek söl çü mü dür. Prok si mal fa-
lanks üze ri ne yer leş ti ri len cuff ve dis ta lin den ple-
tis mog ra fik öl çüm ler ile el de edi len PSKB de ğe ri
ile bra ki yal böl ge den öl çü len de ğe rin bir bi ri ne or-
an la ma sı yön te miy le el de edi len bu in dek sin nor-
mal de ğe ri 0,8-1,3’tür. PSKB de par mak lar ara sın da
15 mmHg üze ri bir fark ol ma sı ya da bu ba sın cın
70 mmHg dan az ol ma sı ok lu ziv has ta lık le hi ne yo-
rum la nır. Nor mal sı nır la rın çok öte sin de bir PSKB
öl çü mü ise elas ti ki ye ti ni kay bet miş (non-com pres -
sib le) vas kü ler ya tak le hi ne dir.18

RS ba zen alt ta ya tan bağ do ku su has ta lı ğı na se-
kon der ola bil di ği gi bi (SRS), ba zen de bu has ta lık -
la rın ilk bul gu la rı ola rak kar şı mı za çı ka bi lir. Bu
ne den le RS semp tom la rı ile baş vu ran her has ta da
SRS var lı ğı dış lan ma lı dır. Bu amaç la SRS ne de ni
ola bi le cek alt ta ya tan has ta lı ğa yö ne lik ola rak se-

ro lo jik ve bi yo kim ya sal tüm pa ra met re ler ça lı şıl -
ma lı dır. SRS ta nı sı için ya pı la bi le cek tet kik ler Tab -
lo 3’te gös te ril miş tir.

Se ro lo jik test ler içe ri sin de ilk ter cih edil me si
ge re ken ve en sık kul la nı lan test ler, ANA ve ro ma -
to id fak tör dür (RF). ANA tek ba şı na bağ do ku su
has ta lı ğı ta nı sı için ye ter li ol ma mak la bir lik te, ta ra -
ma amaç lı kul la nı la bil mek te dir. Po zi tif ANA tes-
pit edi len has ta lar da da ha ile ri oto an ti kor lar ve ile ri
test ler ya pı la bil mek te dir. 

Ple tis mog ra fik öl çüm ler de ta nı da ve özel lik le
PRS ve SRS ay rı mın da yar dım cı ola bi le cek bir di -
ğer yön tem dir. SRS olan has ta lar da obs trük tif pa-
tern iz len mek te iken, PRS’li has ta lar da, iniş
tra se sin de çok sa yı da çen tik bu lu nan bir dal ga for -
mu mey da na gel mek te dir. RS ayı rı cı ta nı sın da kul-
la nı la bi le cek ple tis mog ra fik dal ga form la rı Re sim
4’te gös te ril miş tir.19

PRS ve SRS ayı rı cı ta nı sın da önem li yer tu tan
bir di ğer tet kik, ka pil le ros ko pi dir. Tır nak ya ta ğı nın
ışık mik ros ko bu al tın da in ce len me si ile ya pı lan bu
test özel lik le skle ro der ma ve der ma to mi yo zit gi bi
SRS de ayı rı cı ta nı da önem li yer tut mak ta dır.19 Ay-
rı ca, ha li ha zır da bağ do ku su has ta lı ğı ta nı sı al ma -
mış olan bi rey ler de tes pit edi le cek anor mal
ka pil le ros ko pi tes ti, ge le cek te ge li şe bi le cek bağ do-
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Biyokimya Glukoz Sedimentasyon

Üre/kreatinin ASO

AST/ALT CRP

Bilurbin profili RF

Lipit profili Anti-dsDNA

Elektrolitler ANA

B12, Folat, Ferritin p-ANCA

Demir c-ANCA

Demir bağlama kapasitesi İmmünolojik Anti-ro antikor

Endokrin Serbest T3 Anti-Sentromer antikor

Serbest T4 Anti-Scl-70 antikor

TSH Direkt Coombs

HbA1c İndirekt Coombs

Hematolojik PTZ/INR Soğuk agglutinin tarama

aPTT

Fibrinojen

TABLO 3: Sekonder Raynaud sendromu tanısı için yapılabilecek tetkikler.



ku su has ta lı ğı için önem li bir işa ret ola bil mek te dir.
Ya pı lan bir ça lış ma da, RS ta nı sı al mış olan anor mal
ka pil le ros ko pik bul gu la rı olan bi rey le rin %80’in de
bağ do ku has ta lı ğı ge li şe ce ği bil di ril mek te dir.20

RS ta nı sın da in va ziv gi ri şim sel yön tem ler ol-
duk ça na dir ola rak kul la nı lır. Bu tür test ler, sık lık -
la SRS’de gö rü len, tı ka yı cı ve/ve ya anev riz mal
da mar has ta lık la rı ya da alt ta ya tan bağ do ku su
ano ma li le ri ne bağ lı ola rak ge li şen mik ro-em bo li le -
ri ayırt et mek için kul la nıl mak ta dır.1,16

TE DA Vİ

RS te da vi sin de bir stan dart me tot ol ma yıp, te da vi
ki şi ye gö re dü zen len me li dir. RS’de te da vi nin ama -
cı, atak la rın sık lı ğı nı ve şid de ti ni azalt ma ya yö ne -
lik ol ma lı dır. So ğuk ile te mas tan ko run ma, si ga ra
kul la nı mı nın bı ra kıl ma sı, el ve ayak lar da va zo -
kons trük si yo na ne den ola bi len kim ya sal mad de ler,
ilaç lar ve or tam lar dan ka çın mak gi bi, ha yat stan-
dar dın da ki ba sit ba zı de ği şik lik ler tüm has ta la ra
öne ril me li dir. Bu nun la bir lik te te da vi nin stra te ji si
te mel de has ta lı ğın cid di ye ti ne, SRS’de alt ta ya tan
has ta lı ğın tü rü ne ve var sa do ku ha sa rı ve de re ce si -
ne gö re de ğiş mek te dir. RS te da vi si ni, far ma ko lo jik

ve gi ri şim sel yön tem ler ola rak iki ye ayır mak müm-
kün dür;

Far ma ko lo jik Te da vi

Far ma ko lo jik te da vi, ha yat stan dar dın da ki dü zen -
le me le re rağ men cid di semp tom la rı olan has ta lar -
da en di ke dir. Gü nü müz de ha len FDA ta ra fın dan
RS te da vi sin de kul la nıl ma sı mut lak onay lan mış bir
te da vi bu lun ma mak ta olup, özel lik le va zo di la ta tör
ajan lar geç miş ten bu ya na en çok ter cih edi len
ajan lar ol muş lar dır. 

Kal si yum ka nal blo kör le ri (KKB) en çok ter cih
edi len va zo di la ta tör ajan ola rak ge niş bir kul la nım
ala nı bul muş tur. Bu ilaç lar, ar ter du va rın da ki kal-
si yum ba ğım lı düz kas kon trak si yo nu nu, kal si yu -
mun hüc re içi ne gi ri şi ni ön le ye rek azal tır lar ve
va zo di la tas yo na ne den olur lar.  Bu ajan lar ken di iç-
le rin de üç ya pı sal alt grup oluş tur mak ta olup, kli-
nik pra ti ğe bu alt grup lar, kar di yak/vas kü ler
se lek ti vi te ola rak yan sır. Di hid ro pi ri din ler bu alt
grup lar içe ri sin de en az kar di yo se lek tif ola nı ve da -
mar düz ka sı üze rin de en iyi di la tas yon ya pan ajan-
lar dır. Bu grup ta ki, gü nü müz de de en çok
kul la nı lan ajan olan ni fe di pin, di ğer KGB’ler den
(ve ra pa mil ve dil ti a zem) çok da ha et kin so nuç la ra
sa hip olup, ha len al tın stan dart ola rak ka bul edil-
mek te dir. Bu nun la be ra ber, ye ni ne sil di hid ro pi ri -
din ler le (am lo di pin, ni car di pin, fe lo di pin, is ra di pin
gi bi) de et ki li so nuç la rın alın dı ğı bil di ril mek te dir.3

Thomp son, 18 ran do mi ze, ple sa bo kon trol lü ça lış -
ma üze ri ne yap tı ğı bir me ta ana liz de, KKB te da vi -
le ri nin ple sa bo ya gö re, 1 haf ta lık pe ri yot içe ri sin de,
PRS’li has ta lar da gö rü len atak lar da or ta la ma 2,8-
5,0, semp tom la rın cid di ye tin de %33 ora nın da bir
azal ma sağ la dı ğı nı bil dir miş ler dir.21 Gün cel pra tik -
te ise, bu ça lış ma la ra gö re da ha yük sek doz lar da te-
da vi ve ril me si ne kar şın, so nuç lar çok da ha ge niş bir
ara lık ta de ğiş mek te dir. Te da vi do zu, ni fe di pin için
gün lük 30-90 mg, am lo di pin için gün lük 2,5-10 mg
ola rak öne ril mek te dir.2 Doz yan et ki le re ve ila cın
et kin li ği ne gö re bi rey sel ola rak ayar la na bi lir. En sık
gö rü len yan et ki ler; flus hing, baş ağ rı sı ve pe ri fe -
rik ödem ola rak bil di ril mek te bir lik te olup, do za
ba ğım lı dır ve na di ren ila cın ke sil me si ne ne den
olur. SRS’de KGB’le rin et kin li ği PRS’de ol du ğu ka -
dar de ğil dir. 
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Nit rik ok si din RS pa to ge ne zin de ki ro lü bi lin -
me si ne rağ men, te da vi de kul la nı mı ko nu sun da he -
nüz net bir fi kir bir li ği yok tur. Nit rik ok sit ve di ğer
nit rat pre pa rat la rı, vas kü ler düz kas ka sıl ma sı nı
cGMP üze rin den azal ta rak va zo di la tas yon sağ lar -
lar. Bu pre pa rat lar, oral, to pi kal ve in tra ve nöz ola-
rak kul la nı la bil mek te dir. Her ne ka dar, PRS’li
has ta lar da to pi kal kul la nı lan %2 nit rog li se rin te da -
vi si nin ple sa bo ya gö re semp tom lar da ra hat la ma ya-
rat tı ğı bil di ril miş ol sa da,2 bu pre pa rat lar özel lik le
sis te mik do la şı ma ge çe rek baş ta baş ağ rı sı ve hi po -
tan si yon gi bi çe şit li cid di yan et ki le ri ne de niy le ye-
te ri ka dar kul la nım ala nı bu la ma mış lar dır. 

Se lek tif α1 blo kör ler ve bu grup tan pra zo sin,
özel lik le sis te mik skle ro za bağ lı SRS baş ta ol mak
üze re hem PRS hem de SRS’de atak la rın sık lı ğı nı
ve şid de ti ni azalt tı ğı ka nıt lan mış bir mo le kül dür.
Bu nun la bir lik te sık gö rü len yan et ki le ri ne de niy -
le kul la nı mı kı sıt lı dır.22

An ji o ten sin con ver ting en zim (ACE) in hi bi -
tör le ri ve an ji yo ten sin re sep tör blo kör le ri (ARB) gi -
bi re nin-an ji o ten sin sis tem üze rin den et ki gös te ren
mo le kül ler, güç lü bir va zo kons trük tör olan an ji o -
ten sin II’ nin olu şu mu nu ön le ye rek et ki gös te rir ler.
ACE in hi bi tör te da vi si, skle ro der ma da re nal kriz
dö nem le rin de ki atak la rın te da vi sin de uzun za man-
dır ak tif ola rak kul la nıl mak ta dır. PRS semp tom la -
rı nın te da vi si için bu ilaç la rın kul la nı mı ko nu sun da
he nüz net leş miş bir fi kir bir li ği ol ma sa da, gün lük
50 mg doz da uy gu la nan lo sar ta nın (ARB in hi bi tö -
rü), hem PRS hem de sis te mik skle ro za se kon der
SRS semp tom la rı nın ra hat la tıl ma sın da et ki li ol du -
ğu, hat ta bu et ki nin uzun sa lı nım lı 40 mg/gün ni fe-
di pin te da vi sin den da ha et ki li ol du ğu nu bil di ren
ça lış ma lar da mev cut tur. Alt grup in ce le me le ri, bu
grup ilaç la rın semp to ma tik et ki le ri nin PRS gru-
bun da da ha iyi ol du ğu nu gös ter mek tey se de, ke sin
en di kas yon için ile ri dü zey araş tır ma la ra ih ti yaç
du yul mak ta dır.23

Sis te mik ske le ro za bağ lı ola rak ge li şen SRS’de
va zo di la ta tör et ki le ri ile pros tog lan din ler et kin rol
oy nar lar. Bu et ki le ri ni, vas kü ler to nu su azal ta rak
gös ter dik le ri gi bi, özel lik le ilop ros tun, an ti fib ro tik
ak ti vi te si nin de et ki li ol du ğu dü şü nül mek te dir.24

Pros tog lan din le rin ve ana log la rı nın in tra ve nöz ola-

rak uy gu lan ma sı, özel lik le SRS’de, akut atak la rın
sa ğal tı mın da ve is ke mik ve di ji tal ül se ras yon la rın
te da vi sin de kul la nıl mak ta dır. Bu nun la bir lik te,
has ta la rın önem li bir kıs mın da do za ba ğım lı ola rak
baş ağ rı sı, bu lan tı, flus hing gi bi yan et ki le rin gö-
rül me si ne de niy le te da vi de ki ye ri ço ğu mer kez de
bu va ka lar ile sı nır lı kal mış tır. Yüz otuz bir has ta
üze rin de ya pı lan çok mer kez li bir ça lış ma da, ilop-
rost ve pla se bo te da vi ler kar şı laş tı rıl mış ve RS
semp tom la rı nın azal tıl ma sın da ilop rost %39,1 et-
ki li iken, pla ce bo %22,2 et ki li bu lun muş tur. Yi ne
ay nı ça lış ma da 3 haf ta lık te da vi ile ilop rost alan
grup ta ku ta nöz nek ro tik lez yon lar da %14,6 da ha
faz la iyi leş me göz len miş tir.2 Scor za ve ark. 2001 yı-
lın da  sis te mik skle ro za bağ lı SRS’si olan has ta la ra
ilop rost ile yıl içe ri sin de dö nü şüm lü ola rak ve ri len
te da vi nin, RS semp tom la rın da ki cid di ye ti ni fe di pi -
ne oran la da ha çok azalt tı ğı nı sap ta mış lar dır.25 Tüm
bu ümit ve ri ci so nuç la ra rağ men, bu grup ilaç la rın
et kin li ği nin net ola rak or ta ya kon ma sı için da ha
ge niş kap sam lı se ri le re ih ti yaç du yul mak ta dır. 

RS pa to ge ne zin de ki ro lü tam an la şı la ma mış ol -
sa da, se ro to nin ge ri alım in hi bi tör le ri nin (flu ok se -
tin, ke tan se rin gi bi) et kin li ği ko nu sun da bir çok
gö rüş var dır.26 RS ta nı sı al mış (PRS ve SRS) 53 ki şi
üze rin de ya pıl mış olan bir ça lış ma da, gün lük 20 mg
flu ok se tin te da vi si nin 6 haf ta lık sü rey le kul la nı mı
ile semp tom lar da ve atak la rın sık lı ğın da PRS’li has-
ta lar da cid di an lam da ra hat la ma ol du ğu, SRS’de ise
da ha az fay da gö rül dü ğü bil di ril miş tir.27 Bu nun la
bir lik te, ke tan se rin ile ya pı lan bir ça lış ma da sis te -
mik skle roz has ta la rın da an lam lı bir fay da gö rül -
me miş tir.28 Bu ne den le da ha ile ri ve ge niş se ri ler de
ça lış ma la ra ih ti yaç var dır. 

Fos fo di es te raz lar, hüc re içi nük le o tid le rin (c-
AMP, cGMP) yı kı mı nı re gü le eden komp leks bir
grup en zim ler dir. Bu en zim le rin in hi bis yo nu so nu -
cu hüc re içi c-GMP ar tar ve va zo di la tas yon be lir -
gin le şir. Fri es ve ark.nca, semp to ma tik ve
va zo di la ta tör te da vi ye di renç li 16 SRS has ta sın da
ya pı lan, pla se bo kon trol lü bir ça lış ma da,  gün de 2
de fa 50 mg sil de na fil uy gu lan ma sı ile has ta la rın or-
ta la ma atak sa yı la rın da, atak şid det le rin de azal ma
sap ta nır ken, tır nak ya ta ğı ka pil ler kan akı mın da ar -
tış göz len di ği bil di ril mek te dir.29 Bu nun la bir lik te
sil de na fi lin PRS’de ki et kin li ği gös te ri le me miş tir.3
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An tip la te let ajan la rın PRS’de rol le ri yok iken
SRS’de, özel lik le trom boz ve ül se ras yon ge liş miş
has ta lar da kul la nı la bi lir. As pi ri nin her ne ka dar te -
o rik ola rak va zo di la ta tör pros tog lan din sis te mi ni
in hi be ede rek va zo kons trük si yon oluş tur ma özel li -
ğin den bah se dil se de, özel lik le SRS’de 80-325 mg
as pi rin kul la nı mı öne ril mek te dir.2 An ti ko a gü lan
te da vi ya da trom bo li tik te da vi ise, akut is ke mik
olay lar da dü şü nü le bi lir. Dü şük mo le kü ler ağır lık lı
he pa rin te da vi le ri ile, SRS’li has ta lar da uzun sü re -
li te da vi ko nu su ha len tar tış ma lı dır. Özel lik le se-
lek tif has ta lar da, re kür ren em bo li ve ül se ras yon
öy kü sü olan lar da dü şü nü le bi lir.2 War fa rin te da vi -
si ile il gi li fark lı gö rüş ler ol mak la bir lik te, özel lik -
le kal si no zis ile bir lik te lik gös te ren sis te mik
skle ro zis has ta lı ğı olan bi rey ler de, an ti ko a gü lan te-
da vi nin ya nı sı ra eş lik eden fay da lı et ki le ri ol du ğu -
nu bil di ren ya yın lar da mev cut tur.30

Gü nü müz de özel lik le hi po tan sif sey ret me si
ne de niy le va zo di la ta tör te da vi kul la na ma yan has-
ta lar da et kin te da vi ler den bi ri de pen tok si fi lin dir.
Gün lük top lam do zu 1200 mg olan mo le kül, 2 ya
da 3 se fer de kul la nı la bi lir. Et kin li ği nin ya nın da en
önem li yan et ki si ta şi kar di ola rak bil di ril mek te -
dir.1

Tüm bu bah se di len far ma ko lo jik ajan la rın dı-
şın da, bo sen tan gi bi en do te lin re sep tör an ta go nist -
le ri nin, fa su dil gi bi Rho-ki naz in hi bi tör le ri nin,
çe şit li an ti ok si dan ajan la rın ve hat ta Bo tu li num tok-
si nin de RS te da vi sin de kul la nı la bi le ce ği ni be lir ten,
bir ço ğu te o rik bil gi ve eş lik eden has ta lık la ra gö re
hi po tez ola rak üre til miş, he nüz et kin li ği ka nıt lan -
ma mış de ney sel ça lış ma lar da mev cut tur.2

RS far ma ko lo jik te da vi sin de kul la nı lan ajan lar
Tab lo 4’te özet len miş tir.2

Gi ri şim sel Yön tem ler

Me di kal te da vi nin ba şa rı sız ol du ğu du rum lar da gi-
ri şim sel yön tem ler le te da vi dü şü nü le bi lir. Bu yön-
tem ler te mel de RS pa to ge ne zin de en çok suç la nan
sem pa tik si nir sis te mi ni de ner ve et me ye yö ne lik iş-
lem ler, ül se re-nek ro tik do ku la rın deb rid ma nı, ol-
duk ça sı nır lı va ka lar da vas kü ler re kons trük si yon ve
ta rih sel öne mi olan el ve di ji tal ar ter le rin ad ven ti -
si yal do ku strip pin gi ola rak sı nıf lan dı rı la bi lir.1,3,16

Sem pa tik si nir sis te mi de ner vas yo nu, ser vi kal
ya da to ra sik sem pa tik gang li yon la rın cer ra hi yön-
tem ler (açık ce ra hi, per kü tan cer ra hi-vi de o des tek -
li to raks cer ra hi si) ya da per kü tan mad de
en jek si yo nu ek si ze edil me si ya da blo ke edil me si
pren si bi ne da ya nır.1,16 Bir çok has ta bu te da vi ile
fay da gör dü ğü nü ifa de et mek tey se de, te da vi den
fay da gör me di ği ni ya da ge çi ci bir sü re fay da gör dü-
ğü nü an cak da ha son ra ya kın ma la rı nın tek rar la dı -
ğı nı be lir ten has ta la rın sa yı sı azım san ma ya cak
ka dar çok tur. Bu nun te mel ne de ni nin RS pa to ge -
ne zi nin sa de ce sem pa tik si nir sis te min den kay nak -
la ma ma sı di ye dü şü nül mek te dir.2 Thu ne ve ark.nca
2006 yı lın da ya pıl mış olan bir ret ros pek tif ça lış ma -
da, ser vi ko to ra sik sem pa tek to mi ya pıl mış olan has-
ta la rın %83’ü er ken dö nem de te da vi den fay da
gör dük le ri ni be lir tir ken, or ta la ma 40 ay lık bir sü re
içe ri sin de yak la şık %60’ın da ya kın ma la rın tek rar -
la dı ğı bil di ril miş tir.31

Per kü tan yön tem ler le sem pa tik si nir sis te mi
blo ka jı gü nü müz de da ha yay gın kul la nıl mak ta
olup, bu nun te mel ne de ni kla sik cer ra hi te da vi nin
komp li kas yon la rın dan (ka lı cı ya da ge çi ci Hor ner
sen dro mu, böl ge sel ter le me azal ma sı-kay bı, ve ka-
lı cı nö ral ji gi bi) ka çın mak tır.2 An cak özel lik le to-
ra sik sem pa tik blo kaj yön te mi nin de pnö mo to raks
ge li şi mi gi bi önem li önem li komp li kas yon la rı mev-
cut tur.1 Cer ra hi yön tem le re ben zer şekil de, per kü -
tan blo kaj yön tem le rin de de şüp he siz en önem li
so run, et kin li ği nin ge çi ci ol ma sı dır.2

AK RO Sİ YA NOZ

RS ayı rı cı ta nı sın da önem li yer tu tan bu has ta lık,
el ler de ağ rı sız, sü rek li de vam eden so ğuk luk ve si-
ya noz ile ka rak te ri ze olan ve RS’ye ben zer şekil de
ba yan lar da da ha sık gö rü len bir du rum dur. Has ta -
lı ğın ne den le ri ve pa to fiz yo lo ji si net ola rak bi lin -
me mek te dir. En çok ka bul gör müş olan te o ri, Le wis
ve Lan dis ta ra fın dan 1930’lar da or ta ya atıl mış tır.
Bu te o ri ye gö re; lo kal bir bo zuk luk tan kay nak la -
nan kü çük ar te ri yol ler de ki va zo mo tor to nus ar tı şı,
ka pil ler dü zey de ve kü çük ven ler de anor mal di la -
tas yo na ne den ol mak ta dır.3,32 SRS’de ol du ğu gi bi
alt ta ya tan bir di ğer has ta lı ğa (hi pok se mi, ak ci ğer
has ta lık la rı, he ma to lo jik bo zuk luk lar gi bi) bağ lı ise,
se kon der ak ro si ya noz ola rak ad lan dı rı lır. 
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Kli nik ola rak has ta lar; uzun yıl lar dır, el le rin de
ve par mak la rın da, sü rek li de vam eden so ğuk luk ve
ma vi-mor renk de ği şik li ği ya kın ma sı ile baş vu rur lar.
Has ta la rın el le ri ele vas yo na ge ti ril di ğin de da hi ta rif
edi len renk de ği şik lik le ri kay bol maz. Ya kın ma lar
sık lık la so ğuk ha va ve or tam lar da oluş sa da he men
tüm ha va ko şul la rın da da ol mak ta dır. Ar te ri yel na-
bız lar pal pe edi le bi lir ken, bu has ta lar da tro fik bo-
zuk luk ve per füz yon de fek ti göz len mez (Re sim 5).32

Bu has ta lı ğın RS’den en önem li ay rı mı, RS’de
gö rü len ka rak te ris tik tri fa zik renk de ği şik lik le ri nin
bu has ta lar da göz len me me si dir. Te da vi de ise en
önem li yön tem so ğuk or tam lar ile te ma sın ke sil -
me si ne da yan mak ta dır. Va zo di la ta tör te da vi ler de-
ne ne bi lir, an cak mut lak en di ke de ğil dir. RS’de
de tay lı ca bah se di len gi ri şim sel yön tem ler iler le miş,
cid di va ka lar da de ne ne bi lir ve ge nel lik le RS’ye gö -

re da ha et kin ve da ha ka lı cı ol mak ta dır. Se kon der
ak ro si ya noz va ka la rın da te da vi de ön ce lik le alt ta
ya tan ne den te da vi edil me li dir.2,3,32
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Terapotik Ajanlar Dozaj Açıklamalar

Kalsiyum kanal blokörleri Nifedipin 10-30 mg, 3x1 En sık kullanılan, en az kardiyoselektif

Uzun salınımlı Nifedipin 30-90 mg/gün Düşük yan etki profili

Amlodipin 2,5-10 mg/gün

Diltiazem 120-300 mg/gün Orta kardiyoselektif

Verapamil 40-120 mg, 3x1 En kardiyoselektif, etkinliği gösterilememiş

Vazodilatatörler Nitrogliserin %1 lik topikal Etkinliği gösterilmiş, ciddi yan etki

%2 lik topikal Sistemik emilim nedenli ciddi yan etki

Sodyum nitroprussid 0,3 mcg/kg/dk IV Kritik iskemide endike

Prostaglandinler İloprost 0,5-2,0 ng/kg/dk  IV 1-5 gün Kritik iskemide endike

Fosfodiesteraz inhibitörleri Sildenafil 50 mg, 2x1 Bir çalışmada yararı gösterilmiş

Cilostazol 50-100 mg, 2x1 Bir çalışmada yararı gösterilememiş

ACE/ARB inhibitörleri Enalapril 2,5-20 mg/gün

Kaptopril 6,5-25 mg, 3x1

Losartan 50 mg/gün Bir çalışmada yararı gösterilmiş

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri Fluoksetin 20 mg/gün Bir çalışmada yararı gösterilmiş

Endotelin reseptör antagonistleri Bosentan 62,5-125 mg, 2x1 Yeni ülser oluşumunu azaltır, 

eski ülser iyileşmesini hızlandırmaz, 

hepatotoksik etki

Sempatolitikler Prazosin 1-5 mg, 2x1 Etkisi geçici, yan etkisi nedeniyle kısıtlı

Antikoagülan/Antitrombotik LMWH Akut/kritik iskemide endike

Warfarin Kritik iskemide endike

Aspirin 80-325 mg/gün Sistemik sklerozda etkili

t-PA Kritik/akut iskemide endike

Diğer Pentoksifilin 400 mg, 3x1 Kan basıncı düşük olan hastalarda etkin

600 mg, 2x1

Fasudil 30 mg/dk 30 dk IV infüzyon Ciddi pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği

SRS’de etkili

TABLO 4: Raynaud sendromunun farmakolojik tedavisinde sıklıkla kullanılan ajanlar.

RESİM 5: Akrosiyanoz tanılı bir hastada ellerin görünümü.



Lİ VE DO RE Tİ KÜ LA RİS

Li ve do re ti kü la ris sık lık la ba yan lar da gö rü len, ma-
vim si, yer yer le ke li kır mı zım sı cilt ren gi de ği şik -
lik le ri ile ka rak te ri ze bir va zos pas tik da mar
has ta lı ğı dır. Te mel fiz yo pa to lo ji si net ol ma mak la
bir lik te, or ga nik ya da fonk si yo nel ne den ler le ar-
te ri yol le rin da ral ma sı nın ve ka pil ler ve ve nül ler -
de ki di la tas yo nun yer al dı ğı dü şü nül mek te dir.
Li ve do re ti kü la ris li has ta lar dan ya pı lan his to pa to -
lo jik in ce le me ler de, in ti mal pro li fe ras yon, ba zı ar-
te ri yol ve ve nül ler de trom bo tik ya da pro li fe ra tif
ok lüz yon sap tan mış tır. Ül se ras yon la sey re den va-
ka lar da, bu bul gu la ra ek ola rak, di la te su be pi der -
mal ka pil ler ağ lar, len fa tik ka nal lar sap tan mış tır.33

Kli nik bul gu lar, ge nel lik le alt eks tre mi te ler de
ol mak üze re, tüm eks tre mi te ler de gö rü le bi len cilt -
te ma vim si kır mı zı be nek len me ler le ka rak te ri ze dir
(Re sim 6). So ğuk luk, uyu şuk luk, ba zen ağ rı ve pa-
res te zi kli nik tab lo ya eş lik ede bi lir. Na dir de ol sa
özel lik le so ğuk ha va lar da ül ser olu şu mu gö rü le bi lir
ve eğer olu şur sa te da vi ye ol duk ça di renç li dir.3

Ayı rı cı ta nı da, pe ri ar te ri tis no do sa, sis te mik
lu pus eri te ma to zus, kri yog lo bu lü ne mi, mik ro em -
bo lizm ya da ar te ri osk le ro zis ob li te rans dü şü nül -
meli dir. Te da vi de ge nel lik le kon ser va tif ka lın ma sı,
ül ser var sa ya ra ba kı mı ve deb rid man öne ri lir. Bu
has ta gru bun da, di ğer va zos pas tik has ta lık lar dan
fark lı ola rak lom ber sem pa tik gi ri şim sel iş lem le rin
da ha fay da lı ve da ha ka lı cı ol du ğu bil di ril miş -
tir.3,33

SO NUÇ

So nuç ola rak gün lük ha yat ta ço ğu za man unu tu lan,
özel lik le genç yaş gru bu bi rey le ri et ki le ye rek fonk-
si yo nel kay ba ve do lay lı ola rak iş gü cü kay bı na ne -

den olan va zos pas tik da mar has ta lık la rı, tah min
edi len den da ha sık kar şı mı za çık mak ta dır. Han gi
tü rü olur sa ol sun ya pıl ma sı ge re ken ilk iş lem se-
kon der form la rın ayırt edil me si ve müm kün se er -
ken ta nın ma sı dır. Eti yo pa to ge ne zi ha len net ola rak
or ta ya ko nu la ma mış, mut lak bir ta nı ve te da vi yön-
te mi ol ma yan bu has ta lar da te da vi de ki amaç semp-
to ma tik ra hat la ma yı sağ la mak olup, ilk ola rak
has ta nın sos yal ha ya tın da ba sit de ği şik ler yap ma sı
ge rek mek te dir. Ge rek me di kal te da vi de kul la nı lan
mo le kül ler, ge rek se gi ri şim sel yön tem ler hak kın da
da ha ge niş kap sam lı ve de tay lı ça lış ma la ra ih ti yaç
du yul mak ta dır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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bdominal aortanın okluzif hastalığı ya da anevrizmalarında aortoi-
liak veya aortofemoral bypass cerrahisi, oldukça yaygın uygulanan
bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Greft oklüzyonu, psödoanevrizma ge-

lişimi, aortoenterik fistül (AEF) ve perigreft enfeksiyonu, aortik greft cer-
rahisinin geç komplikasyonlarını oluşturmaktadır. Aortoenterik fistül nadir
görülür fakat yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle önemli bir
komplikasyondur. Birçok seride AEF oranı %0,4-4 oranında bildirilmiş-

Bacakta Masif Apse Formasyonu ile
Bulgu Veren Geç Sekonder Aortoenterik Fistül

ÖÖZZEETT  Aor to en te rik fis tül ler, pri mer ve se kon der ol mak üze re iki gru ba ay rı lır. Pri mer aor to en te -
rik fis tül ler, na tiv aor ta ile gas tro in tes ti nal sis tem ara sın da ate rosk le ro tik ve ya mi ko tik aor tik anev-
riz ma nın bar sak lü me ni ni aşın dır ma sı na bağ lı olu şan fis tül le ri içe rir. Se kon der aor to en te rik fis tül ler
ise açık cer ra hi gi ri şim ler ve ya en do vas kü ler aor tik te da vi ler son ra sın da greft ile gas tro in tes ti nal
sis tem ara sın da ki fis tül ler dir ve aor tik gi ri şim ler den son ra %0,4-4 ora nın da bil di ril miş tir. Kli nik
öy kü ve mu a ye ne bul gu la rı nın nons pe si fik ol ma sın dan do la yı, aor to en te rik fis tül le rin pre o pe ra tif
ta nı la rı ol duk ça zor dur. Aor to en te rik fis tül ler kli nik te kar şı mı za ço ğun luk la gas tro in tes ti nal ka na -
may la or ta ya çı kar lar. Ta nı ko nul ma sın da kar şı la şı lan güç lük le rin ya nı sı ra, cer ra hi ola rak üs te sin -
den ge lin me si zor, mor ta li te ve mor bi di te si yük sek komp li kas yon lar dır. Bu su nu da 4 yıl ön ce
ge çi ril miş aor to bi fe mo ral bypass ope ras yo nu nun komp li kas yo nu ola rak ge li şen aor to en te rik fis tü -
le bağ lı alt eks tre mi te de yay gın ap se for mas yo nu ile kli ni ği mi ze baş vur muş olan se kon der aor to -
en te rik fis tül lü 65 ya şın da ki er kek ol gu su nul du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aortobifemoral bypass; sekonder aortoenterik fistül; apse oluşumu 

AABBSS  TTRRAACCTT  Aor to en te ric fis tu la e are clas si fi ed as pri mary or se con dary. Pri mary aor to en te ric fis-
tu la e ari se bet we en the na ti ve aor ta and the gas tro in tes ti nal tract and are du e to an at he rosc le ro tic
or myco tic aor tic ane urysms ero ding in to the bo wel lu men. Se con dary aor to en te ric fis tu las ari se be-
t we en a graft and the gas tro in tes ti nal tract, af ter open sur gi cal or en do vas cu lar aor tic tre at ment, and
ha ve be en re por ted in 0.4 to 4% of all aor tic in ter ven ti ons. Be ca u se of the nons pe si fic na tu re of the
cli ni cal his tory and physi cal fin dings, di ag no sis of aor to en te ric fis tu la e is dif fi cult to ma ke pre o pe -
ra ti vely. The most com mon cli ni cal ma ni fes ta ti on of the aor to en te ric fis tu la is gas tro in tes ti nal ble -
e ding. In ad di ti on to dif fi cul ti es in di ag no sing the se comp li ca ti ons, sig ni fi cant mor ta lity and
mor bi dity des pi te of ad van ced tre at ment mo da li ti es are still chal len ging for sur ge ons. In this pre s-
en ta ti on, we re port a ca se of a 65-ye ar-old man who un der went sur gi cal tre at ment be ca u se of mas-
si ve lo wer ex tre mity abs cess for ma ti on, which was re la ted to an aor to en te ric fis tu la du e to
aor to bi fe mo ral bypass graf ting.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortobifemoral bypass grafting; secondary aortoenteric fistulae; abscess formation
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tir.1-4 Mor ta li te oran la rı %30-80 ara sın da de ğiş -
mek te ve %15-50 ora nın da eks tre mi te kay bı na ne -
den ol mak ta dır.5,6 AEF gas tro in tes ti nal sis te min
her han gi bir bö lü mün de ola bi le ce ği gi bi, sık lık la
(%75) du o de nu mun üçün cü kıs mı nı et ki len mek te -
dir.7 Bu bö lüm Tre itz li ga ma nı, aor ta ve su pe ri or
me zen te rik ar ter ara sın da sı kış mış du rum da dır.
Geç dö nem AEF ol gu la rı nın ço ğun lu ğu gref tin aor-
tik pul sas yon la rı nın gö re ce li ola rak fik se ol muş ba-
ğır sak du va rın da mey da na ge tir di ği ka de me li
eroz yon so nu cu olu şan inf la mas yo nun za man la fis-
tü li zas yo nu so nu cu dur.8

Bu su nu da ge çi ril miş aor to bi fe mo ral bypass
ope ras yo nu nun bir komp li kas yo nu ola rak ge li şen
se kon der AEF’ ye bağ lı, alt eks tre mi te de yay gın ap -
se for mas yo nu ile kli ni ği mi ze baş vu ran bir ol gu su-
nul muş tur.

OL GU SU NU MU

Alt mış beş ya şın da ki er kek ol gu ya aor tik ok lu zif
has ta lık ne de niy le 4 yıl ön ce end-to-si de anas to moz
tek ni ği ile aor to bi fe mo ral bypass ope ras yo nu uy gu -
lan mış tır. Has ta pos to pe ra tif ye din ci gü nün de so-
run suz ta bur cu edil miş tir. Ope ras yon dan yak la şık
4 yıl son ra po lik li ni ği mi ze sol alt eks tre mi te ağ rı sı
ile baş vu ran has ta nın ya pı lan fi zik mu a ye ne sin de
tüm dis tal na bız la rı el le pal pabl ola rak bu lun muş,
sol uy luk böl ge sin de lo kal has sa si yet ve ısı ar tı şı tes-
pit edil me si üze ri ne ta kip amaç lı kli ni ği mi ze ya tı -
rıl mış tır. Has ta nın he mog ra mın da; lö ko sit sa yı sı: 13
600 103/mm, Hct: %30,2, se di men tas yon: 68
mm/sa at, CRP: 103 mg/l ola rak tes pit edil di. Has ta -
da de mir ek sik li ği ane mi si tes pit edil me si üze ri ne
ya pı lan gay ta da giz li kan tes ti po zi tif ola rak gel di.
Ya pı lan sol alt eks tre mi te yü ze yel do ku ul tra so -
nog ra fi sin de sol uy luk böl ge sin de ha va sı vı se vi ye -
le ri içe ren ap se ima jı tes pit edil di. Di rekt fe mur
rönt ge nog ra fi sin de en fek si yo nu des tek le yen cilt al -
tı am fi ze mi gö rün tü len di (Re sim 1).

Has ta nın uy luk böl ge sin de ki ap se si di re ne edi-
le rek çı kan ma ter yel kül tü re gön de ril di. Has ta nın
ge nel du ru mu nun gi de rek bo zul ma sı ve ate şi nin
39oC’ nin üs tün de sey ret me si üze ri ne sep sis dü şü -
nü le rek kan kül tür le ri alın dı. Hem ap se ma ter ye -
lin de hem de kan kül tü rün de ESBL (+) Esc he ric hi a

co li üre me si so nu cun da an ti bi yog ra ma uy gun an ti -
bi yo tik baş lan dı. Has ta nın ge çir miş ol du ğu aor tik
re kons trük tif cer ra hi göz önü ne alın dı ğın da, AEF
ola bi le ce ği dü şü nül dü. Çe ki len ab do mi no-pel vik
to mog ra fi sin de bar sak ans la rın da su bi le us dü şün -
dü ren ha va-sı vı se vi ye le ri, brid ler, sol je ju num böl-
ge sin de şüp he li kap sü le böl ge tes pit edil di (Re sim
2). Ge nel cer ra hi ve or to pe di kli nik le riy le ya pı lan
kon sül tas yon lar so nu cu ge nel du ru mu hız la bo zu -
lan has ta acil ola rak ope ras yo na alın dı. Me di an la-
pa ro to mi son ra sı ba tı na gi ri le rek bar sak ans la rı
ara sın da ki brid ler te miz len di. Je ju nu mun gref tin
sol ili yak ba ca ğı na ile ri de re ce de ya pış tı ğı ve o böl-
ge yi ero de et ti ği tes pit edil di (Re sim 3). Yak la şık 20
cm’lik je ju num çı ka rı la rak end-to-end anas to moz
edil di. Has ta nın ba tı nın da ki ile ri de re ce de ki ya pı -
şık lık lar ve has ta nın ge nel du ru mu göz önü ne alı-
na rak, gref tin sol ili yak kıs mı ke si le rek çı ka rıl dı ve
o böl ge ye omen tum fle bi yer leş ti ril di. Ay nı se ans -
ta has ta ya cros so ver fe mo ro-fe mo ral bypass uy gu -
lan dı. Has ta nın ge nel du ru mu nun dü zel me me si ve
sol uy luk böl ge sin de ki yay gın ap se akın tı sı nın ve
sep sis bul gu la rı nın de vam et me si üze ri ne, or to pe -
di kon sül tas yo nu ya pıl dı ve has ta nın sol alt eks tre -
mi te si ne am pü tas yon uy gu lan dı. Ope ras yon son ra sı
has ta nın ge nel du ru mun da dü zel me ve sep sis tab-
lo sun da ge ri le me ol du. Ope ras yon son ra sı pos to pe -

RESİM 1: Direkt femur grafisinde cilt altı amfizemi görülmektedir.
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ra tif 21. gün de has ta ta bur cu edil di. Pos to pe ra tif iki
yıl lık ta ki bin de has ta da en fek si yon bul gu su sap tan-
ma dı.

TAR TIŞ MA

AEF’ nin teş hi si ol duk ça zor dur. Pi pi nos ve ark.
yap tık la rı bir ça lış ma da, has ta la rın sa de ce %19’un -
da has ta ne ye baş vu ru la rın dan son ra ki 9 gün için de
doğ ru teş hi sin ko na bil di ği ni bil dir miş ler dir.9

İlk ope ras yon la AEF’ nin semp tom la rı nın or ta -
ya çı kı şı ara sın da ki sü re ol duk ça de ğiş ken lik gös-
ter mek te dir. Semp tom lar 2 haf ta gi bi kı sa ya da 15
yıl (or ta la ma 2,8 yıl) gi bi uzun bir sü reç te or ta ya

çı ka bil mek te dir.10,11 Bi zim ol gu muz da AEF semp-
tom la rı 4 yıl son ra or ta ya çık mış tır. 

AEF’ nin bul gu la rı ol duk ça de ğiş ken dir. Sık lık -
la gas tro in tes ti nal sis tem ka na ma sı ve ane mi ile
kar şı mı za çı ka bil di ği gi bi, ka rın ya da ka sık böl ge -
sin de akın tı lı ya ra gö rün tü sü, ka rın ağ rı sı, ateş, sep-
sis gi bi en fek si yon bul gu la rı da ka na ma ya eş lik
ede bi lir. Na dir ola rak alt eks tre mi te ap se le ri ne ne -
den ola bi len sep tik em bo li, sep tik ar trit, mul ti sen -
trik os te om ye lit ve hi per tro fik os te o ar tro pa ti
ol gu la rı bil di ril miş tir.12-14

Bi zim ol gu mu zun baş vu ru sun da sa de ce sol uy -
luk böl ge sin de ağ rı, lo kal has sa si yet, sub feb ril ateş
gi bi müp hem şika yet le ri mev cut tu. Fi zik mu a ye -
ne sin de dis tal na bız la rı el le ve Dopp ler ul tra so nog -
ra fi sin de po zi tif idi. Yü ze yel ul tra so nog ra fi ile sol
alt eks tre mi te sin de yay gın ap se for mas yo nu tes pit
edil di. Ap se dre na jı son ra sı kül tü rün de ve kan kül-
tü rün de ESBL(+) E. co li üre me si ol du ve da ha ön ce
ge çir di ği ABF bypass ope ras yo nu da göz önü ne
alın dı ğın da, AEF ola bi le ce ği so nu cu na va rıl dı. An-
ti bi yog ra mı na gö re ag re sif an ti bi yo tik te da vi si uy-
gu lan ma sı na rağ men tab lo hız la iler le di ğin den, acil
ope ras yo na ka rar ve ril di.

Yük sek mor ta li te oran la rı yü zün den bu komp-
li kas yo nun ag re sif te da vi si ge rek mek te dir. Cid di
vas kü ler greft en fek si yo nu olan has ta da ön ce lik,
has ta nın ha ya tı nı kur tar mak ve sep sis iler le yi şi ni
ön le mek tir.15,16 Bir çok ya zar eğer greft en fek si yo -
nu le hi ne bul gu var sa to tal greft ek siz yo nun dan
ön ce alt eks tre mi te nin eks tra-ana to mik bypass ile
kan lan dı rıl ma sı nı tav si ye et mek te dir.17 En fek si yo -
nun sı nır lı kal dı ğı ve sa de ce anas to moz hat tı nı il gi-
len di ren aor to en te rik fis tül ol gu la rın da ise, ba şa rı lı
lo kal ona rım lar ya da greft rep las man la rı bil di ril -
miş tir.18 Bi zim ol gu muz da da ta nı ko nur kon maz
kı sa sü re de te da vi baş lan ma sı na rağ men sep sis bul-
gu la rı nın hız lı iler le me si nin önü ne ge çi le me miş,
has ta nın ha ya tı nı kur ta ra bil mek için sol alt eks tre -
mi te am pü tas yo nu ya pıl mak zo run da ka lın mış -
tır.

SO NUÇ

Se kon der AEF’ ler na dir gö rü len fa kat bir çok yön-
den pros te tik aor tik re kons trük si yon la rın ölüm cül

RESİM 2: Abdominal bilgisayarlı tomografisinde barsak anslarında subileus
düşündüren hava-sıvı seviyeleri ve sol jejunum bölgesinde şüpheli kapsüle
bölge görülmektedir.

RESİM 3: Jejunumun greftin sol iliyak bacağına ileri derecede yapıştığı ve o
bölgeyi erode ettiği görülmektedir.



BACAKTA MASİF APSE FORMASYONU İLE BULGU VEREN GEÇ SEKONDER AORTOENTERİK FİSTÜL Cüneyt ERİŞ ve ark.

Damar Cer Derg 2013;22(2) 241

komp li kas yon la rın dan bi ri dir. Er ken ya da geç po-
s to pe ra tif dö nem de her han gi bir za man da ge li şe bi -
lir. Ta nı kon ma sı ol duk ça zor bir du rum ol mak la
bir lik te, kli nik tec rü be ve cer ra hın komp li kas yon -
dan şüp he len me si, ta nı da ki en önem li araç lar dır.
AEF, aor ta re kons trük si yon la rın dan son ra gö rü len
he mog lo bin dü şük lü ğü nün ne de ni ola rak her za -
man akıl da tu tul ma lı dır. Cer ra hi tek nik ler fis tül
olu şu mu in si dan sı nı azalt ma da yar dım cı dır. Ret ro -
pe ri ton böl ge si nin, greft ile gas tro in tes ti nal sis tem

or gan la rı nın di rekt te ma sı nı ön le ye cek şekil de
komp le ka pa tıl ma sı ya da komp le ka pa tıl ma sı nın
müm kün ol ma dı ğı ol gu lar da omen tal flep kul la nı -
la rak sen te tik greft ile ba tın içi or gan la rı nın te ma -
sı nın en gel len me si, bu komp li kas yo nun olu şu mu nu
bü yük oran da ön le ye cek tir.
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eriferik arteryel psödoanevrizmalar günümüzde vasküler girişimsel
yöntemlerin gelişmesiyle beraber sıklıkla iyatrojenik veya travmatik
nedenlere bağlı görülmektedir.1,2 Bununla beraber bu girişimsel yön-

temlerin son zamanlarda üst ekstremitede sık yapılması, üst ekstremitede
görülen psödoanevrizma sıklığını da arttırmaktadır. Psödoanevrizmalar lo-
kalizasyonlarına ve çaplarına göre değişik komplikasyonlara neden olduk-
larından, hastaların sıkı takibi gerekir. Büyük çaplı ve semptomatik
olgularda bekletilmeden cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Cerrahi Girişim Sonrası Gelişen
Dev Brakiyal Arter Psödoanevrizması

ÖÖZZEETT  Üst eks tre mi te de gö rü len pe ri fe rik ar ter ya lan cı anev riz ma la rı, alt eks tre mi te de gö rü len pe-
ri fe rik ar ter ya lan cı anev riz ma la rı ile kı yas lan dı ğın da nis pe ten da ha na dir gö rü lür ler. Son yıl lar da
ta nı ve ya te da vi ama cıy la pe ri fe rik ar ter le rin in va ziv gi ri şi mi nin kul la nı mın da ki ar tış ile, üst eks-
tre mi te ar ter ya lan cı anev riz ma la rı ço ğun luk la iyat ro je nik ve ya trav ma tik ola rak kar şı mı za çık-
mak ta dır. Mü da ha le edil me yip, geç ka lın dı ğın da eks tre mi te ve ya par mak ka yıp la rı gi bi önem li
fonk si yo nel ek sik lik le re yol aça bil dik le ri için, ta nı ko nu lup, cer ra hi yak la şım la te da vi edil me le ri
önem ta şı mak ta dır. Bu va ka da, üst eks tre mi te trom bo em bo li si ne de niy le bra ki yal em bo lek to mi uy-
gu la nan has ta ya, ta bur cu luk son ra sı ge li şen kol da şiş lik-ağ rı, el de uyuş ma-ka rın ca lan ma şika ye ti
ile kli ni ği mi ze baş vu rup, ya pı lan Dopp ler ul tra so nog ra fi son ra sı psö do a nev riz ma ta nı sı ko nu la rak,
acil cer ra hi ona rım uy gu lan mış tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Bra ki yal ar ter; ya lan cı anev riz ma

AABBSS  TTRRAACCTT  Pe rip he ral ar tery pse u do a ne urysms in the up per ex tre mity are se en re la ti vely ra rer
com pa red to  pe rip he ral ar tery pse u do a ne urysms in the lo wer ex tre mity. In re cent ye ars, in va si ve
in ter ven ti ons are mo re fre qu ently used for di ag no sis or tre at ment of pe rip he ral ar te ri al pat ho lo gi -
es, and that is why up per ex tre mity ar te ri al ane urysms of ten ap pe ar to be iat ro ge nic or tra u ma tic
in ori gin. If they is not tre a ted on ti me, they can ca u se func ti o nal de fects as loss of the fin ger or the
limb. The re fo re, the sur gi cal tre at ment is im por tant in the se pa ti ents. In our ca se; a gi ant brac hi al
pse u do a ne urysm has ap pe a red af ter the sur gi cal in ter ven ti on du e to up per ex tre mity throm bo em -
bo lism. The pa ti ent app li ed our cli nic with swel ling and pa in of the arm, hand numb ness and tin-
g ling. Pse u do a ne urysm was di ag no sed with Dopp ler ul tra so nog raphy and sur gi cal re pa ir was
per for med im me di a tely.

KKeeyy  WWoorrddss::  Brac hi al ar tery; fal se ane urysm
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CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI GELİŞEN DEV BRAKİYAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASI Fuat BÜYÜKBAYRAK ve ark.

OL GU SU NU MU

Akut ar ter trom bo em bo li ta nı sı ile ön ce den sağ bra-
ki yal em bo lek to mi ve aka bin de ge li şen sağ bra ki yal
ar ter psö do a nev riz ma sı ne de niy le ope re olan 63 ya-
şın da, her han gi bir ek has ta lı ğı ol ma yan ba yan has -
ta, 6 ay son ra sol bra ki yal em bo li ta nı sı ile
has ta ne mi ze ka bul edil di. Has ta si nüs rit min de olup,
ya pı lan eko kar di yog ra fi de in tra kar di yak trom büs le-
hi ne bul gu sap tan ma dı. Bu nun la be ra ber öy kü sün de
her han gi bir trav ma, ilaç kul la nı mı, bağ do ku su has-
ta lı ğı yok tu. Has ta ya acil şart lar da sol bra ki yal ar ter
em bo lek to mi si uy gu lan dı ve şifa ile ta bur cu edil di.
Ta ki ben 2 ay son ra; has ta bu böl ge de ağ rı, şiş lik ve
par mak lar da uyuş ma şikâyet le ri ile po lik li ni ği mi ze
baş vur du. Has ta nın ya pı lan fi zik mu a ye ne sin de sol
kol an te kü bi tal böl ge de es ki in siz yon ye ri ne uyan lo-
ka li zas yon da ağ rı lı, sert kı vam da, ele ge len pul sa til
kit le tes pit edil di. Kit le nin çev re si eki mo tik gö rü -
nüm dey di, eks tre mi te de is ke mik bul gu lar sap tan ma -
dı, rad yal ve ul nar na bız lar pal pabl idi. Mu a ye ne de
tril sap tan ma dı. Trav ma öy kü sü ol ma yan has ta nın,
kli nik ve la bo ra tu var ve ri le rin de en fek si yon bul gu -
la rı sap tan ma dı. Ay rı ca war fa rin kul la nım öy kü sü
yok tu ve ko a gü las yon test le ri nor mal di. Has ta ya ta nı
amaç lı ar ter yel Dopp ler ul tra so nog ra fi (USG) ya pıl dı.
Ne ti ce sin de sol bra ki yal ar ter ile bağ lan tı sı olan yak-
la şık 90x35 mm bo yu tun da, ka lın du var lı, ge niş psö-
do a nev riz ma ke se si iz len di, ar te ri yo ve nöz fis tül
sap tan ma dı. Has ta ope ras yo na alın dı. Ge nel anes te zi
al tın da sol an te kü bi tal böl ge de lon gi tu di nal ge niş ke -
si ya pı la rak psö do a nev riz ma ke se si ne ula şıl dı (Re sim
1). Ke se nin prok si ma lin den, bra ki yal ar ter teyp le dö-
nü le rek as kı ya alın dı. Ke se re ze ke edil di, içe ri sin den
bol mik tar da he ma tom bo şal tıl dı. Bra ki yal ar ter ya pı -
sı nor mal idi, ar ter du va rın da eroz yon yok tu. Es ki ar-
te ri yo to mi ye rin de ve kon tro lü ya pı lan di ğer böl ge-
ler de ka na ma oda ğı sap tan ma dı (Re sim 2). Has ta nın
ope ras yo nu ta ki ben ek so ru nu ge liş me di. Pos to pe ra -
tif  4. gün de so run suz ta bur cu edil di. Po lik li nik kon t-
ro lün de nö ro lo jik ve vas kü ler mu a ye ne nor mal idi.

TAR TIŞ MA

Pe ri fe rik ar ter psö do a nev riz ma la rın gö rül me sık lı -
ğı, alt eks tre mi te le re gö re üst eks tre mi te ler de da ha
az dır. On do ku zun cu yüz yıl or ta la rı na ka dar psö-

do a nev riz ma la rın et yo lo ji sin de bi rin ci sı ra da vas-
kü ler cer ra hi de kul la nı lan sü tür ma ter ya li ve tek-
nik yer alır ken, kar di yo lo jik gi ri şim sel yön tem le -
rin de ki ge liş me ler le bir lik te, ta nı ve te da vi ama cıy -
la pe ri fe rik ar ter le rin  in va ziv gi ri şi mi, ve ya trav ma
(de li ci-ke si ci alet ya ra lan ma la rı) ma jör rol oy na -
mak ta dır.1-3 En fek si yon, po li ar te ri tis no do sa, kon-
je ni tal ar ter yel de fekt ler ve ate rosk le roz da üst
eks tre mi te psö do a nev riz ma pa to ge ne zin de di ğer
önem li ne den ler den dir. Ar ter du va rı nın tüm kom-
po nent le rin de bü tün lü ğün bo zul ma sı so nu cu, da -
mar dı şı na ka na ma ve he ma tom olu şur. He ma tom,
fib röz bir or ga ni zas yon la elas tik ve düz kas lif le rin -
den yok sun in ce du var lı bir ta ba ka ile çev ri le rek ya-
lan cı anev riz ma for mas yo nu oluş tu rur. Ol gu muz da
psö do a nev riz ma et yo lo ji sin de her han gi bir trav ma,
bağ do ku su has ta lı ğı öy kü sü ve ya en fek si yon bul-

RESİM 1: Sol antekübital bölgedeki psödoanevrizma kesesi.

RESİM 2: Açılmış psödoanevrizma kesesi, embolektomi sütür hattı.
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gu su ol ma mak la be ra ber, da ha ön ce ge çi ril miş bra-
ki yal ar ter em bo li si ne bağ lı cer ra hi gi ri şim öy kü sü
mev cut tur. Psö do a nev riz ma ke se si açıl dı ğın da her-
han gi bir ar ter yel de fekt  ya da ka na ma oda ğı sap-
tan ma dı. Bra ki yal em bo lek to mi son ra sı ka pa tı lan
ar te ri yo to mi sü tür hat tı in takt tı. Eti yo lo ji de ki muh-
te mel dü şün ce; çev re do ku da ki ka pil ler sı zın tı nın
he ma tom ve  psö do a nev riz ma ya se bep ol ma sı dır.
Psö do a nev riz ma ke se si açıl dı ğın da sü tür hat tı nın
in takt ol ma sı,  ar ter yel de fekt ve ka na ma nın ol ma -
ma sı, ay rı ca ol gu da da ha ön ce sağ kol da gö rü len
bra ki yal psö do a nev riz ma da da ay nı du ru mun gö rül-
me si ne de niy le, bu dü şün ce de yiz. Bu nun la be ra ber
ar ter du va rın da bir de fek tin ol ma ma sı, psö do a nev -
riz ma için de ki çev re do ku ve özel lik le sü tür de lik -
le rin den sı zan he ma to mun ken di ni sı nır la ya rak,
tam pon et ki siy le ar ter ile psö do a nev riz ma ara sı bağ-
lan tı yı spon tan ka pat tı ğı dü şün ce sin de yiz. Öte yan-
dan, psö do a nev riz ma ile ar ter ara sın da bağ lan tı
ol ma ma sı, mev cut kit le nin or ga ni ze trom büs ola bi -
le ce ği ola sı lı ğı nı ak la ge tir mek te dir. An cak, ol gu da -
ki kit le içe ri sin de ki he ma tom ken di ni fib röz bir
ya lan cı ke se ile sı nır la mış tı ve kit le psö do a nev riz -
ma gö rü nü mün dey di. Bu ne den le ba sit or ga ni ze
trom büs ola sı lı ğı ak la da ha az yat kın dır. 

Gray ve ark.nın 12 ol gu ile bil dir dik le ri se ri -
de, anev riz ma la rın or ta la ma çap la rı sı ra sı ile; bra ki-
yal ar ter 4,6 cm, rad yal ar ter 2 cm, ul nar ar ter 1,4
cm idi.4 Bi zim va ka mız 9 cm’lik çap ile dev anev riz-

ma ya sa hip ti. İki san ti met re ve al tın da ki anev riz -
ma lar da spon tan kü çül me ola sı lı ğı yük sek ol du -
ğun dan cer ra hi te da vi ye ge rek du yul maz ken, da ha
bü yük çap ta ki anev riz ma lar da elek tif cer ra hi ona-
rım dü şük risk le ya pı la bil me si ne kar şın, mü da ha -
le de geç ka lın dı ğı tak dir de has ta rüp tür, yan daş ven
ba sı sı na bağ lı trom boz ve ya em bo li ris ki ile kar şı
kar şı ya kal mak ta dır.5 Son dö nem ler de cer ra hi dı şı
yön tem ler de te da vi se çe nek le ri ara sın da olup; USG
eş li ğin de kom pres yon, em bo li zas yon, kap lı stent
ko nul ma sı ve yi ne son yıl lar da uy gu la nan di rek
trom bin en jek si yo nu bun lar ara sın da bu lun mak ta -
dır.6,7 Ol gu la rın ço ğu semp to ma tik ola rak ve ya
komp li kas yon la baş vur mak ta olup, asemp to ma tik
olan la rın da bir kıs mı da ha son ra semp to ma tik ha -
le ge le bil mek te dir. 

So nuç ola rak; üst eks tre mi te psö do a nev riz -
ma la rı na dir gö rül se de, psö do a nev riz ma yö nün -
den şüp he du yu lan has ta lar da eti yo lo ji iyi bir
şekil de araş tı rıl ma lı dır. Özel lik le ar ter ona rım la -
rı son ra sın da da gö rü le bi le ce ği akıl da tu tul ma lı -
dır. Bu nun la be ra ber, eti yo lo ji ne olur sa ol sun,
semp to ma tik ve bü yük çap ta ki psö do a nev riz ma -
la rın cer ra hi ona rı mı geç ka lın ma dan uy gu lan -
ma lı dır.
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KAYNAKLAR



iskektomi sırasında damar ve organ yaralanmaları nadir olmasına
rağmen, karşılaşıldığında sonuçları ölümcül olabilir.1 Bu tip komp-
likasyonlar içinde arteriovenöz fistül (AVF), şüphelenilmediği sü-

rece tanısı en zor olanıdır.

Belirtiler, AVF’nin bulunduğu bölgeye göre ve arter-ven arasındaki
açıklığın büyüklüğü ile orantılı olarak değişken olabilmektedir. Asempto-
matik olabileceği gibi, eforla nefes darlığı, çabuk yorulma, el ve ayaklarda
şişlik, sırtüstü yatamama gibi kalp yetmezliği belirtilerini de içine alan ge-
niş bir yelpazede kendini gösterebilir. Bu belirtilere ek olarak olarak, fistül
üzerinde trill, tüm prekordiyal bölgede yaygın üfürüm, santral venöz ba-
sınç artışı, hepatojuguler reflü, geniş nabız basıncı, pulmoner hipertansi-
yon, yaygın ödem veya ilgili ekstremitede ödem gibi bulgular tanıyı
destekleyicidir. Anjiyografide arteriyel fazda dolum gösteren ven ve fistü-
lün görülmesi tanı koydurucudur. Tedavi şekli; fistülün oluş nedeni, loka-
lizasyonu ve hastanın klinik durumuna göre değişmektedir. Ancak klasik
açık cerrahi yerini son yıllarda endovasküler tedaviye bırakmaktadır. Bu
olguda kalp yetersizliği bulguları ile polikliniğe başvuran bir kadın hastada
tespit edilen ilio-kaval AVF’nin endovasküler stent greft tekniği ile başarı-
lı onarımı sunulmaktadır.
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İatrojenik İliak Arteriovenöz Fistülün
Endovasküler Stent Greft ile

Başarılı Onarımı

ÖÖZZEETT  Dis kek to mi sı ra sın da da mar ve çev re or gan ya ra lan ma la rı çok na di ren gö rü le bi lir. Bu şekil -
de na di ren gö rü len ar te ri yo ve nöz fis tü lün ta nı sı, şüp he le nil me di ği sü re ce zor dur. Bu ol gu da, ili ak
ar te ri yo ve nöz fis tül ne de niy le kalp yet mez li ği ge li şen bir ka dın has ta nın en do vas kü ler tek nik ile ba-
şa rı lı te da vi si su nul muş ve ar te ri yo ve nöz fis tül kli ni ği ve gün cel te da vi si vur gu lan mış tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Dis kek to mi; ar te ri o ve nöz fis tül; en do vas kü ler iş lem; stent

AABBSS  TTRRAACCTT  Alt ho ugh vas cu lar and vis ce ral in ju ri es oc cur du ring dis cec tomy, they are ra re. The di-
ag no sis of an ar te ri o ve no us fis tu la is hard af ter such in ter ven ti ons, un less it is sus pec ted. In this ca -
se re port, we pre sent suc cess ful re pa ir of an ili ac ar te ri o ve no us fis tu la with en do vas cu lar stent in a
wo man, who pre sen ted with he art fa i lu re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Dis cec tomy; ar te ri o ve no us fis tu la; en do vas cu lar pro ce du res; stents
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OL GU SU NU MU

Otuz al tı ya şın da ki ka dın has ta 6 ay dır gi de rek ar tan
hal siz lik, çar pın tı, ça buk yo rul ma, efor la ne fes dar-
lı ğı ve düz ya ta ma ma şika yet le ri ile baş vur du. Öz-
geç mi şin de, bir yıl ön ce lum bal disk her ni si
ne de niy le lum bal dis kek to mi ame li ya tı mev cut tu.
Fi zik mu a ye ne de, ve nöz dol gun luk, he pa to ju gu ler
ref lü, her iki alt eks tre mi te de pre ti bi al ödem, bi la -
te ral ak ci ğer alt zon lar da kre pi tas yon tes pit edil di.
Kan ba sın cı 140/80 mmHg, na bız sa yı sı 120/dk idi,
kalp ses le ri nor mal an cak S3 ek se si, api kal 2/6 pan-
sis to lik üfü rüm ve ba tın mu a ye ne sin de ¼ alt-dış
kad ran da sis to lo di yas to lik üfü rüm sap tan dı. Kalp te-
leg ra fi sin de kar di yo to ra sik in deks 0,5’ten bü yük, ak-
ci ğer alt zon lar da buz lu cam gö rü nü mü ve hi ler
dol gun luk gö rül mek tey di (Re sim 1). Eko kar di yog -
ra fi de ejek si yon frak si yo nu (EF) %50, pul mo ner hi-
per tan si yon (pul mo ner ar ter ba sın cı: 48 mmHg),
or ta tri kus pit ye ter siz li ği, sağ kalp boş luk la rın da ve
sol at ri um da ge niş le me gö rül dü. To rak sa yö ne lik ya-
pı lan bil gi sa yar lı to mog ra fi de (BT) ana pul mo ner ar -
ter ve dal la rı açık ola rak gö rül dü ve pe ri fer ve
pa ran kim de pul mo ner em bo li le hi ne ola bi le cek bul-
gu lar sap tan ma dı. BT an ji og ra fi de ar te ri al faz da do -
lum gös te ren, ge niş le miş sağ ana ili ak ven sap tan dı.
Has ta uy gu la na cak te da vi ko nu sun da bil gi len di ri le -
rek ge rek li iz ni alın dı. Ana ili ak ar ter- ana ili ak ven
ara sın da yük sek de bi li AVF ta nı sı ko nu lan ol gu ya,
en do vas kü ler ör tü lü stent greft uy gu lan ma sı na ka rar
ve ril di. An ji og ra fi üni te si ne alı nan has ta ya spi nal
anes te zi al tın da sol fe mo ral ar te ri yel gi ri şim ile ab-
do mi nal aor tog ram ya pıl dı. Sağ ana ili ak ar ter ile sağ
ana ili ak ven ara sın da fis tül göz len di (Re sim 2). Sağ
fe mo ral ar te ri yal gi ri şim le 10 x 40 mm en do vas kü -
ler ör tü lü stent greft (Med tro nic, Min ne a po lis, MN)
fis tül böl ge si ni ör te cek şekil de yer leş ti ril di. Kon trol
an ji og ram da fis tü lün ta ma men ka pan dı ğı gö rül dü
(Re sim 3). Sağ fe mo ral ar ter fonk si yo nu, da mar tı ka -
ma ci ha zı (An gi o-Se al, St. Ju de Me di cal, Min ne ton -
ka, Min ne so ta, USA) ile ka pa tıl dı. İş lem sı ra sın da
komp li kas yon ge liş me di. İş lem son ra sı cer ra hi yo -
ğun ba kı ma alı nan has ta, 24 sa at tu tul duk tan son ra
ser vi se alın dı. Ser vis ta kip le rin de sta bil sey re den ve
ak ci ğer öde mi hız la ge ri le yen has ta, 5. gün ase til sa-
li si lik asit 100 mg/gün te da vi ile ta bur cu edil di. İş -
lem son ra sı bi rin ci ay kon tro lün de New York He art

As so ci a ti on (NYHA)-Class III semp tom la rın
NYHA-Class I’e ge ri le di ği göz len di.

Bu ol gu su nu mu için has ta dan izin alın mış tır. 

TAR TIŞ MA

İyat ro je nik AVF, ab do mi nal aort anev riz ma la rı, lum-
bar la mi nek to mi, or to pe di gi ri şim le ri, ta nı sal ve ya te-
da vi ye yö ne lik ka te ter iş lem le ri, or gan la ra yö ne lik
per kü tan bi yop si ler, sple nek to mi ve nef rek to mi gi bi
ar ter ve ven li gas yo nu uy gu la ma la rı ile em bo lek to -
mi ler den son ra na di ren de ol sa gö rü le bil mek te dir.2 

Aort bi fur kas yo nu, in fe ri or ve na ca va, ana ili ak
ar ter ve ven sı ra sıy la L3-L5 ve L4-S1 disk ara lı ğın dan
an te ri or spi nal li ga ment ile ay rıl mak ta dır. Lum bar
disk cer ra hi sin de eks plo ras yon sı ra sın da olu şan AV
fis tül le rin %73’ü L4-5 ve %27’si L5-S1 ara sın da gö-
rül mek te dir.3 AVF ta nı sı dik kat li bir anam nez ve fi -

RE SİM 1: Kalp te leg ra fi sin de; kar di yo to ra sik oran >0,5, hi ler dol gun luk ve ak-
ci ğer pa ran kim de alt lob lar da buz lu cam gö rü nü mü mev cut.

RE SİM 2: Periferik anjiografi; sol femoral arterden girişimle sağ ana iliak
artere verilen kontrast maddenin ana iliak ven ve inferior kaval veni doldur-
ması ve fistül bölgesinin belirlenmesi.



zik mu a ye ne ile ko lay ca ko nu la bil mek te dir. Bu has-
ta la rın %80’in de fis tül üze rin de üfü rüm alı nır ken,
%35’in de kon jes tif kalp yet mez li ği be lir ti le ri,
%65’in de kar di yo-pul mo ner be lir ti ler ge liş mek te, ve
%40’ın da ba cak öde mi gö rül mek te dir.4 Ay rı ca fis-
tül den do la yı mey da na ge len ar te ri o-ve nöz akı ma
bağ lı ve nöz staz so nu cu cilt te ül se ras yon, pig men -
tas yon ve va ri koz olu şum lar, ar te ri yel akı mın ça lın -
ma sı ile il gi li eks tre mi te de is ke mi bul gu la rı or ta ya
çı ka bil mek te dir. AVF be lir ti ve bul gu la rı fis tül olu-
şu mun dan he men son ra or ta ya çı ka bi le ce ği gi bi, yıl-
lar son ra da or ta ya çı ka bil mek te dir. Hart ve ark.
AVF semp tom la rı nın ilk 24 sa at te %9, 24 sa at ile 1
yıl ara sın da %70 ve 1 yıl dan son ra %21 oran la rın da
or ta ya çık tı ğı nı ifa de et mek te dir ler.5

Te da vi, fis tü lün ka pa tıl ma sı ve her iki vas kü ler
ya pı nın ona rıl ma sı dır. AVF ’ler ge le nek sel ola rak
açık cer ra hi ve ya en do vas kü ler tek nik ile ona rıl -
mak ta dır. Açık cer ra hi de la te ral sü tür, li gas yon, ek-

siz yon ve greft in ter po zis yo nu gi bi tek nik ler uy gu -
la na bil mek te dir. Açık cer ra hi sı ra sın da ol duk ça faz -
la mik tar da kan kay bı ve bu nun la bağ lan tı lı ola rak
kan rep las ma nı ih ti ya cı, mor bi di te ve mor ta li te yi
art tı ra bil mek te dir. Di ğer yan dan ma jör in tra ab do -
mi nal AVF ’si olan ve özel lik le kar di yak de kom pas -
yon ge liş miş has ta lar da aşı rı do la şım yük len me si ve
pul mo ner em bo li ris ki ne de niy le, ame li yat mor ta li -
te si %30 ve mor bi di te si %32’le re çık mak ta dır.5

En do vas kü ler tek nik ler ara sın da, ar te ri yel ve ya
ve nöz yol ile ör tü lü stent yer leş ti ril me si, co il em bo -
li zas yon ve/ve ya her iki si nin kom bi nas yo nu yer al-
mak ta dır. En do vas ku ler stent greft ler uzun yıl lar dır
AVF ’le rin te da vi sin de ba şa rı lı bir şekil de kul la nıl -
mak ta dır.6 Ar te ri yel yol dan uy gu la nan ör tü lü greft-
ler ve nöz ta raf tan da uy gu la na rak ven ha sar la rı nı da
te da vi ede bil mek te dir.7 Açık cer ra hi nin %32’den
faz la mor bi di te ve %34’e va ran mor ta li te oran la rı
ya nın da en do vas kü ler te da vi nin mi ni mal in va ziv ve
bu yön tem de kan kay bı nın çok az ol ma sı, mor bi di -
te ve mor ta li te oran la rı nı dü şür mek te dir.5

Li te ra tür de aort ve ana dal la rı na ait AVF ’le rin
te da vi sin de en do vas kü ler tek nik le rin kı sa ve or ta
dö nem so nuç la rı, az sa yı da has ta da ya pıl mış se ri ler
ve ol gu su num la rı ol ma sı ne de niy le, açık ol ma sa da
olum lu gö rün mek te dir. An cak çok sa yı da has ta da
ya pıl mış, uzun dö nem li ça lış ma la rın so nuç la rı he -
nüz yok tur. Ay rı ca genç has ta lar da han gi te da vi nin
se çil me si ge rek ti ği ha len tar tı şıl ma lı bir ko nu dur.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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RE SİM 3: Sağ ana iliak artere yerleştirilen örtülü stent ile fistülün başarıyla ka-
patılması. 
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ubklaviyan ven ponksiyonu ilk kez 1952 yılında Aubaniac tarafından
venöz dolaşıma kolay ve doğrudan girişim gerektiren tanı ve tedavi
uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır.1 Lokal anestezi ve Seldin-

ger yöntemi ile perkütan olarak subklaviyan ven ponksiyonu kolaylıkla ya-
pılmaktadır.2 Komplikasyon oranı çok düşük olmasına rağmen nadiren de
olsa kanama, pnömotoraks ve hemotoraks gibi komplikasyonlarla karşıla-
şılmaktadır.3 Subklaviyan ven ponksiyonuna bağlı arteriyovenöz fistül olu-
şumunu ilk kez 1973 yılında bildiren James ve Myers4’den günümüze kadar
literatürde toplam 17 olgu bildirilmiştir.2 Fistülün hemodinamik etkisi fis-
tülün çapı ile doğru orantılıdır. Fistülün boyutu içerdiği arter komponenti
ile sınırlandırılmıştır. Arteriyovenöz fistül oluşturulması sonrasında kolla-

İnnominat Arter ve Sol Brakiyosefalik Ven
Arasındaki İyatrojenik Fistülün

Cerrahi Onarımı

ÖÖZZEETT  Di ya liz has ta la rın da ar te ri yo ve nöz fis tül ler ol gun la şa na ka dar di ya liz ih ti ya cı in ter nal ju gu -
lar, subk la vi yan ve ya fe mo ral ven gi bi bü yük ve nöz ya pı lar dan per kü tan ola rak ta kı lan ge niş lü men -
li he mo di ya liz ka te ter le ri ile sağ la nır. Subk la vi yan ven ka te te ri zas yo nu so nu cun da na di ren de ol sa
ka za ra ar te ri yo ve nöz fis tül olu şa bi lir ve bu fis tül te da vi edil mez se has ta da üst eks tre mi te, baş ve
bo yun böl ge sin de ve nöz ba sınç ta şid det li ar tış ve öde me se be bi yet ve re bi lir ve iler le yen za man da
bu has ta lar da kalp yet mez li ği gö rü le bi lir. Bu ra da, sağ subk la vi yan ven di ya liz ka te te ri ta kıl ma hi-
ka ye si olan, in no mi nat ar ter prok si ma li ve sol bra ki yo se fa lik ven ara sın da fis tül tes pit edi len has-
ta nın kli ni ği ve cer ra hi te da vi si an la tıl mak ta dır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ar te ri yo ve nöz fis tül; bra ki yo se fa lik ven ler; kro nik böb rek yet mez li ği

AABBSS  TTRRAACCTT  In pa ti ents with end-sta ge re nal di se a se, he mo di aly sis is per for med vi a the cat he ters in-
tro du ced per cu ta ne o usly in to the lar ge ve no us struc tu res such as the in ter nal ju gu lar ve in, subc la -
vi an ve in and fe mo ral ve in un til ar te ri o ve no us fis tu las be co me ma tu re. Ra rely, ar te ri o ve no us fis tu la
may oc cur ac ci den tally af ter subc la vi an ve in cat he te ri za ti on. If this kind of fis tu la e re ma in un tre -
a ted, he ad and neck re gi on up per ex tre mity ede ma and he art fa i lu re can be se en in the se pa ti ents
du e to se ve re and prog res si ve in cre a se in the ve no us pres su re. He re, we pre sent cli ni cal fin dings and
sur gi cal tre at ment of a fis tu la bet we en the pro xi mal si de of the in no mi na te ar tery and the left bra-
c hi o cep ha lic ve in in a pa ti ent who had the his tory of a he mo di aly sis cat he ter imp lan ta ti on in to the
right subc la vi an ve in.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ar te ri o ve no us fis tu la; brac hi o cep ha lic ve ins; chro nic re nal in suf fi ci ency
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İNNOMİNAT ARTER VE SOL BRAKİYOSEFALİK VEN ARASINDAKİ İYATROJENİK FİSTÜLÜN CERRAHİ ONARIMI Caner ARSLAN ve ark.

te ral ven ler de kon jes yon, din le mek le de vam lı ma-
ki ne tar zın da üfü rüm du yul ma sı, dis tal na bız la rın
za yıf la ma sı, tek ta ra fı tu tan ödem, geç dö nem
komp li kas yon la rı ara sın da sa yıl mak ta dır.5 Te da vi
edil mez se fis tül olu şu mun dan yıl lar son ra yük sek
kar di yak out put lu kon jes tif kalp yet mez li ği ile so-
nuç la na bi lir ve mor ta li te-mor bi di te si yük sek ola-
bi lir.

OL GU SU NU MU

Al tı yıl ön ce kro nik böb rek yet mez li ği ta nı sı ko nu-
lan 22 ya sın da er kek has ta 5 yıl sü re sin ce üst eks-
tre mi te ve bo yun ven le ri ne ta kı lan muh te lif
he mo di ya liz ka te ter le ri ve sol kol bra ki yo se fa lik
ven ar te ri yo ve nöz fis tül va sı ta sı ile he mo di ya liz te-
da vi si gör müş. Yak la şık 1 yıl ön ce böb rek nak li
olan has ta nın sol bra ki yo se fa lik ar te ri yo ve nöz fis-
tü lü na kil den yak la şık 1 ay son ra cer ra hi ola rak ip -
tal edil miş. Böb rek nak li ön ce sin de boy nu nun sol
ta ra fın da bu lu nan şiş lik na kil son ra sın da da ar ta rak
de vam et miş. Özel lik le boy nu nun ve yü zü nün sol
ta ra fın da ge li şen şiş lik, bo yun ven le rin de ba sınç ar-
tı şı ve dol gun luk, vü cu dun üst ya rı sın da özel lik le
gö ğüs ön du va rın da ge niş le miş ve nöz kol la te ral ler
ne de ni ile dış mer ke ze baş vur muş. Bu ra da ta nı sal
amaç lı bo yun-to raks bil gi sa yar lı to mog ra fi sin de ar -
kus aor ta nın çı kım dan he men son ra in no mi nat ar -
ter ve sol bra ki yo se fa lik ven ara sın da 14 mm
ça pın da ar te ri yo ve nöz fis tül (AVF) ve sol bra ki yo -
se fa lik ve nin ile ri de re ce de ge niş le miş ol du ğu, yak-
la şık 5 cm’lik ça pa ulaş tı ğı sap tan mış (Re sim 1). Bu
ta nı ile bir dış mer kez de fis tü lün ka pa tıl ma sı ama-
cıy la sol sup rak la vi ku lar böl ge den ya pı lan cer ra hi
gi ri şim ile fis tü le ula şıl ma ya ça lı şıl mış fa kat ba şa rı -
lı olu na ma ma sı üze ri ne ame li ya ta son ve ril miş,
son ra sın da baş ka bir dış mer kez de gi ri şim sel rad-
yo lo ji he kim le ri ta ra fın dan en do vas kü ler stent im-
p lan te edil me ye ça lı şıl mış, bu gi ri şim de de ba şa rı lı
olu na ma mış. Son ra sın da ta ra fı mı za yön len di ri len
has ta nın TA 140/80 mmHg, Htc 24,3 mg/dl, kan
üre 167 mg/dl, kre a ti nin 3,7 mg/dl idi. Fi zik mu a -
ye ne de sağ üst eks tre mi te na bız la rı so la na za ran za -
yıf alı nı yor idi, din le mek le gö ğüs ön du va rın da
özel lik le ju gu lum çev re sin de yay gın ve de vam lı
tarz da 5/6 şid de tin de üfü rüm, pal pas yon la gö ğüs ön
du va rın da özel lik le ju gu lum çev re sin de yay gın

thrill alı nı yor idi. Di ğer fi zik mu a ye ne bul gu la rı ka-
ba ca ola ğan idi. Ha zır lık la rı nın ta mam lan ma sı nın
ve has ta dan ame li yat için bil gi len di ril miş olur be-
ya nı alın ma sı nın ar dın dan ame li ya ta alın dı. Gö ğüs
ön du va rın da yay gın ar te ri ye li ze olan, pal pas yon la
pul sa til olan ven le rin bu lun ma sı ve sol bra ki yo se -
fa lik ve nin ar te ri yel ba sınç la ile ri de re ce de ge niş -
le miş ol ma sı ve has ta nın çok kan kay bet me
ih ti ma li nin yük sek ol ma sı ne de niy le ster no to mi -
nin kar di yo pul mo ner bypass al tın da ya pıl ma sı
plan lan dı. Sol fe mo ral ar ter den ar ter ka nü lü, sol fe-
mo ral ven den sağ at ri u ma ka dar uza nan ve nöz ka -
nül ile kar di yo pul mo ner bypass ’a ge çil di.
Son ra sın da me di yan ster no to mi ya pıl dı. Has ta 180

C’ye ka dar so ğul tul ma ya baş lan dı. Sağ sü pe ri yor
pul mo ner ven den vent ka nü lü ko nul du. Hi po ter -
mi ye bağ lı spon tan kar di yak ar rest ge liş ti. Sol bra-
ki yo se fa lik ven ile ri de re ce de ge niş le miş idi.
Pal pas yon la thrill alı nı yor idi. Sol bra ki yo se fa lik
ven prok si ma lin de sü pe ri yor ve na ka va (SVK) ile
bir leş ti ği yer den ve dis ta lin den kon trol al tı na alın -
dı. To tal sir kü la tu ar ar rest sağ lan dı. Sol bra ki yo se -
fa lik ve nin ön yü zün den yak la şık 3-4 cm’lik
lon gi tu di nal ke si ya pıl dı. Yak la şık 10x15 mm’lik
fis tül tes pit edil di (Re sim 2). Da ha ön ce den glu te -
ral de hit ile mu a me le edi le rek ha zır lan mış olan pe-
ri kart do ku su ya ma ola rak kul la nı la rak 4/0
po lip ro pi len de vam lı di kiş tek ni ği ile de fekt ona-
rıl dı. Açı lan ve no to mi 4/0 po lip ro pi len di kiş ler ile

RESİM 1: Boyun-Toraks bilgisayarlı tomografisinde innominat arter proksi-
mali ve ileri derecede genişlemiş sol brakiyosefalik ven arasındaki fistülün
görünümü (ok işaretlerinin arası).
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ka pa tıl dı. Sol bra ki yo se fa lik ven de thrill kay bol du.
Isıt ma iş le min den son ra do la şı mı üze ri ne alan kal -
be kla sik de ka nü las yon ya pı la rak ame li yat son lan -
dı rıl dı. Has ta so run suz yo ğun ba kım ve ser vis
ta ki bi nin ar dın dan post op. 14. gün de ta bur cu edil -
di. Has ta nın yü zün de boy nun da ve gö ğüs üst ya rı -
sın da ki ödem, ve nöz dol gun luk be lir gin şekil de
ge ri le di, üfü rüm ve thrill ta ma men kay bol du. Ame-
li yat son ra sı 21. gün de kon trol le ri ya pı lan has ta nın
kli nik mu a ye ne si, la bo ra tu ar in ce le me le ri nor mal
idi. Has ta nın tek böb rek na kil li ol ma sı do la yı sı ile
bu böb re ği ni de kon trast ajan ma ru zi ye ti ne bağ lı
ris ke sok ma mak için BT An ji yog ra fi gi bi rad yo lo jik
tet kik ler ya pıl ma dı.

TAR TIŞ MA VE SO NUÇ
He mo di ya liz ka te te ri ile san tral ve nöz gi ri şim ler
elek tif ve ya acil ola rak ola rak ya pı la bi lir.4

He mo di na mik mo ni to ri zas yon, kan, kan ürün-
le ri ve ilaç la rın ra hat ve ril me si, he mo di ya liz, to tal
pa ren te ral nüt ris yon, pe ri-ope ra tif sı vı rep las ma nı
te da vi si, san tral ve nöz ka te ter ta kıl ma sı en di kas -
yon la rı ara sın da yer al mak ta dır.6 Subk la vi yan ven
ponk si yo nu son ra sın da iyat ro je nik ar te ri yo ve nöz
fis tül gö rül me ora nı %0,58’den da ha az dır. Uzun sü-
re li ar te ri yo ve nöz fis tül ge li şi mi son ra sın da kol la te -
ral ven ler de kon jes yon, sis to lo-di yas to lik üfü rüm
du yul ma sı, dis tal na bız la rın za yıf la ma sı, tek ta ra fı

tu tan ödem gö rü le bi lir.5 Te da vi edil mez se fis tül olu-
şu mun dan yıl lar son ra yük sek kar di yak out put lu
kon jes tif kalp yet mez li ği ile so nuç la na bi lir ve mor-
ta li te-mor bi di te si yük sek ol mak ta dır. Ta nı da ön ce -
lik li ola rak Di ji tal Subs trac ti on An ji yog ra fi, BT
An ji yog ra fi, Man ye tik Re zo nans An ji yog ra fi yön-
tem le rin den bi ri kul la nıl mak ta dır. Çok na dir ola rak
gö rü len bu tip ol gu lar da te da vi yön te mi ola rak cer-
ra hi mü da ha le ön ce lik le ter cih edil mek te dir. Bra ki -
yo se fa lik ven de ge li şen fis tü le cer ra hi ola rak
me di yan ster no to mi ve ya sol kla vi ku la nın çı kar tıl -
ma sı ile ula şı la bi lir. Da ha ön ce bir dış mer kez de fis-
tü lün ka pa tıl ma sı ama cıy la sol sup rak la vi ku lar
böl ge den ya pı lan cer ra hi gi ri şim ile fis tü le ula şıl ma -
ya ça lı şıl mış fa kat ba şa rı lı olu na ma ma sı üze ri ne
ame li ya ta son ve ril miş, son ra sın da baş ka bir dış mer-
kez de gi ri şim sel rad yo lo ji he kim le ri ta ra fın dan en-
do vas kü ler stent imp lan te edil me ye ça lı şıl mış bu
gi ri şim de de ba şa rı lı olu na ma mış. Bu has ta nın gö ğüs
ön du va rın da yay gın ar te ri ye li ze olan, pal pas yon la
pul sa til olan ven le rin bu lun ma sı ve sol bra ki yo se fa -
lik ve nin ar te ri yel ba sınç la ile ri de re ce de ge niş le miş
ol ma sı ne de niy le has ta nın çok kan kay bet me ih ti -
ma li nin yük sek ol du ğu dü şü nü le rek ster no to mi nin
kar di yo pul mo ner bypass al tın da ya pıl ma sı plan lan -
dı. To tal sir ku la tu ar ar rest al tın da de fek ti onar dık.
Pri mer cer ra hi ona rım, pro tez greft ile in no mi nat
ve nin rep las ma nı ve ya bra ki yo se fa lik ve nin bağ lan -
ma sı cer ra hi te da vi se çe nek le ri ara sın da sa yıl mak ta -
dır. Az sa yı da ol gu da stent, kap lı stent-greft,
trans kü ta nöz in tra vas kü ler em bo li zas yon te da vi le ri
bil di ril miş tir fa kat ge rek va ka sa yı sın da ki ye ter siz -
lik ge rek se de uzun dö nem iz lem so nuç la rın da ki ye-
ter siz lik te da vi de cer ra hi gi ri şi mi ön ce lik li
kıl mak ta dır.2 Tek na kil böb rek li has ta nın fis tü lü nün
in no mi nat ar ter prok si ma lin de bu lun ma sı ne de niy -
le lo ka li zas yon açı sın dan uy gun ol ma ma sı, yük sek
kon trast mad de kul la nıl ma sı ne de ni ile mev cut böb-
re ği ris ke at ma mak ve bu ko nu da en do vas kü ler gi ri -
şim tec rü be si nin ye ter siz li ği ne de niy le bu va ka yı
cer ra hi ola rak te da vi et me yi uy gun bul duk.

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

RESİM 2: Genişlemiş sol brakiyosefalik ven açılmış halde, innominat arter
proksimali arasındaki ovoid şekildeki fistülün görünümü. 



Damar Cer Derg 2013;22(2) 251

İNNOMİNAT ARTER VE SOL BRAKİYOSEFALİK VEN ARASINDAKİ İYATROJENİK FİSTÜLÜN CERRAHİ ONARIMI Caner ARSLAN ve ark.

1. Au ba ni ac R. [A new route for venous injection
or puncture: the subclavicular route, subcla-
vian vein, brachiocephalic trunk]. Sem Hop
1952;28(85):3445-7.

2. Yi an nis C, Ge or ge JR. Iatrogenic left subcla-
vian artery-to-left brachiocephalic vein fistula:
successful repair without a sternotomy. Tex
Heart Inst J 2004;31(2):172-4.

3. Fe li ci a no DV, Mat tox KL, Gra ham JM, Be all
AC Jr, Jor don GL Jr. Ma jor comp li ca ti ons of
per cu ta ne o us subc la vi an ve in cat he ters. Am
J Surg 1979;138(6):869-74.

4. Ja mes PM Jr, Myers RT. Cen tral ve no us pres-
su re mo ni to ring: comp li ca ti ons and a new
tech ni qu e. Am Surg 1973;39(2):75-81.

5. Sato O, Tada Y, Sudo K, Ueno A, Nobori M,

Idezuki Y. Ar te ri o ve no us fis tu la fol lo wing cen-
tral ve no us cat he te ri za ti on. Arch Surg
1986;121(6):729-31.

6. Tho ra ya A, De an YH, C. Ja son W, His ham IR,
Da vid RE, Pa ul SS. En do vas cu lar re pa ir of a
brac hi o-cep ha lic trunk in jury du e to inad ver -
tent cen tral ve no us cat he ter in ser ti on. Eu r J
Ra di o l Ex tra 2009;69:125-7.

KAYNAKLAR



Damar Cer Derg 2013;22(2)252

he autogenous arteriovenous fistula (AVF) at the wrist is considered
as the best choice of vascular access (VA) in hemodialysis (HD) pa-
tients due to its low complication and high patency rates.1 Comorbid

diseases affecting the vascular system such as diabetes mellitus and hyper-
tension are frequently seen in elderly, which may reduce the success of cre-
ation and maintenance of AVF. In end stage renal disease patients, VA
becomes useless after a successful renal transplantation (RT). Following RT,
there is no consensus about the fate of the AVF. Although the AVF may
close spontaneously, the dilemma is whether to preserve the vascular access
in case of restarting HD or perform a surgical closure concerning the pos-
sible complications.2 In this case report, we present a young patient whose
radial AVF fistula was repaired due to low ulnar arterial flow at the upper
extremity selected for HD access. We believe that, in such young patients,
dual arterial blood flow to the extremity should be maintained if possible.

CASE REPORT

A 28-year-old patient had been operated for left radiocephalic side to side
AVF formation three years before RT. Six months after RT, she was admit-

Repair of Radial Artery with Autogenous Cephalic
Vein Graft Interposition After Closure of

Arteriovenous Fistula in a Young
Renal Transplantation Patient: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Au to ge no us ar te ri o ve no us fis tu la at the wrist is con si de red as the best cho i ce of vas-
cu lar ac cess in he mo di aly sis pa ti ents. In this ca se re port, we pre sent a yo ung re nal trans plant pa ti -
ent who un der went au to lo go us fis tu la ve in in ter po si ti on and clo su re of ar te ri o ve no us fis tu la to
pro vi de con ti nu ity of the ra di al ar tery.      

KKeeyy  WWoorrddss::  Re nal di aly sis; ar te ri o ve no us fis tu la; kid ney trans plan ta ti on

ÖÖZZEETT  He mo di ya liz has ta la rın da el bi le ğin de açı lan oto log ar te ri yo ve nöz fis tül, vas kü ler eri şim için
en iyi se çe nek ola rak dü şü nül mek te dir. Bu va ka su nu mun da, ra di yal ar te rin de vam lı lı ğı sağ la mak
için oto log fis tül ven in ter po zis yo nu ya pı lan ve ar te ri ve nöz fis tü lü ka pa tı lan  genç re nal trans plant -
lı has ta tak dim edil miş tir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Böb rek di ya li zi; ar te ri yo ve nöz fis tül; böb rek trans plan tas yo nu
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REPAIR OF RADIAL ARTERY WITH AUTOGENOUS CEPHALIC VEIN GRAFT INTERPOSITION... Arda ÖZYÜKSEL et al.

ted to our cli nic with swel ling and cya no sis of the
left hand. The AVF had not be en used af ter RT.
The re was pal pab le thrill and ane urysm for ma ti on at
the si te of anas to mo sis. Left ul nar ar tery was we akly
pal pab le, but ra di al ar tery dis tal to the AVF was not.
The pa ti ent was comp la i ning abo ut isc he mic pa in at
mo de ra te ef fort with that hand. Pre o pe ra ti ve Dopp -
ler ul tra so nog raphy re ve a led ste no tic dis tal ra di al
ar tery and bip ha sic low ul nar ar te ri al flow. The ane -
urysm was 20x25 mm in di a me ter. The pa ti ent was
ope ra ted un der lo cal anest he si a, the ane urysm was
re sec ted and the AVF was clo sed. Ra di al ar tery seg-
ment in cor po ra ted in the anas to mo sis zo ne was ste -
no tic wit ho ut dis tal run off. A ste no tic seg ment of 3
cm si ze was re sec ted and back flow at the wrist le -
vel was de tec ted. Cep ha lic ve in seg ment that was
pre vi o usly used in AVF for ma ti on was in ter po sed
bet we en the pro xi mal and dis tal ra di al ar tery (Fi gu -
re 1). Dis tal ra di al ar tery was pal pab le af ter the anas-
to mo sis was comp le ted. Pos to pe ra ti ve co ur se was
une vent ful.  Dis tal ra di al ar tery was pal pab le one
month af ter the ope ra ti on at fol low up.          

DIS CUS SI ON

In this ca se of AVF clo su re af ter RT, ste no tic ra di -
al ar tery seg ment which was in cor po ra ted in the
anas to mo sis was re sec ted and ar te ri al con ti nu ity
was pro vi ded with au to lo go us fis tu la ve in in ter po -
si ti on. Du al ar te ri al blo od supply to the hand was
ma in ta i ned in this yo ung pa ti ent.    

Car di ac fa i lu re, high flow at the AVF, vas cu lar
ac cess comp li ca ti ons and est he tic con cerns can be
con si de red as the ma jor in di ca ti ons for AVF clo su re
af ter RT with a well func ti o ning kid ney.2 La te oc-
cur ren ce of ane urysms pro xi mal to ra di al ar tery ye -
ars af ter clo su re of AVF has al so be en des cri bed.3 In
our pa ti ent, the ra di o cep ha lic si de to si de AVF led to
swel ling and cya no sis of the dis tal ex tre mity. The pa-
ti ent was al so comp la i ning abo ut isc he mic pa in at

mo de ra te ef fort with that hand, which was re la ted to
in suf fi ci ent ul nar and col la te ral ar te ri al blo od flow
to hand. Our pa ti ent had a his tory of su per fi ci al
throm boph le bi tis of the lo wer ex tre mity, and sin ce
the ope ra ti on was per for med un der lo cal anest he si -
a, au to lo go us sap he no us ve in graft in ter po si ti on was
im pos sib le. The re fo re we used the ar te ri a li zed seg-
ment of the outf low ve in of AVF. The di sad van ta ge
of this tech ni qu e co uld be the di a me ter mis match
bet we en the cep ha lic ve in and ra di al ar tery, but we
did not ca me ac ross a ma jor prob lem du ring the op-
e ra ti on. The ane urysm for ma ti on did not al ter the
ana to mi cal co ur se of ner ves sig ni fi cantly in the op-
e ra ti ve fi eld. Any ne u ro lo gi cal prob lem was not en-
co un te red in the pos to pe ra ti ve co ur se.

Alt ho ugh pri mary clo su re of the AVF and li g-
a ti on of the pro xi mal and dis tal ends of the ar tery
is a pos sib le cho i ce, we pre fer red pro vi ding the du -
al ar te ri al con ti nu ity of the hand, which is im por -
tant es pe ci ally in yo ung pa ti ents with isc he mic
signs and symptoms. Ca re ful cli ni cal eva lu a ti on of
the pa ti ents may help to se lect pa ti ents for sur gi cal
clo su re of AVF af ter RT.
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seg ment (whi te ar row) is se en on the left si de. Cep ha lic ve in was in ter po sed
bet we en the pro xi mal and dis tal ends of the ra di al ar tery (right si de).
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arsal tünel sendromu (TTS), posterior tibial sinirin (PTS) medial mal-
leolün posteriorunda, fleksör retinakulum altında tuzaklanması sonu-
cu meydana gelen bir nöropatidir. İlk kez Pollock ve Davis tarafından

1932 yılında, posttravmatik fibröz doku ile PTS’nin tuzaklandığı bildiril-
miştir.1 Tarsal tünel, ligamentöz yapılar tarafından oluşturulan anatomik
bir darlıktır. Bu fibroosseoz kanalın çatısını fleksör retinakulum, tabanı ise
talus, kalkaneus ve distal tibianın medial duvarı tarafından oluşturulur. Tar-
sal tünelde yer alan yapılar ise posterior tibial tendon, fleksör digitorum
longus tendonu, fleksör hallusis longus tendonları, posterior tibial arter ve
eşlik eden venleri ile posterior tibial sinir ve dallarıdır. Tarsal tünel içinde
yer kaplayan oluşumlar ve tarsal tünele dışarıdan bası sonucu TTS klinik
bulguları oluşabilir. TTS’de en sık görülen semptomlar, ağrı, parestezi ve
hissizliktir. Hastalar genelde ayağın ve parmakların plantar yüzeyinde iyi lo-
kalize edemedikleri, yanma ve parestezi tarif ederler. Tipik olarak semp-

Variköz Ven Basısına Bağlı
Tarsal Tünel Sendromu

ÖÖZZEETT  Tar sal tü nel sen dro mu (TTS), pos te ri or ti bi al si ni rin (PTS) ve ya onun dal la rın dan bi ri ve ya
bir ka çı nın flek sör re ti na ku lum al tın da ki tu zak nö ro pa ti si dir. Tar sal tü nel için de ya da dı şa rı dan
PTS ba sı sı na ne den olan bir çok eti yo lo jik fak tör ta nım lan mış tır. Bun lar trav ma son ra sı mey da na
ge len ke mik kı rık la rı ve ya post trav ma tik fib ro zis, li po ma, nö ri lem ma, os te o sar kom gi bi tü mo ral
lez yon lar, da ha az sık lık la ise va ri köz ven, te no si no vit, di ya bet ve obe zi te ola bi le ce ği gi bi, ak ro me -
ga li gi bi me ta bo lik has ta lık la ra bağ lı da ola bi lir. Biz tar sal tü nel sen dro mu ta nı sı ile ope re edi len ve
et yo lo ji sin de pos te ri or ti bi al si ni re va ri köz ven ba sı sı tes pit edi len bir ol gu yu su nu yo ruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Tarsal tünel sendromu; posterior tibial sinir; variköz ven

AABBSS  TTRRAACCTT  Tar sal tun nel syndro me (TTS) is an en trap ment ne u ro pathy of the pos te ri or ti bi al ner -
ve or its branc hes un der the fle xor re ti na cu lum. A num ber of eti o lo gic fac tors ha ve be en des cri bed
which ca u se com pres si on in si de or out si de the tun nel. The se are post tra u ma tic frac tu res or fib ro -
sis, be nign or ma lig nant ne op la si a such as li po ma, ne u ro lem ma or os te o sar co ma, and less of ten  me -
ta bo lic di se a ses as va ri co se ve ins, te nosy no vi tis, di a be tes  and ac ro me galy. We pre sent a ca se of
tar sal tun nel syndro me in which the com pres si on was du e to va ri co se ve ins.

KKeeyy  WWoorrddss::  Tarsal tunnel syndrome; posterior tibial nerve; varicose veins
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tom lar aya ğa yük ve ri len ak ti vi te ler sı ra sın da ve
son ra sın da ar tar ken, is ti ra hat ile aza lır.2-4 Bu ma ka-
le de, na dir bir et yo lo jik fak tör olan va ri köz ven le -
rin ne den ol du ğu tar sal tü nel sen drom lu bir has ta
su nul muş tur.

OL GU SU NU MU

Otuz beş ya şın da ba yan has ta, or to pe di kli ni ği ne
sağ ayak ta ağ rı ve uyu şuk luk şika yet le ri ile baş vur -
du. Anam nez ve fi zik mu a ye ne sin de yak la şık 6 ay -
dır mev cut olan ve son 1 ay dır ar tan to puk ve
kru ris ağ rı sı, to puk me di a lin de pa res te zi mev cut tu.
Has ta nın öy kü sün de şika yet le ri ni açık la ya cak her-
han gi bir trav ma ve ya spor tif fa a li yet yok tu. Has ta-
nın şika yet le ri uzun sü re ayak ta dur mak la, gün
so nu na doğ ru ve yü rür ken art mak tay mış. Ayak bi-
le ği dor sif lek si yo nu ve me di al mal le ol pos te ri o ru na
pal pas yon ile has ta nın şika yet le rin de alev len me
mey da na ge li yor du. Me di al mal le ol pos te ri o run da
Ti nel tes ti po zi tif ola rak de ğer len di ril di. Ayak ve
ayak bi le ği rad yog ra fi le ri nor mal olan has ta da,
frak tür ekar te edil di. Mev cut fi zik mu a ye ne bul gu -
la rı ile tar sal tü nel sen dro mun dan şüp he le nil di ve
tü nel içi yer kap la yan lez yon la rın ayı rı cı ta nı sı için
fi zik mu a ye ne de sağ da da ha be lir gin ol mak üze re
her iki alt eks tre mi te de va ri köz ven le ri olan has ta -
dan rra hi si kon sül tas yo nu ve tu zak nö ro pa ti ön ta-
nı sı ile nö ro lo ji kon sül tas yo nu is ten di. Sağ alt
eks tre mi te de diz al tı se vi ye de ve na sa fe na mag na
tra se si ne uyan böl ge de va ri köz ven le ri olan has ta -
nın ayak bi le ği se vi ye sin de va ri köz ven sap tan ma -
dı. Kalp da mar cer ra hi si ta ra fın dan is te nen sağ alt
eks tre mi te ve nöz Dopp ler ul tra so nog ra fi tet ki kin -
de, sa fe no fe mo ral bi leş ke de gra de 3 ref lü akım sap-
tan dı. Ve na sa fe na par va da ve de rin ve nöz sis tem de
ref lü akım iz len me di. Pos te ri or ti bi al si nir ba sı sı -
nın ka nal için de be lir gin yer kap la yan va ri köz ven-
ler ne de niy le ol du ğu tes pit edil di. Nö ro lo ji kli ni ği
ta ra fın dan ya pı lan elek tro mi yog ra fi de (EMG), sağ
me di al plan tar si nir du yu sal si nir ak si yon po tan si -
ye li el de edi le me di. Sağ ti bi al si nir dis tal mo tor la-
tan sı uzun ola rak sap tan dı. Has ta TTS ta nı sı ile
ope ras yo na alın dı. Flek sör re ti na ku lum gev şe til -
me si ile pos te ri or ti bi al ar te re eş lik eden iki ve nin
çe pe rin de va ri köz olu şum lar ol du ğu ve ka nal için -
de be lir gin yer kap la dık la rı göz len di (Re sim 1). Ka -

nal içi di ğer ya pı lar kon trol edi le rek yer kap la yan
baş ka bir lez yon ol ma dı ğı gö rül dü. Tar sal tü ne lin
yak la şık %60’nı iş gal eden va ri köz ven ler ön ce bağ-
la nıp son ra ke si le rek, tar sal tü nel de ki pos te ri or ti-
bi al si nir ba sı sı or ta dan kal dı rıl dı. Anes te zi
et ki si nin geç ti ği er ken ame li yat son ra sı dö nem de,
pa res te zi önem li oran da kay bol du. Has ta nın ikin ci
haf ta kon tro lün de semp tom la rı nın ta ma men kay-
bol du ğu göz len di. Has ta nın mev cut va ri köz ven le -
ri için me di kal te da vi ve ril di.

TAR TIŞ MA

TTS, tar sal tü ne lin ana to mik sı nır la rı için de sık-
lık la alan iş gal eden lez yon ve ya tar sal tü ne le dış
et ken le rin ba sı sı ile ol mak ta dır. Yer kap la yan lez-
yon lar; va ri köz ven ler ve ya ve nöz kon jes yon, kro-
nik fle bit, sı vı re tan si yo nu, pe ri nö ral fib ro zis,
li po ma, gang li a, nö ri lem ma, hi per tro fik ve ya ak-
se su ar ab duk tor hal lu sis ka sı, flek sör hal lu sis lon-
gus ten do nu nun par si yel rüp tü rü, hi per tro fik
flek sör re ti na ku lum, ten don pa to lo ji le ri, cer ra hi
skar do ku su ve os se oz çı kın tı lar dır.5,6 En sık yer
kap la yan lez yon gang li a dır ve va ri köz ven ler da -
ha az sık lık ta gö rül mek te dir.1 Li te ra tür de va ri köz
ven le rin gö rül me ora nı hak kın da her han gi bir bil-
gi ye rast lan ma mış tır. Eks ter nal fak tör ler den ise
trav ma, yay gın alt eks tre mi te öde mi, to puk va rus,
val gus de for mi te le ri ve ya bu de for mi te le ri nin
kom pan zas yon ça ba sı na bağ lı ba sı la rı sa yı la bi lir.5,6

Tar sal tü nel sen drom lu va ka la rın yak la şık %60-
80’in de spe si fik et yo lo ji ta nım lan mış tır.2

Ta nı da di rekt gra fi, ul tra so nog ra fi (USG), bil -
gi sa yar lı to mog ra fi (BT), man ye tik re zo nans gö-

RESİM 1: Tarsal tünelde posterior tibial sinire bası yapan variköz venler.
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rün tü le me (MRG) ve EMG kul la nı la bi lir. USG
ve MRG özel lik le tar sal tü nel de yer kap la yan lez-
yon la rın gös te ril me sin de fay da lı dır. Di rekt gra fi ve
BT kı rık lar da, de for mi te ler de, ke mik çı kın tı lar da
ve ke mik sel ko a lis yon lar da kul la nıl mak ta dır. Bi -
zim ol gu muz da ön ce lik le di rekt gra fi ile  ke mik
frak tü rü et yo lo ji si ekar te edil di. TTS ta nı sı kli nik
bul gu la rın ya nın da elek tro fiz yo lo jik test ler le doğ-
ru lan mak ta dır. EMG anor mal lik le ri si nir ba sı sı nı
gös ter me de et kin dir. An cak Ta ka ku ra ve ar ka daş -
la rı nın yap tı ğı bir ça lış ma da, 31 TTS’li has ta nın
%16’sın da her han gi bir EMG anor mal li ği sap tan -
ma mış tır.7 Bi zim ol gu muz da EMG ’de pos te ri or ti-
bi al si ni re ba sı bul gu la rı nı tes pit edil di. 

Eti yo lo jik fak tö rün sap tan ma sı te da vi et kin li -
ği açı sın dan çok önem li dir. Eti yo lo ji de tü nel içi yer
kap la yan lez yon olan ol gu la rın te da vi so nuç la rı,
eti yo lo ji sin de trav ma, ayak de for mi te le ri ve ya idi-
yo pa tik olan la ra gö re çok da ha iyi ola rak tes pit
edil miş tir.8

Te da vi de ilk ön ce nons te ro id an ti inf la ma tu ar
ilaç lar, im mo bi li zas yon, or tez kul la nı mı gi bi kon-

ser va tif yön tem ler ter cih edil me li dir. Kon ser va tif
yön tem ler le ce vap alı na ma ma sı du ru mun da tar sal
tü nel cer ra hi ola rak gev şe ti lir.3

Yer kap la yan lez yon la rın ne den ol du ğu va ka -
lar da ön ce lik li te da vi se çe ne ği cer ra hi dir.9 Ol gu -
muz da tar sal tü nel sen dro mu nun ne de ni yer
kap la yan lez yon ola rak be lir len di ği için, me di kal
te da vi uy gu lan ma dan cer ra hi te da vi uy gu lan mış -
tır. Ça lış ma lar cer ra hi ola rak tar sal tü ne lin gev şe -
til me si son ra sı semp tom la rın %85 ora nın da
azal dı ğı nı gös ter miş tir.1 Bi zim ol gu muz da da ope-
ras yon dan son ra ki er ken dö nem de semp tom la rın
ge ri le di ği göz len di.

So nuç ola rak, alt eks tre mi te ve nöz yet mez lik
ve TTS te da vi si fark lı lık gös ter mek le be ra ber, kli-
nik semp tom la rı ben zer dir. Alt eks tre mi te sin de va-
ri köz ven le ri olan, ayak ta ağ rı ve yan ma şika ye ti ile
ge len has ta lar da TTS de ak la gel me li dir.
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