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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 2013 yı lı 3. sa yı sı ara cı lı ğı ile siz le re ta mam la dı ğı mız kon gre sü re ci, der nek ve
der gi hak kın da bil gi ve ge liş me le ri ak tar mak is ti yo rum.

Bil di ği niz gi bi 16. Ulu sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi kon gre si ni, 7. Ulu sal Fle bo lo ji ve As ya Da mar
Cer ra hi si der ne ği nin kon gre si ile bir lik te, ulus la ra ra sı bir ni te lik te, Ekim ayın da İstan bul’ da ger çek leş tir dik.
Top lam 41 fark lı ül ke den 1400 ka tı lım cı ile 1982 yı lın da ku rul muş olan der ne ği mi zin, ta ri hin de ki en ge niş ka-
tı lım lı kon gre si ni ta mam la dık. Kon gre sı ra sın da bir kıs mı Av ru pa der ne ği nin iş bir li ği ile 14 kurs, 23 pa nel, 26
bil di ri otu ru mu ve 3 öğ le sem poz yu mu dü zen len di. Ay rı ca vas kü ler cer ra hi ala nın da dün ya nın ön de ge len 4
cer ra hın dan, Prof. Co sel li, Prof. Ma ka ro un, Prof. Eli as ve Prof. Ric co’ dan “Key no te ” der si din le me imkânı mız
ol du.  Bu otu rum lar da vas kü ler cer ra hi nin tüm alan la rın da ki ge liş me ler ka tı lım cı lar la pay la şıl dı. Kon gre ye
ka tı la ma yan ve ya ka tıl mış olup bu su num la rı tek rar gör mek is te yen üye le ri mi zin ta lep le ri doğ rul tu sun da, izin
alı nan tüm pa nel su num la rı çok kı sa bir sü re son ra der ne ği mi zin in ter net si te sin den ya yın lan ma ya baş la na -
cak tır.
Bu nok ta da ön ce lik le, As ya Da mar Cer ra hi si der ne ği nin baş kan lı ğı nı üst le nen, ar dın dan 2013 yı lı kon gre si -
nin İstan bul’ da ya pıl ma sı nı As ya Da mar ca mi a sı na ka bul et ti ren ve bu kon gre nin en ba şa rı lı şekil de ger çek -
leş me si için çok yo ğun ça ba ve za man har ca yan ön ce ki dö nem baş ka nı mız Prof.Dr. Kür şat Boz kurt ’a çok
te şek kür edi yo ruz.
Kon gre dü zen le me ku ru lun da yer alan Ulu sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi ve Fle bo lo ji der nek le ri yö-
ne tim ku rul la rı na, pa nel ve kurs lar da gö rev alan ko nuş ma cı ve otu rum baş kan la rı na ve bil di ri gön de ren ve -
ya kon gre ye ka tı lan tüm mes lek taş la rı mı za ve 40’ın üze rin de ki spon sor fir ma ya, bi ze ayır dık la rı emek ve
za man için te şek kür et mek bor cu muz dur. 
De ğer li mes lek taş la rım, siz le rin de göz le di ği gi bi, ül ke miz de da mar cer ra hi si ko nu sun da 21 yıl dan bu ya na ke-
sin ti siz ya yın la nan ve ha len da ha da mar cer ra hi si ne özel tek ya yın or ga nı olan der gi mi ze ge len ya zı sa yı sın -
da ve ka li te sin de ar tış de vam et mek te dir. Edi tö rü müz Prof.Dr. Ufuk De mir kı lıç ve yar dım cı la rı nın bü yük
gay ret le riy le der gi mi zin ulus la ra ra sı en deks le re alın ma sı için ge rek li tek nik alt ya pı ta mam lan mış tır. Tüm ka -
bul edi len ya zı la ra do i nu ma ra sı ve ril mek te ve ya zı lar bu nu ma ra ile ba sım dan ön ce on-li ne ya yın lan mak ta -
dır. Bu nok ta da siz ler den da ha faz la araş tır ma ya zı sı bek li yo ruz. Bu ya zı la rı nız der gi mi zin ulus la ra ra sı
en deks le re alın ma sı nı sağ la ya cak, hem de bu iş lem 2 yıl ka dar ge ri yi kap sa ya ca ğı için, sü reç ta mam la nın ca ya-
zı lar en dek se gir miş ola cak tır. 
Bu ko nu da der gi mi ze ge len ya zı la rı de ğer len di ren de ğer li ha kem le ri mi ze de önem li gö rev ler düş mek te dir.
Ken di le ri ne ge len ya zı la rı ve ri len za man da de ğer len dir me le ri kri tik önem ta şı mak ta dır. En deks len me sü re -
ci nin ba şa rı ya ulaş ma sın da en önem li ayak lar dan bi ri olan ha kem de ğer len dir me le ri ne tüm mes lek taş la rı mın
aza mi önem gös te re ce ği ne ina nı yo rum.
Der ne ği miz 2014 yı lın da da bi lim sel ko nu lar da burs lar ver me ye de vam ede cek tir. Da mar cer ra hi si ko nu sun -
da araş tır ma ya pa cak olan üye le ri mi ze mad di des tek sağ la na cak tır. Bi lim sel araş tır ma bur suy la il gi li du yu ru
Ocak ayın da ya pı la cak tır. İstan bul’ da, Ni san 2014’te ger çek leş ti ri le cek As ya Kar di yo vas kü ler ve To ra sik Cer-
ra hi Kon gre si için İstan bul’ dan ka tı la cak 30 üye mi ze ka yıt, di ğer il ler den ge le cek 30 üye mi ze ka yıt ve ko nak-
la ma bur su ve ri le cek tir. Ma yıs 2014’te Ma as tricht Hol lan da’ da dü zen le ne cek Av ru pa Vas kü ler Kur su için 30
üye mi ze ka yıt ve ko nak la ma bur su ve ri le cek tir. Bu burs lar la il gi li du yu ru lar da Ocak ayın da ya pı la cak tır.
Burs lar dan ya ra lan mak için te mel şart, üye le ri mi zin ai dat bor cu bu lun ma ma sı dır. Son de re ce dü şük olan yıl-
lık ai dat lar ko nu sun da (se ne lik yal nız ca 30 TL) tüm üye le ri mi zin has sas dav ra na ca ğı na ina nı yo rum. 
Der gi le ri mi zi ulaş tır dı ğı mız ad res le ri sü rek li ola rak ba sım ve da ğı tı mı ya pan Tür ki ye Kli nik le ri ya yı ne vi ile
kon trol edi yo ruz. Bu ko nu da siz ler de ad res ve ile ti şim bil gi le ri niz de ola bi le cek de ği şik lik le ri kı sa bir not ya-
za rak uvcd@uvcd.org.tr ad re si ne bil di ri niz.
Tüm üye le ri mi zin ye ni yı lı nı kut lar, he pi ni ze sağ lık lı, mut lu ve bir çok bi lim sel et kin lik te bir ara da ola ca ğı -
mız gü zel bir 2014 yı lı di le rim.

PPrrooff..DDrr..  ŞŞeerreeff  AAllpp  KKÜÜ  ÇÇÜÜ  KKEERR
Ulu sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi Der ne ği Baş ka nı
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plenik arter anevrizması, aortik ve iliak anevrizmalardan sonra üçün-
cü sırada, visseral anevrizmalar içinde ise en sık görülen anevrizma ti-
pidir.1,2 Visseral arter anevrizmalarının görülme sıklığı; splenik arter

%60, hepatik arter %25, süperior mezenterik arter ise %5 oranındadır.3

Splenik arter anevrizmasının etyolojisinde; ateroskleroz, arteriyel
displazi, fokal arteriyel inflamasyon, hipersplenizm, pankreatit, travma ve
konjenital etkenlerden söz edilmektedir.4 Çoğunlukla otopside veya batın
radyolojik görüntülemesinde rastlantısal olarak tespit edilirler. Splenik ar-
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Splenik Arter Anevrizmasında
Deneyimlerimiz

ÖÖZZEETT  Amaç: Sple nik ar ter anev riz ma sı, vis se ral anev riz ma lar için de ise en sık gö rü len dir. Bu ça-
lış ma mız da ki ama cı mız, sple nik ar ter anev riz ma sı na uy gu la dı ğı mız cer ra hi yön tem le ri sun mak tır
GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Sple nik ar ter anev riz ma sı olan 12 has ta ça lış ma ya da hil edil di. Üçü ne anev-
riz mek to mi + sple nek to mi, 2’si ne anev riz mek to mi + end to end anas to moz ve 1’ine otosp le nek to -
mi uy gu lan dı. BBuull  gguu  llaarr:: Has ta la rın yaş or ta la ma sı 61 (50-73) yıl ve or ta la ma anev riz ma ça pı 3,1 cm
(1,4-5,5 cm) idi. Has ta lar da en fek si yon, he ma tom ve ya mor ta li te gö rül me di. SSoo  nnuuçç::  Sple nik ar ter
anev riz ma sı na dir gö rü len bir pa to lo ji dir. Sple nik ar ter anev riz ma sı nın mor tal sey re den komp li -
kas yon la rı bu lun du ğun dan, er ken ta nı önem li dir. Sple nik ar ter anev riz ma sı nın te da vi sin de sple-
nek to mi en sık kul la nı lan cer ra hi yön tem dir. Fa kat sple nek to mi en fek si yon ris ki ni art tır mak ta dır.
İde al te da vi şek li sple nik ar ter de akı mı ko ru mak ve anev riz ma yı do la şım dı şı bı rak mak tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anev riz ma; sple nek to mi; sple nik ar ter; li gas yon-bağ la ma  

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Sple nic ar tery ane urysm is the most com mon vis ce ral ane urysm. Our aim
in this study was to pro vi de sur gi cal met hods we used in the tre at ment of sple nic ar tery ane urysms.
MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Sple nic ar tery ane urysms of 12 pa ti ents we re inc lu ded in the study. Thre e
pa ti ents un der went ane ury smec tomy + sple nec tomy, 2 pa ti ents ane ury smec tomy + end to end anas-
to mo sis and 1 pa ti ent au tosp le nec tomy. RRee  ssuullttss::  The me an age of the sub jects was 61 ye ars (ran ge:
50-73).The me an di a me ter of the ane urysm was 3.1 cm (ran ge: 1.4-5.5 cm). We did not en co un ter
in fec ti on, he ma to ma, or  mor ta lity in any of our pa ti ents. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Sple nic ar tery ane urysm is a
ra re di sor der. It has mor tal comp li ca ti ons, and early di ag no sis is im por tant. Sple nec tomy is the most
com monly used tre at ment mo da lity in the tre at ment of sple nic ar tery ane urysms. Ho we ver, sple -
nec tomy in cre a ses the risk of in fec ti on. The ide al met hod for the tre at ment of sple nic ar tery ane -
urysms is to pre ser ve flow in sple nic ar tery and di sab le cir cu la ti on in the ane urysm. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Ane urysm; sple nec tomy; sple nic ar tery; li ga ti on 
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ter anev riz ma sı nın en önem li komp li kas yo nu, ol-
gu la rın %3-10’un da gö rü le bi len ve %20-70 ora-
nın da mor tal sey re de bi len anev riz ma rüp tü rü-
dür.1,5

Sple nik ar ter anev riz ma sı nın te da vi sin de cer-
ra hi ve son yıl lar da sık lı ğı git tik çe art mak ta olan
en do vas kü ler yön tem ler kul la nıl mak ta dır. Bu ça-
lış ma mız da ki ama cı mız, sple nik ar ter anev riz ma -
sı na uy gu la dı ğı mız cer ra hi yön tem le ri sun mak tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Ocak 2010- Ha zi ran 2012 ta rih le ri ara sın da Bez mi -
a lem Va kıf Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp ve Da -
mar Cer ra hi si Kli ni ği’ ne Sple nik Ar ter Anev riz ma sı
ne de niy le baş vu ran 12 has ta bu ça lış ma ya da hil
edil di. 

Ol gu la rın 8’i ka dın, 4’ü er kek ti. Yaş or ta la ma la -
rı 57,2±2,1 (50-73) yıl dı. Ol gu la rın 2’sin de (%16,6)
hi per tan si yon, 3’ün de (%25) di ya be tes mel li tus
var dı, 1’i (%8,3) 28 haf ta lık ge bey di ve 9 (%75) has-
ta da ise por tal hi per tan si yon mev cut tu. Por tal hi-
per tan si yon olan has ta la rın 5’in de sple no me ga li
var dı. Has ta la rın de mog ra fik özel lik le ri Tab lo 1’de
gös te ril miş tir. 

Ol gu la rın fi zik mu a ye ne le ri ya pıl dık tan son ra
Dopp ler ul tra so nog ra fi le ri ya pıl dı. So nu ca gö re
has ta la rın 4’üne (%33,3) man ye tik re zo nans an ji -
yog ra fi ve 8’ine (%66,6) bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT)
an ji yog ra fi ya pıl dı (Resim 1). Or ta la ma sple nik ar -
ter anev riz ma ça pı 3,1 cm (1,4-5,5 cm) idi. İki ol gu ya (%16,6) acil, 4 ol gu ya ise (%33,3)

elek tif şart lar da cer ra hi ona rım iş le mi ya pıl dı
(Resim 2). Acil cer ra hi gi ri şim uy gu la nan lar da sple-
nik ar ter anev riz ma rüp tü rü mev cut tu. Elek tif cer-
ra hi uy gu la nan la rın 2’sin de (%16,6) ka rın ağ rı sı ve
ele ge len kit le, 1’in de (%8,3) bu lan tı ve kus ma
semp tom la rı mev cut tu. Bir has ta ise rast lan tı sal ola-
rak sap tan dı. Al tı asemp to ma tik has tay sa anev riz -
ma ça pı nın <2 cm ol ma sı ne de niy le ta ki be alın dı.
Has ta la rın ope ras yon en di kas yon la rı Tab lo 2’de
gös te ril miş tir. 

Bü tün ol gu lar ge nel anes te zi al tın da ope ras yo -
na alın dı. Beş has ta da sol sub kos tal ob lik in siz yon -
la cilt cilt al tı ge çil di, gas tro ko lic li ga ment ke si le rek
omen tum ge çil di ve çöl yak ar ter ve dal la rı ile da lak

Değişkenler n %

Cinsiyet

Erkek 4 %33,3

Kadın 8 %66,6

Yaş (ortalama±standart sapma) 57,2±2,1

Hipertansiyon 2 %16,6

Diyabetes mellitus 3 %25

Kronik obstruktif akciğer hastalığı 3 %25

Gebelik 1 %8,3

Portal hipertansiyon 9 %75

Hipersplenizm 5 %41,6

TABLO 1: Hastaların preoperatif demografik özellikleri.

RESİM 1: Splenik arter anevrizmasının preoperatif bilgisayarlı tomografi
görüntüsü.

RESİM 2: Splenik arter anevrizması.



or ta ya ko nul du (Resim 3). Sple nik ar ter prok si mal -
den dö nül dü. Bir den faz la anev riz ma sı olan, sple-
nik hi lu sa ya kın sey re den ve end to end
anas to moz la yak laş tı rı la ma yan 3 has ta da anev riz -
mek to mi+ sple nek to mi ya pıl dı (Resim 4). İki has ta -
ya ise sple nik ko ru ma amaç lı anev riz mek to mi +
end to end anas to moz la anev riz ma ta mi ri ya pıl dı
(Resim 5). Bir has ta sple nik anev riz ma nın dis tal ve
prok si ma li li ga tü re edi le rek otosp le nek to mi ye bı-
ra kıl dı. Has ta la ra uy gu la nan cer ra hi te da vi yön-
tem ler Tab lo 3’te gös te ril miş tir. Ça lış ma mız da etik
ku rul ona yı alın ma mış tır.

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 
Has ta lar ope ras yon son ra sı yo ğun ba kı ma alın dı lar.
Has ta lar pos to pe ra tif yo ğun ba kım da or ta la ma 1,2
gün kal dı lar. Ser vis ta kip le rin de has ta lar mo bi li ze
edil di ler. Pos to pe ra tif ta kip le rin de, has ta la rın pe-
ro pe ra tif dö nem de var olan semp tom la rı nın ge ri -
le di ği göz len di. Pos to pe ra tif or ta la ma 4. gün de
has ta lar me di kal te da vi le ri dü zen le ne rek ta bur cu
edil di. Has ta lar da mor ta li te göz len me di. Has ta la rın
ya pı lan ta kip le rin de ya ra ye ri en fek si yo nu, he ma -
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Değişkenler n Yüzde 

Anevrizma eksizyonu ve splenektomi 3 %25

Anevrizma eksizyonu ve end to end  anastomoz 2 %16,6

Anevrizma ligasyonu 1 %8,3

Splenektomi 0 %0

Splenektomi+distal pankreatektomi - -

Endovasküler - -

TABLO 3: Splenik arter anevrizmalarında kullanılan 
cerrahi onarım yöntemleri. 

n %

ELEKTİF 4 %33,3

Asemptomatik 1 %8,3

Karın ağrısı 2 %16,6

Bulantı 1 %8,3

ACİL 2 %16,6

Rüptür 2 %16,6

TABLO 2: Splenik arter anevrizmalarının 
onarım endikasyonu.

RESİM 3: Splenik arter anevrizma görüntüsü.

RESİM 4: Splenik arter anevrizmasının çıkarılması.

RESİM 5: Splenik arter anevrizma, operasyon sonrası. 



tom, ka na ma ve ya ba tın da has sa si yet gö rül me di.
Has ta lar da her han gi bir pa to lo ji sap tan ma dı.

Has ta la rın ame li yat son ra sı 15. gün, 1. ay, 3. ay
ve 6. ay da kon trol le ri ya pıl dı. Pos to pe ra tif 3. ay da
ya pı lan kon trol BT an ji yog ra fi le rin de her han gi bir
pa to lo ji mev cut de ğil di. 

TAR TIŞ MA

Sple nik ar ter anev riz ma sı na dir gö rü len bir pa to lo -
ji ol du ğu hal de, vis se ral ar ter anev riz ma la rı için de
en sık gö rü len dir.6 Otop si se ri le rin de sple nik ar ter
anev riz ma sı in si dan sı %1,6‘dır ve si ro tik por tal hi-
per tan si yon lu ol gu lar da bu oran %7,1’e ka dar yük-
sel mek te dir.7

Ar te ri yel anev riz ma lar için de cin si yet fak tö -
rü nün önem li ol du ğu tek anev riz ma dır ve sple nik
ar ter anev riz ma la rı ka dın lar da da ha sık gö rül mek -
te dir. Bi zim se ri miz de de ka dın lar da da ha faz la gö-
rül müş tür. Sple nik ar ter anev riz ma la rı ay rı ca
bü tün yaş grup la rın da göz len me si ne rağ men, en sık
5. ve 6. de kat ta iz len mek te dir.8 Ol gu la rı mı zın yaş
or ta la ma sı 57,2±2,1 yıl dı.

Sple nik ar ter anev riz ma la rı nın et yo lo ji le ri net
ola rak bi lin me mek le bir lik te; ate rosk le roz, fo kal 
ar te ri yel inf la mas yon, pan kre a tit, hi pers ple nizm,
por tal hi per tan si yon, trav ma ve ge be li ğe bağ lı hor-
mo nal ve he mo di na mik de ği şik lik ler gi bi bir çok 
et ken ler den söz edi le bil mek te dir.9 Bi zim ol gu la rı -
mı zın 1’in de (%8,3) ge be lik, 9’un da (%75) por tal
hi per tan si yon ve 5’in de (%41,6) hi pers ple nizm var -
dı. 

Sple nik ar ter anev riz ma la rı ço ğun luk la tek ve
sak kü ler form da olup, sple nik ar te rin or ta ve dis tal
bö lü mü ne yer le şir ler.8

Sple nik ar ter anev riz ma sı nın or ta la ma %80’i
asemp to ma tik tir. Sem po ma tik ol gu lar da ise sol üst
kad ran ağ rı sı, bu lan tı-kus ma ve ya ka na ma gi bi bul-
gu lar gö rü le bi lir.10 Sple nik ar ter anev riz ma la rı nın
çok az gö rü len da lak in fark tü sü ha ri cin de en önem -
li komp li kas yo nu, ol gu la rın %3-10’un da iz le nen
sple nik ar ter anev riz ma rüp tür dür. Ani baş la yan
ka rın ağ rı sı, hi po tan si yon ve şok tab lo su oluş tu ran
sple nik ar ter anev riz ma rüp tü rü, yak la şık %20-70
mor ta li te ile so nuç la na bil mek te dir.11 Ol gu la rı mı -

zın 2’sin de ka rın ağ rı sı, 1’in de bu lan tı ve 2’sin de
rüp tür mev cut tu. 

Ka ra ci ğer trans plan tas yo nu son ra sı por tal ven
di ren ci nin düş me si, sple nik ar ter kan akı mı nı art-
tı rır ve sple nik ar ter anev riz ma sın da rüp tür ris ki ni
art tı ra bi lir.12

Sık rast lan ma ma sı na rağ men, mor tal sey re den
komp li kas yon la rı bu lun ma sın dan do la yı sple nik
ar ter anev riz ma la rın da er ken ta nı önem li dir. Di-
rekt gra fi ler de ba tın sol üst kad ran da gö rü len kal-
si fi kas yon lar, sple nik ar ter anev riz ma ta nı sın da
yol gös te ri ci ola bi lir. Ay rı ca BT ve man ye tik re zo -
nans gö rün tü le me (MRG), anev riz ma mor fo lo ji si
ve lo ka li zas yo nu ile eş lik ede bi le cek di ğer pa to lo -
jik bul gu la rı da ha de tay lı sap ta yıp, ayı rı cı ta nı da
fay da lı olur. Fa kat ke sin ta nı in tra ve nöz kon trast -
lı çe ki len bil gi sa yar lı to mog ra fi ile ve spe si fik se-
lek tif sple nik ar ter di ji tal subs trak si yon an ji yog ra fi
ile ko nu lur.1,5,10 Ol gu la rı mı zın 8’in de BT ve 4’üne
de MRG yap tık. Böy le ce sple nik ar ter anev riz ma -
la rın lo ka li zas yo nu, baş ka pa to lo ji olup ol ma dı ğı
ve ya pa ca ğı mız ope ras yon yön te mi ne ka rar ver-
dik.

Sple nik ar ter anev riz ma la rın da te da vi en di -
kas yon la rı ise has ta nın semp tom la rı nın var ol ma sı,
sple nik ar ter anev riz ma nın trans vers ça pı nın 2
cm’den bü yük ol ma sı, kli nik ta kip ler de anev riz ma
ça pın da ar tış göz len me si, ge be ler de ve ka ra ci ğer
trans plan tas yo nu uy gu lan mış has ta lar da sple nik ar -
ter anev riz ma sı bu lun ma sı dır.12-16 Al tı asemp to ma -
tik ol gu mu zu, sple nik ar ter anev riz ma çap la rı nın
<2 cm ol ma la rı ne de niy le bel li ara lık lar la ta kip al-
tı na al dık.

Sple nik ar ter anev riz ma la rı nın te da vi se çe -
nek le ri cer ra hi ve ya son yıl lar da da ha sık uy gu lan -
ma ya baş la nan en do vas kü ler yön tem ler dir.
Gü nü müz de ha la sple nik ar ter anev riz ma sın da en
gü ven li ve et ki li te da vi yön te mi nin cer ra hi ol du ğu
ka bul edil mek te dir.15 Sple nik ar ter anev riz ma sın -
da uy gu la nan cer ra hi yön tem ler; Par si yel/to tal
anev rizmek to mi ve ar te ri yel re kons trük si yon, sple-
nek to mi, sple nek to mi+dis tal pan kre a tek to mi ve
ba sit li gas yon dur.17,18 Bir den faz la anev riz ma sı olan,
sple nik hi lu sa ya kın sey re den ve end to end anas-
to moz la yak laş tı rı la ma yan 3 has ta da anev riz mek -
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to mi+ sple nek to mi, 2 has ta da sple nik ko ru ma
amaç lı anev riz mek to mi + end to end anas to moz la
anev riz ma ta mi ri ve 1 has ta da da sple nik anev riz -
ma nın dis tal ve prok si ma li ni li ga tü re edi le rek
otosp le nek to mi yap tık.

Ge niş sple nik ar ter anev riz ma la rın da uy gu -
lan mak zo run da ka lı na bi len dis tal pan kre a tek to mi,
mor bi di te si yük sek bir cer ra hi pro se dür ola rak ka -
bul gö rül mek te dir.9 Bu ne den le biz hiç bir has ta mı -
za bu ope ras yon yön te mi ni uy gu la ma dık.

Sple nik ar ter anev riz ma la rın da ya pı lan cer ra -
hi yön tem ler den bi ri olan açık cer ra hi li gas yon
son ra sın da sple nik fonk si yon la rın ko ru na ma ya ca -
ğı nı bil di ren ya yın lar mev cut tur. Pan kre as tan çı-
kın tı ol muş sple nik ar ter anev riz ma la rı nın
la pa ros ko pik li gas yo nun da, iyi kli nik ya nıt, hız lı
iyi leş me ile bir lik te koz me tik açı dan da ol duk ça iyi
so nuç lar bil di ril mek te dir.8

Sple nik ar ter anev riz ma lı ol gu la ra ya pı lan
sple nek to mi, özel lik le anev riz may la da ha sık bir-
lik te olan kro nik ka ra ci ğer has ta la rın da en fek si yon
açı sın dan ek risk ya rat mak ta dır. İde al te da vi şek li
sple nik ar ter de akı mı ve da la ğı ko ru ya rak anev riz -
ma yı do la şım dı şı bı rak mak tır. Özel lik le prok si mal
anev riz ma lar da sple nik ar ter de akı mı ko ru ya rak
cer ra hi ola rak anev riz ma du va rı nın par si yel re zek -
si yo nu ya pıl mış va ka lar li te ra tür de bil di ril miş -
tir.19,20

Son yıl lar da ge li şen tek no lo ji ye ve tec rü be ar-
tı şı na pa ra lel ola rak en do vas kü ler, trans ka te ter em-

bo li zas yon uy gu la ma la rı cer ra hi te da vi ye al ter na tif
ola rak kul la nıl mak ta dır. En do vas kü ler, trans ka te -
ter em bo li zas yon ya pı la cak sa mut la ka kı sa gas trik
ar ter ler den kol la te ral akı mın tam ol du ğu gö rül me -
li dir.15,16 Ge nel lik le ar te ri a li e na li sin tor tu yoz- pre-
tor tu yoz ol ma sı pre- ve post anev riz ma da mar
çap la rı nın in ce ol ma sı se be biy le, uy gun greft kap lı
stent ço ğun luk la kul la nı la ma mak ta dır. Ay rı ca rüp-
tü re anev riz ma lar da ame li ya ta son ra dan da hil ol-
ma sı ve aci li yet de göz önü ne alın dı ğın da yi ne
en do vas kü ler iş lem ler cer ra hi ye üs tün lük sağ la ya -
ma mak ta dır. 

Trans plan tas yon ya pı la cak kro nik ka ra ci ğer
has ta la rın da, en do vas kü ler te da vi hem ko lay ol ma -
sı hem de da lak fonk si yon la rı nı ko ru ma sı ba kı -
mın dan cer ra hi ye gö re da ha iyi bir se çe nek tir.21,22

Fa kat sple nik ar ter anev riz ma la rın da en do vas -
kü ler, trans ka te ter em bo li zas yo nun; bir den faz la
sa yı da anev riz ma lar, dev sple nik anev riz ma lar ve
rüp tü re anev riz ma lar ile sık lık la kar şı la şı lan elon-
gas yon ve an gu las yon la sey re den da mar ya pı la rın -
da cer ra hi te da vi ka dar et kin li ği yok tur. Ay rı ca
en do vas kü ler te da vi son ra sı sple nik ap se ge liş me
ris ki nin var lı ğı da bir ger çek tir.20 Tam bir kon sen -
sus oluş ma ma sı na rağ men, en gü ven li ve et ki li te-
da vi nin cer ra hi ol du ğu ka bul gör mek te dir.

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

1. Ka ra man K, Onat L, Sir van ci M, Rüs tem O.
En do vas cu lar stent graft tre at ment in a pa ti -
ent with sple nic ar tery ane urysm. Di agn In terv
Ra di ol 2005;11(2):119-121. 

2. Re ar don PR, Otah E, Cra ig ES, Matt hews  B.
D, Re ar don MJ. La pa ros co pic re sec ti on of
sple nic ar tery ane urysms. Surg En dosc 2005;
19(4):488-93. 

3. Shih A, Gol den M, Mah ler ER. Sple nic ar tery
ane urysm. Vasc Med 2002;7(2):155-6.

4. Le e SY, Flo ri ca O. La pa ros co pic re sec ti on of
sple nic ar tery ane urysm with pre ser va ti on of
sple nic func ti on. Sin ga po re Med J 2008;
49(11):303-4. 

5. Sand ford MR, Lloyd DM, Nay lor AR. La pa ros -
co pic li ga ti on of sple nic ar tery ane urysm. Surg
La pa rosc En dosc Per cu tan Tech 2006;16(2):
102-3. 

6. Ay bar MD, Ba ruk AY, Öz türk A, De mir ci İ,
Tuz cu G. Sple nik ar ter anev riz ma rüp tü rü. İs-
tan bul Tıp Der gi si 2009;10(3):92-5. 

7. Bor net P, Med jo u bi SA, Tis sot A. Gi ant ane -
urysm of the sple nic ar tery, a ca se re port. An-
gi o logy 2000;51(4):343-7.

8. Jung SI, Joh YG, Um JW, Suh SO, Whang
CW, Cor bas ci o M.The Se o ul ex pe ri en ce of
sple nic ar tery ane urysms. Ann Chir Gyna e col
2001;90(1): 10-4. 

9. Ki ta mu ra H, Na ka ya ma K, Ki ta no T,  Oza ki N,
Na ga o ka S. Re mo val of a sple nic ar tery with
a lar ge  ane urysm ad he red to the pan cre as
wit ho ut pan cre a tec tomy: re port of a ca se.
Surg To day 2002;32(8):747-9. 

10. Ro land J, Brody F, Ven brux A. En do vas cu lar
ma na ge ment of a sple nic ar tery ane urysm.
Surg La pa rosc En dosc Per cu tan Tech
2007;17(5):459-61. 

11. Gu il lon R, Gar ci er JM, Aber gel A, Aber gel R,
Mo fid V, Gar ci a V, et al. Ma na ge ment of sple -
nic ar tery ane urysms and  fal se ane urysms with
en do vas cu lar tre at ment in 12 pa ti ents. Car di o -
vasc In ter vent Ra di ol 2003;26(3):256-60.

KAYNAKLAR



Damar Cer Derg 2013;22(3)262

Bekir İNAN ve ark. SPLENİK ARTER ANEVRİZMASINDA DENEYİMLERİMİZ

12. Ha JF, Si e u na ri ne K. La pa ros co pic sple nic ar-
tery ane urysm re sec ti on re vi ew of cur rent
trends in ma na ge ment. Surg La pa rosc En-
dosc Per cu tan Tech 2009;19(2):67-70. 

13. Me in ke AK, Floch NR, Di co ra to MP. La pa -
ros co pic op ti ons in the tre at ment of sple nic
ar tery ane urysms. Surg En dosc 2002;16(7):
1107. 

14. Mat su mo to K, Oh ga mi M, Shi ra su gi N, La u -
rent G, André B. First ca se re port of suc cess -
ful la pa ros co pic re pa ir of sple nic ar tery
ane urysm. Sur gery 1997;121(4):462-4. 

15. Mas trac ci TM, Ca ded du M, Co lo pin to RF, Cla -
u dio C. A mi ni mally in va si ve ap pro ach to the
tre at ment of aber rant sple nic ar tery ane -

urysms: A re port of two ca ses. J Vasc Surg
2005;41(6): 1053-7. 

16. Le ung KL, Kwong KH, Tam YH, Matt hews BD,
Re ar don MJ. La pa ros co pic re sec ti on of sple -
nic ar tery ane urysm. Surg En dosc 1998;12(1):
53.

17. Cog gi a M, Ja ver li at I, Di Cen ta I, Gi o van ni C.,
Pi er re C, Mic hel K, et al. To tal la pa ros co pic in-
fra re nal aor tic ane urysm  re pa ir: Pre li mi nary
re sults. J Vasc Surg 2004;40(5):448-54. 

18. Ab bas MA, Sto ne WM, Fowl RJ, Glo vicz ki P,
Ol den burg WA, Pa i ro le ro PC, et al. Sple nic ar-
tery ane urysms: two de ca des ex pe ri en ce  at
Ma yo cli nic. Ann Vasc Surg 2002;16(4):442-9.  

19. Hong Z, Chen F, Yang J, Wu Z, Yan Z. Di ag -

no sis and tre at ment of splanc hnic ar tery ane -
urysms: a re port of 57 ca ses. Chin Med J
(Engl) 1999;112(1):29-33. 

20. Mus ca ri F, Bos savy JP, Cha u fo ur X, La u rent
G, André B. La pa ros co pic exc lu si on of a sple -
nic ar tery ane ury sma ca se re port. Vasc En do -
vas cu lar Surg 2003; 37:297- 300. 

21. Owens CA, Yagh ma i B, Ale tich V, En ri co Be ne -
det ti. Co il em bo li za ti on of a wi de-neck sple nic
ar tery ane urysm using a re mo de ling tech ni -
que. AJR Am J Ro ent ge nol 2002;179(5):1327-
9.

22. Marx M, Wack J, Ba ker E, Ba ra kos J. Tre at -
ment of a sple nic ar tery ane urysm with use of
a stent-graft. J Vasc In terv Ra di ol 2002;13
(12):1282.



The use of native veins for creation of arteriovenous fistulas (AVF) re-
sults in better patency rates, and the incidence of complications is
lower when compared to a prosthesis. Thrombosis, infection, ane-

urysm formation and stenosis are the most common complications related
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Resection of True Aneurysmal Arteriovenous
Fistulas and Preserving Their Functions Using

Segmental Saphenous Graft Interposition

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Ar te ri o ve no us fis tu las (AVF) cre a ted for he mo di aly sis may be comp li ca ted
by ane urysm for ma ti on. The aim of this ar tic le is to des cri be our ex pe ri en ce with seg men tal sap he-
no us graft in ter po si ti on to tre at AVF ane urysms. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en Ju ne 2007 and Ju -
ne 2011, 23 pa ti ents who ad mit ted to our cli nic with symptoms re la ted to sing le or mul tip le AVF
ane urysms we re inc lu ded in the study. Un der ge ne ral anest he si a, the ane urysms we re re sec ted and
a re ver se sap he no us ve in graft was imp lan ted in an end-to-end man ner, af ter inf low and outf low
of ane ury sma tic fis tu la tract was clam ped. RRee  ssuullttss::  Ane urysms we re se con dary to brac hi al-cep ha -
lic fis tu la in 16 (69.5%) pa ti ents and ra di al-cep ha lic fis tu la in 7 (30.5%) pa ti ents. The me an fol low-
up pe ri od was 40.2±9.4 months, with a ran ge 13 to 61 months. The sap he no us ve in throm bo sed in
3 pa ti ents in brac hi al-cep ha lic fis tu la and in 3 pa ti ents in ra di al-cep ha lic fis tu la gro ups. The re we -
re no vas cu lar comp li ca ti ons in the re ma i ning. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Our re sults show that this met hod pre-
ser ves AVF func ti ons and pre vents the comp li ca ti ons of the ane urysms. Pre ser va ti on tech ni qu es
such as seg men tal sap he no us graft in ter po si ti on may be per for med for tre a ting func ti o ning AVF
ane urysms.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; aneurysm; saphenous vein

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  He mo di ya liz ama cıy la oluş tu ru lan ar te ri o ve nöz fis tül le rin önem li bir komp li kas yo -
nu, anev riz ma ge liş me si dir. Bu ça lış ma nın ama cı anev riz ma ge liş miş ar te ri o ve nöz fis tül le rin sa fen
ven gref ti kul la nı la rak ona rıl ma sıy la il gi li tec rü be mi zi ak tar mak tır. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ha zi ran
2007 ve Ha zi ran 2011 ta rih le ri ara sın da tek ve ya çok lu ar te ri o ve nöz fis tül anev riz ma sı ne de niy le
kli ni ği mi ze baş vu ran 23 has ta ça lış ma ya da hil edil di. Ge nel anes te zi al tın da, anev riz ma tik fis tül
seg men ti pro xi mal ve dis tal den klemp le ne rek re ze ke edil di ve ye ri ne sa fen ven greft in ter po ze
edil di. BBuull  gguu  llaarr::  Anev riz ma lar 16 (%69,5) has ta da bra ki yal-se fa lik fis tül, 7 (%30,5) has ta da ra di -
yal-se fa lik fis tü le se kon der di. Has ta lar or ta la ma 40,2±9,4 (13-61) ay ta kip edil di. Sa fen greft bra-
ki yal-se fa lik fis tül ve ra di yal-se fa lik fis tül grup la rın da 3’er has ta da trom bo ze ol du. Di ğer has ta lar da
vas kü ler komp li kas yon  iz len me di. SSoo  nnuuçç:: So nuç lar ar te ri o ve nöz fis tül anev riz ma la rı nın gü ven le
ta mir edi le rek fonk si yon la rı nın ko ru na bi le ce ği ni or ta ya koy muş tur. Seg men tal sa fen greft in ter -
po zis yo nu gi bi ko ru yu cu tek nik ler fonk si yo nel arteriyovenöz fistül anevrizmalarını te da vi et mek
için kul la nı la bi lir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriovenöz fistül; anevrizma; safenöz ven
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to AVF.1 Up per limb ve in ane urysms comp li ca te all
types of au to ge no us AVF and com pri se fal se ane -
urysms se con dary to ve ni punc tu re tra u ma as well
as tru e ane urysms, cha rac te ri zed by di la ta ti on of
the na ti ve ve ins. In ci den ce of ane urysm for ma ti on
is ap pro xi ma tely 5- 7%.2 The aim of this ar tic le is to
des cri be our ex pe ri en ce with seg men tal sap he no us
graft in ter po si ti on to tre at AVF ane urysms. 

MA TE RI AL AND MET HODS

Bet we en Ju ne 2007 and Ju ne 2011, 23 pa ti ents ad-
mit ted to our cli nic with symptoms re la ted to sin-
g le or mul tip le AVF ane urysms we re inc lu ded in
the study. The ir comp la ints we re a pul sa ting mass,
pa in, ero si on of over la ying skin, prob lems in he-
mo di aly sis, cos me tic re a sons and sud den rup tu re.
In Dopp ler ul tra so nog raphy, trans ver se di a me ter
of the fis tu la tracts we re gre a ter than 40 mm, ha v-
ing at le ast thre e fold lar ger the ves sel seg ments just
abo ve and be low the ane ury sma tic are a. The trans-
ver se di a me ter of gre a ter sap he no us ve in was me -
a su red at pro xi mal and dis tal le vels. In only one
pa ti ent, ad mis si on was ur gent du e to sud den-on set
rup tu re, so that Dopp ler ul tra so nog raghy co uld not
be per for med. In for med con sents we re ob ta i ned

from all the pa ti ents, and the study pro to col was
ap pro ved by the et hi cal com mit te e. 

OPE RA TI VE TECH NI QU E

All ope ra ti ons we re per for med un der ge ne ral anes-
t he si a. First, 5000 IU he pa rin and 1 g ce fu ro xi me
we re in fu sed. Ar te ri al inf low of fis tu la tract was
dis sec ted to con trol in co ming ar te ri al flow. Then
ane ury sma tic seg ment and ves sel seg ments we re
dis sec ted just abo ve and be low the ane ury sma tic
are a, so me ti mes small skin are as over the ane urysm
we re left in pla ce du ring re sec ti on (Fi gu re 1). Gre -
at sap he no us ve in was pre pa red usu ally abo ve the
kne e le vel. Sin ce di a me ter me a su re ments abo ve
the kne e le vel we re mo re su i tab le for re fo un da ti on
of op ti mal fis tu la tract he moy na mics. Inf low and
outf low of ane ury sma tic fis tu la tract was clam ped.
The ane urysm was re sec ted. A re ver se sap he no us
ve in graft was imp lan ted in an end-to-end man ner
(Fi gu re 2). Af ter pla ce ment of a suc ti on dra in, skin
was su tu red pri ma rily. A tem po rary cen tral ve in
he mo di aly sis cat he ter was pla ced for one month
af ter sur gery. Pos to pe ra ti ve proph ylac tic an ti bi o -
tics and an ti ag re gants we re app li ed to all pa ti -
ents.

Hacı Alper UZUN et al. RESECTION OF TRUE ANEURYSMAL ARTERIOVENOUS FISTULAS...

FIGURE 1: The aneurysmatic segment of the arteriovenous fistula was dis-
sected from the surrounding tissues.

FIGURE 2: A reverse saphenous vein graft is implanted in an end-to-end
manner after resection of the aneurysmatic segment.



STA TIS TI CAL ANALY SES

The da ta we re analy zed using SPSS soft wa re (SPSS
18.0.1 for Win dows; SPSS, Chi ca go, IL, USA). Con-
ti nu o us va ri ab les we re shown as me an±stan dard
de vi a ti on along with the ir ran ges. Ca te go ri cal va ri-
ab les we re ex pres sed as fre qu en ci es and per cen ta -
ges.

RE SULTS

A to tal of 23 pa ti ents we re inc lu ded in this study.
Ane urysms we re se con dary to brac hi al-cep ha lic
fis tu la in 16 (69.5%) pa ti ents and ra di al-cep ha lic
fis tu la in 7 (30.5%) pa ti ents. The fol low-up pe ri od
ran ged bet we en 13 and 61 (me an 40.2) months. In
brac hi al-cep ha lic fis tu la gro up, the sap he no us
grafts we re throm bo sed in 3 pa ti ents (at 1st, 2nd
and 4th months pos to pe ra ti vely). Af ter throm bec -
tomy, grafts trom bo zed aga in, and al ter na ti ve ac-
cess met hods we re app li ed. In the sa me gro up,
per cu ta ne o us trans lu mi nal an gi o pasty was app li ed
in one pa ti ent. for anas to mo tic ste no sis at 11th

month In the ra di al-cep ha lic fis tu la gro up, sap he -
no us grafts we re throm bo sed in 3 pa ti ent (at 1st, 2nd

and 8th months pos to pe ra ti vely). Af ter throm bec -
tomy, grafts trom bo sed aga in and an al ter na ti ve ac-
cess met hods was app li ed (Tab le 1). In ot her
pa ti ents, the re we re no vas cu lar comp li ca ti ons in
fol low up pe ri od.

DIS CUS SI ON

En do ge no us AVF was first des cri bed in 1966, and it
still re ma ins as the op ti mal vas cu lar ac cess for chro -
nic long-term di aly sis the rapy.3 The most com mon
la te comp li ca ti on of AVF for ma ti on is the de ve -
lop ment of an ane urysm, which is ge ne rally a tru -

e ane urysm and it usu ally do es not af fect fis tu la
func ti on for he mo di aly sis.4

In ci den ce of ane urysm for ma ti on is ap pro xi -
ma tely 5-7%, and the ma jo rity of them oc cur in the
up per arm.2,5 Ane urysms are de fi ned as fu si form or
sac cu lar di la ta ti ons with a di a me ter thre e ti mes lar -
ger than that of the ups tre am and downs tre am seg-
ments of the ac cess si te.6 The pat hoph si o logy of
ve no us ane urysms is still unc le ar.7 Can nu la ti on ro -
u tes ap pe ar to be pre fe ren ti al lo ca ti ons for the ane -
urysms du e to re pe a ted ne ed ling.8 The Kid ney
Di se a se Out co mes Qu a lity Ini ti a ti ve gu i de li nes re -
com mend that ane ury smal AVF seg ments sho uld
not be can nu la ted.9 Anot her fac tor inf lu en cing the
for ma ti on of a ve no us ane urysm as well as the ma -
na ge ment de ci si ons in vol ves downs tre am or ups -
tre am ste no sis, that is, pre-ste no tic or post-ste no tic
ane urysm.

Most of the ti me, the prob lem is con si de red to
be me rely cos me tic and pro ce du re is do ne only to
avo id furt her punc tu res in the ane ury smal seg-
ment. Re pa ir is in di ca ted in the pre sen ce of pa in,
in fec ti on, li mi ted punc tu re si tes, skin ero si on, ra pid
ex pan si on, low flow as so ci a ted with ste no sis and
rup tu re.

Met hods for tre a ting the ane urysms inc lu de li -
ga ti on or re sec ti on of the AVF.10 This is ef fec ti ve
and will eli mi na te the risk of ble e ding, but it is al -
so was te ful be ca u se an ot her wi se func ti o nal AVF
is sac ri fi ced. In a lar ge study inc lu ding 44 ane -
urysms in vol ving both AVF and grafts, Ge or gi a dis
et al. conc lu ded that the out co me of sal va ge sur-
gery was bet ter for AVF com pa red to grafts, and for
tru e ane urysms com pa red to fal se ane urysms.11

Ane ury smorr graphy was re com men ded to pre ser -
ve an ane ury sma tic func ti o ning AVF.6,12 In anot -
her study Ka ra bay et al. re com men ded only co lor
dup lex ul tra so nog rap hic exa mi na ti on of the up per
ex tre mity pre o pe ra ti vely.13 One of the re com men -
ded tech ni qu es for ane urysm re pa ir is app li ca ti on
of the ex ce e ding (re dun dant) ve in wall, which pre-
c lu des the ne ed for re sec ti on ac cor ding to Lo and
Tan.2 Stent graf ting is anot her op ti on of tre at ment,
but it is usu ally in di ca ted for a pse u do a ne urysm re-
pa ir (not tru e ane urysm), and ma inly for AVF with

Damar Cer Derg 2013;22(3) 265

RESECTION OF TRUE ANEURYSMAL ARTERIOVENOUS FISTULAS... Hacı Alper UZUN et al.

Variables N (%)

All aneurysms 23 (100%)

Brachial-cephalic fistula 16 (69.5%)

Radial-cephalic fistula 7 (30.5%)

Thrombosis in brachial-cephalic fistula group 3 (13%)

Stenosis in brachial-cephalic fistula group 1 (4.3%)

Thrombosis in radial-cephalic fistula group 3 (13%)

TABLE 1: Aneurysms, types of vascular access, 
complications.
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prost he sis.14,15 Pi er ce et al. re por ted the use of lon-
gi tu di nal stap ling to re du ce the ane ury smal lu men
to nor mal di a me ter.1

In our study, the aim of the tre at ment of the
ane ury sma tic fis tu la was to tre at the ane urysm
whi le ma in ta i ning fis tu la’s func ti on. The nor mal
ve in di a me ter of a ma tu re AVF me a su res 4 to 7
mm. The most he mody na mi cally su i tab le au to ge -
no us graft was the sup ra pop li te al gre at sap he ne o us
ve in. Throm bo em bo lic comp li ca ti ons of the au to -

ge no us grafts has be en smal ler than the prost he tic
grafts. We re sec ted ane ury sma tic ves sel seg ment,
and rep la ced it with a re ver se sap he no us graft. As
a re sult, pre ser va ti on tech ni qu es li ke seg men tal
sap he no us graft in ter po si ti on may be per for med for
tre a ting func ti o ning AVF ane urysms.
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Son dönem böbrek hastaları için gerçek tedavi böbrek transplantasyo-
nudur. Ancak transplantasyon için donör bulunmasının zorluğu, pe-
riton diyalizi için hastanın iyi bir hijyen durumu ve hasta uyumu
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Hemodiyaliz Amaçlı 298 Arteriyovenöz
Fistül Operasyonunun

Retrospektif Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Kronik böbrek yetmezliği hastaları  hemodiyaliz işlemi için düşük komplikasyon ora-
nına sahip ve uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz fistüllere gereksinim duyarlar. Bu ça-
lışmanın amacı, hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül operasyonlarındaki deneyim, başarı oranı
ve komplikasyonları değerlendirmektir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2007 ile Aralık 2012 tarihleri
arasında hemodiyaliz amaçlı 264 hastada gerçekleştirilen ardışık 298 arteriyovenöz fistül operas-
yonunu retrospektif olarak değerlendirdik. Hastaların 162’si erkek (%61) ve 102’si kadındı (%39).
Yaş ortalaması 58,8±6,4 yıl olup, en düşük yaş 19 ve en yüksek yaş 93’tü. Operasyon için uygun
olan nondominant kol seçildi. Değerlendirme operasyonun tipine, lokalizasyona ve komplikas-
yonlarına göre yapıldı. BBuullgguullaarr::  Bu 298 operasyonda hiç vasküler sentetik greft kullanılmadı. Altı
aylık açık kalma oranı %94’tü. Komplikasyon oranı (%14,4) olup, en sık görülen komplikasyon, fis-
tülün trombozuydu. SSoonnuuçç::  Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan fistüllerdeki temel amaç,
yeterli akım hızını sağlayan, uzun süreli açık kalan fistül oluşturmak olmalıdır. Kronik böbrek yet-
mezliği hastalarında uzun süre kullanımı kanıtlanmış Brescia-Cimino tipi distal girişimler, ilk se-
çenek olarak tercih edilmelidir. Nativ fistüller hem kolda hem de önkolda başarılı, güvenli ve kolay
olarak gerçekleştirilebilirler. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Böbrek diyalizi; arteriyovenöz fistül; kronik böbrek yetmezliği

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Pa ti ents with chro nic re nal di se a se for he mo di aly sis re qu i re per ma nent ar-
te ri o ve no us fis tu las (AVFs) which ha ve a go od long term pa tency and low comp li ca ti on ra te. The
aim of this study was to eva lu a te our AVF ex pe ri en ce and to eva lu a te the suc cess ra te and the com-
p li ca ti ons in AVF ope ra ti ons per for med for  he mo di aly sis ac cess. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  We ret ro-
s pec ti vely re vi e wed 298 con se cu ti ve ope ra ti ons on 264 pa ti ents for he mo di aly sis ac cess per for med
in our de part ment bet we en Ja nu ary 2007 and De cem ber 2012. Of the 264 ca ses, 162 we re ma les
(61%) and 102 we re fe ma les (39%).The me an age was 58.8±6.4 ye ars (ran ge: 19-93). The non-do -
mi nant arm was cho sen for the ope ra ti on. The pa ti ents we re analy zed for the type of the ope ra ti -
on and the comp li ca ti ons. RRee  ssuullttss:: No vas cu lar synthe tic grafts we re used in this se ri es of 298
con se cu ti ve ope ra ti ons. Six-month pa tency ra te for the fis tu las we re 94%. The comp li ca ti on ra te was
14.42 %, and the most com mon comp li ca ti on was fis tu la throm bo sis. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: All ar te ri o ve no -
us fis tu las for chro nic re nal fa i lu re sho uld aim a long du ra ti on of pa tency and pro duc ti vity. Bres ci -
a-Ci mi no type dis tal ar te ri o ve no us fis tu la sho uld be per for med as the first cho i ce for the vas cu lar
ac cess. Na ti ve fis tu las are re li ab le, sa fe and simp le pro ce du res with ac cess si tes of ten ava i lab le both
in the fo re arm and the up per arm. 
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gerekliliği gibi nedenlerle bu hastaların çoğu ha-
yatlarını hemodiyalize bağımlı olarak sürdürmek-
tedir. Bu açıdan daha uzun süre kullanılabilen
hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül (AVF) gi-
rişimlerine ihtiyaç duyulmuştur.1 Yapılan fistülle-
rin sorunsuz çalışması, hastaların hemodiyalizden
faydalanma oranlarını arttırmaktadır. İlk kez 1966
yılında Cimino ve Brescia tarafından önerilen ar-
teriyovenöz fistüller, günümüze kadar çeşitli tek-
nik gelişmelerle modifiye edilse de, amaç hep aynı
olmuştur. Yani yüzeyel veni arteriyelize ederek;
kanülasyonu kolay, komplikasyonları az olan yük-
sek akımlı bir damar yolu sağlanmasıdır.2

Türk Nefroloji Derneği’nin 31 Aralık 2011 ta-
rihli verilerine göre, ülkemizde 44 106 hemodiya-
liz hastası ve 3933 adet periton diyalizi hastası
olmak üzere, toplam 48 039 hasta kronik diyaliz
programındadır.

Radiyal arterde normalde 20-30 mL/dk olan
kan akımı, arteriyovenöz fistülden kısa bir süre
sonra sefalik vende 200-300 mL/dk’ya ulaşır. Yeni
açılan bir AVF performansı zaman içinde artar ve
olgunlaşması için en az 1 ay, ideal olarak da 3 ay
beklemek gereklidir.3 AVF’lerin açık kalma sürele-
rinin çok uzun olmaması, halen büyük bir problem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
kliniğimizde oluşturulan AVF’lerin erken ve geç
dönem açık kalma oranlarını, komplikasyonlarıyla
beraber ortaya koymaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2007 ve Aralık 2012 tarihleri arasında Giresun
Prof. Dr.A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ve Özel
Giresun Ada Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini-
ği’nde ardışık olarak 298 arteriyovenöz fistül (AVF)
oluşturuldu. Vakalar retrospektif olarak değerlendi-
rildi. Hastaların hiçbirisinde sentetik greft kullanıl-
madı. Alt ekstremitede fistül oluşturulmadı.
Operasyondan önceki 10 gün süresince fistül açılacak
ekstremitenin korunmasına ve intravenöz girişim
veya enjeksiyon amacıyla kullanılmamasına özen
gösterildi. Öncelikli olarak nondominant kol ve eks-
tremitenin distali tercih edildi. Hastaların hiçbiri-
sinde snuff-box bölgesi kullanılmadı. Ekstremitede
postoperatif dönemde iskemi gelişimini önlemek

amacıyla, ekstremitenin arteriyel sistemi operasyon
öncesi manuel, ve gerektiğinde arteriyel Doppler ult-
rasonografik tetkik ile değerlendirildi. Fistül açılacak
lokalizasyonu tespit ederken, daha önce santral ka-
teter konulmuş, çok  sayıda  venöz  müdahale yapıl-
mış bölgelerden kaçınıldı. Venöz sistem, venöz
Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi.

Operasyonlar, lokal anestezi  (bupivakain) ile
gerçekleştirildi ve tüm vakalarda 13 mm yuvarlak
iğneli 6/0 polipropilen sütürle  yan yana, veya uç
yan devamlı dikiş tekniği kullanıldı. Arter ve vene
klemp konmadan önce, 100 Ü/kg  heparinle  siste-
mik antikoagülasyon yapıldı. Arteriyotomi ve ve-
notomi bilek bölgesinde 5 mm, antekubital bölgede
3 mm. olacak şekilde yapıldı. Hastalara üç gün sü-
reyle, oral birinci kuşak sefalosporin verildi. Ven
çapı küçük olan vakalarda 18 G  branül ile anosto-
moz öncesi venler serum fizyolojikli sıvı ile vene
klemp konarak, mekanik şekilde dilate edildi. Ven
içinde trombüs varsa, 3F embolektomi kateteri ile
trombektomi yapıldı. Operasyondan sonra tril oluş-
ması veya ven üzerinde güçlü arteriyel pulsatil
akım oluşması yeterli görüldü (Resim 1, 2). Venin
distali 3/0 ipek sütürle iki kez ligatüre edilerek di-
vizyon yapıldı. Operasyon sonrası hastalara hiçbir
antiagregan veya antikoagülan ilaç verilmedi.
Kontroller ilk hafta, 1. ay ve 6. ay sonunda yapıldı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma olarak verildi. Kategorik değişkenler ise fre-
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RESİM 1: Radiyal arter ve sefalik venin arteriyovenöz fistül öncesi hazırlan-
ması.



kans ve yüzde şeklinde gösterildi. Verilerin istatis-
tiksel değerlendirilmeleri Instat 3.1a versiyonu ile
yapıldı.

BULGULAR

Ocak 2007 ile Aralık 2012 tarihleri arasında AVF
açılan ve retrospektif olarak değerlendirilen 264
hastanın 162’si erkek (%61) ve 102’si kadın (%39)
olup, erkek kadın oranı 1,58’di. Olguların yaşları
19 ile 93 yıl arasındaydı ve yaş ortalaması 58,8±6,4
yıldı. Toplam 298 fistül operasyonunun hepsi üst
ekstremitede gerçekleştirildi. Otız sekiz hastaya
ikinci kez (%14), 6 hastaya da üçüncü kez (%2)
AVF yapıldı.

Hastalarımızın cerrahi teknik olarak değerlen-
dirilmesinde, 264 hastamıza toplam 298 AVF ope-
rasyonu uygulanmıştır. Ortalama takip süresi 47
aydır. Lokalizasyon olarak AVF uygulanan damar
yapılarının değerlendirilmesi sonucunda, 298 cer-
rahi işlemin 219 tanesi radiyal arter ve sefalik ven
arasında temin edilirken, 79 tanesi sefalik veya ba-
zilik venden biriyle brakiyal arter arasında gerçek-
leştirilmiştir (Tablo 1).

Toplam 43 olguda (%14,4) komplikasyon gö-
rülmüş olup; 30 olguda tromboz (%10), 4 olguda
kanama (%1,3), 4 olguda hematom (%1,3), 2 olguda
çalma nedeniyle el iskemisi (%0,6), 3 olguda  venöz
hipertansiyon (%1) gelişti (Tablo 2).

Seksen üç hastada (%31) hipertansiyon, 88
hastada (%33) diabetes mellitus, 23 hastada (%9)

diyabet ve hipertansiyon, 26 hastada (%10) kronik
glomerülonefrit, 15 hastada (%6) polikistik böbrek
hastalığı, 10 hastada (%4) pyelonefrit, 5 hastada
(%2) amiloidoz, 1 hastada (%0,3) renal vasküler
hastalık, 13 hastada (%5) etiyolojisi bilinmeyen
kronik böbrek yetmezliği vardı (Tablo 3).

Erken dönem tromboz 6 vakada (%2) görül-
müş olup, tüm vakalarda ven kalitesi çok kötüydü,
ve bu hastaların hepsi bayan, diyabetik ve obezdi.
Enfeksiyon ve anevrizma oluşumu ile karşılaşıl-
madı. AV fistüllerin ilk kontroldeki açık kalma
oranları %98 iken, altıncı aydaki açık kalma oran-
ları %90 bulundu.

TARTIŞMA

Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda he-
modiyaliz uygulamalarında hızlı bir ekstrakorpo-
real kan akımı sağlamak için uzun yıllardan beri
arteriyovenöz fistül ameliyatları yapılmaktadır.
Lokal anesteziyle ve kolay yapılması, erken ve geç
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RESİM 2: Yan yana anastomozla yapılan arteriyovenöz fistül. 

AVF lokalizasyonları İşlem sayısı (n) Yüzde

Sol RC 154 51,67

Sol BC 48 16,10

Sol BB 4 1,34

Sağ RC 65 21,81

Sağ BC 22 7,38

Sağ BB 5 1,67

Toplam 298 100

TABLO 1: Arteriyovenöz fistül operasyonlarının
lokalizasyon ve sayıları.

RC: Radyosefalik; BC: Brakiyosefalik; BB: Brakiyobasilik.

Komplikasyonlar Sayı (n) Yüzde

Tromboz 30 10,06 

El iskemisi 2 0,67

Venöz hipertansiyon 3 1,006

Hematom 4 1,34

Hemoraji 4 1,34

Toplam 43 14,42

TABLO 2: Arteriyovenöz fistül operasyonlarında
görülen komplikasyonlar ve sayıları.



dönem komplikasyon oranlarının düşük olması,
uzun süreli ve sorunsuz kullanımının mümkün ol-
ması nedeniyle, hemodiyaliz için Brescia-Cimino
radiyosefalik arteriyovenöz fistüllerin kullanılması
günümüzde standart bir yöntem halini almıştır.4   

İyi bir hemodiyaliz fistülü kullanımı kolay,
akımı yeterli, uzun süre kullanılabilir ve güvenli ol-
malıdır. Brescia-Cimino AVF için en uygun cerrahi
girişim lokalizasyonunun el bileği düzeyinde, sefa-
lik ven ile radiyal arter arasında olduğu tariflenmiş-
tir.2 Bizim 298 olguluk serimizin 219’u (%74) bu
bölgede yapılmıştır. Literatüre göre ilk operasyonu
takiben hastaların %73-93’ünde fistülün çalıştığı
bildirilmekte olup, bu oran 298 olguluk AVF seri-
mizde 268 olguyla %90 olarak saptanmıştır.5

Snuff-box düzeyinde gerçekleştirilen fistül-
lerde erken tıkanıklık oranının bazı çalışmalarda el
bileği düzeyinde veya bunun biraz proksimalinde
yapılan fistüllerden daha yüksek olduğu bulun-
muştur.6 Bizim serimizde de snuff-box düzeyinde
hiç AVF yapılmamıştır. Ancak anatomik snuff-box
(radiyal fossa) lokalizasyonunda sefalik ven distali
ile radiyal arter distal kısmının uygun olması ha-
linde başarılı AV fistüllerde yapılmaktadır. Kutay
ve ark. 324 vakalık AVF serilerinde AVF’yi 127
(%53) gibi yüksek bir oranda snuff-box bölgesinde
yapmışlardır.7 Hatta, Arıkan ve ark. her iki radiyal
arteri koroner arter bypass cerrahisinde kullanılan
bir hastada, derin palmar ark iyi çalıştığı için sü-
perfisiyal palmar arter nabzının rahat alınıyor ol-

ması nedeniyle snuff-box bölgesinde başarılı AVF
yapmışlardır.8

AVF operasyonları sonrası erken dönemde,
tromboz, hematom, hemoraji ve enfeksiyon; geç
dönemde ise tromboz, ekstremite ödemi, arteriyel
çalmaya bağlı ekstremite iskemisi, greft enfeksi-
yonu, anevrizma, psödoanevrizma gibi lokal komp-
likasyonlar ya da fistül debisinin yüksekliğine bağlı
kalp yetmezliği gibi sistemik komplikasyonlar ola-
bilmektedir.9 Kadınlarda, diyabetik hastalarda, si-
gara içenlerde tıkayıcı periferik arter hastalığı ve
kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda, AVF
komplikasyon oranlarının daha fazla olduğu bildi-
rilmektedir. Erken ve geç dönemde en sık görülen
AVF komplikasyonu, AVF trombozudur (%9,4-
38).10 Bizim çalışmamızda erken ve geç dönemdeki
tromboz sayımız 30 (%10) olmuştur. Erken dö-
nemde görülen trombozun başlıca nedenleri; anos-
tomoz teknik hatası, cerrahi girişim ve renal
yetmezlik nedeniyle patolojik değişikliğe uğramış
küçük çaplı vasküler yapıların kullanılması, hipo-
tansiyon, hemokonsantrasyon, trombosit aktivas-
yonu, erken kullanıma bağlı gelişen hematoma
bağlı kompresyon olarak sıralanabilir.11 Çakır ve
ark.nın 47 vakalık serilerinde erken tromboz sayısı
8 (%17) olmuştur.12 Bizim çalışmamızda erken
dönem tromboz sayısı 6’dır (%2). 

Otojen fistüllerin, politetrafluoroetilen (PTFE)
veya biyolojik greftlere üstünlüğü pek çok çalış-
mada gösterilmiştir. Huber ve ark. otojen fistüllerle
PTFE greft kullanılarak açılan fistülleri karşılaştır-
mışlar, ve otojen fistüllerin açık kalma oranlarını
anlamlı bir şekilde daha yüksek bulmuşlardır.13

Diğer yandan, otojen fistüllerde enfeksiyon gelişme
oranı %0-6 arasında değişmektedir.14 Bizim seri-
mizde hiçbir hastada enfeksiyon gelişmedi. Oda-
başı ve ark.nın 20 vakalık sentetik greft ile
oluşturdukları sekonder AVF çalışmalarında, 5
(%25) olguda enfeksiyon, 7 (%35) olguda greft
trombozu gelişmiştir.15 Biz bu çalışmamızda hiçbir
hastada PTFE veya biyolojik greft kullanmadık.

Disfonksiyone distal arteriyo-venöz fistül-
lerde, aynı ekstremitede antekubital brakiyosefalik
AVF yapılması yerine, açılmış fistülün hemen
proksimalinin değerlendirilmesi önerilmektedir.16
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Etiyoloji Hasta sayısı (n) Yüzde

DM 88 33

HT 83 31

DM+HT 23 9

Kronik glomerülonefrit 26 10

Polikistik böbrek Hastalığı 15 6

Etiyolojisi bilinmeyen KBY 13 5

Pyelonefrit 10 4

Amiloidoz 5 2

Renal vasküler hastalık 1 0,3

Toplam 264 100

TABLO 3: Son dönem böbrek yetmezliğinde 
etiyolojik faktörler.

DM: Diabetes mellitus, HT: Hipertansiyon; KBY: Kronik böbrek yetmezliği.
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Biz, AVF akımı duran hastalara öncelikli olarak
trombektomi, bu işlemle yeterli fistül akımı sağla-
namazsa, vasküler kalite ile anatomi uygun ise,
tromboze fistülün en yakın proksimal bölgesine
yeni otojen AVF yaptık.  

AVF operasyonları sonrası ekstremitede nek-
roza giden iskemik değişiklikler olabilir. Bizim se-
rimizde 2 (%0,6) olguda çalma nedeniyle el
iskemisi gelişti. Bu iki hastada AVF kapatılarak
diğer ekstremitede AVF oluşturduk.

Arteriyovenöz fistülün patensisini yüksek
venöz basınç olumsuz etkiler. Bu yüksek basınçlı
venlerin primer nedeni daha önceki venöz girişim-
lere sekonder gelişmiş stenozlardır. Santral venöz
kataterlere bağlı olan subklavyan ven darlığı oranı
%20-40 olarak bildirilmektedir.16 Bundan dolayı
hastalarımızda santral venöz kateter uygulanmış
veya venöz girişimler gerçekleştirilmiş bölgeler ön-
celikli olarak kullanılmamıştır.

Konjestif kalp yetmezliği veya anevrizma
komplikasyonunu önlemek için arteriyotominin 5
mm’nin altında tutulması önerilmektedir.17 Hasta-
larımızın hiçbirinde AVF’nin distal bölgesinde
ödem görülmedi, bunu venin distalini iki kez 3/0
ipek  sütür ile ligatüre etmeye ve veni divize et-
meye bağladık. Bununla beraber, antekubital böl-
gede arter ve ven arasında yan yana anostomoz
tercih edildiğinde kolda oluşabilecek ödemi engel-
leyebilmek için, medyan antekubital venin derine
giden dalının bağlanması da önerilmektedir.17 Bu
bölge operasyonlarının hepsinde bu ven dalını 3/0
ipek sütürle bağladık.

SONUÇ

Hemodiyaliz tedavisinin uzun dönem sorunsuzca
devam ettirilebilmesi, uygun cerrahi girişimlere
ve iyi tekniklere bağlıdır. Arteriyovenöz fistül
ameliyatlarından daha iyi sonuç elde edilebilmesi;
fistül oluşturulacak kolun korunması, el bileğin-
den başlanarak uygun teknikle ameliyat yapıl-
ması, morbiditeyi arttıran diyabet ve hiper-
tansiyonun kontrol altına alınması ve hastaların
yakın takibi ile gerçekleşir. İdeal bir AVF daki-
kada en az 200 mL kadar kan hızı sağlamalıdır, ay-
rıca fistül ile oluşturulan ven yeterli uzunlukta,
yüzeyde, kolay ulaşılabilir alanda olmalı ve iğne
girişi rahat yapılabilmelidir. Bu nedenlerle uzun
dönem hemodiyalize girecek hastalarda nativ ve
yüzeyel venler tercih edilmelidir. Komplikasyon
oranımızın düşük, açık kalma oranımızın yüksek
olması, vasküler yapıların operasyon öncesinde iyi
korunmuş olmasının, otojen ven kullanılmasının,
anastomoz tekniğine dikkat edilmesinin bir sonu-
cudur.

Arteriyovenöz fistül sayesinde kronik hemo-
diyaliz programıyla hastanın yaşam süresi ve kon-
foru artmakta ve transplantasyon şansı da
sürdürülmektedir. Greftlere ihtiyaç duyulmadan
da, iyi bir fizik muayene ve cerrahi ile üst ekstre-
mitede nativ AVF oluşturmak mümkündür.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Arteriovenöz Fistüllerin Olgunlaşmasına
Etki Eden Faktörler

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 ar ter, ven çap la rı nın et ki si ni araş tır mak ve fis tül oluş tu rul duk tan son ra ne ka dar sü re -
de kul la nı la bi le ce ği ni be lir le me ye ça lış mak. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Kalp ve da mar cer ra hi si
kli ni ğin de ilk kez ar te ri o ve nöz el bi le ği dü ze yin de fis tül olus tu ru lan 42 has ta ça lıs ma ya alın dı.
Has ta la rın ope ras yon ön ce si fi zik mu a ye ne le ri ya pı la rak tüm has ta la ra ay rı ca ar ter yel ve ve nöz
üst eks tre mi te Dopp ler ul tra so nog ra fi (USG) ya pıl dı. Ra di al ar ter ve se fa lik ven çap la rı ve ra di al ar -
ter de bi le ri kay de dil di. Ar ter ve ven ya pı sı uy gun olan has ta la ra el bi le ği dü ze yin de snuff box ya
da ra di o se fa lik AVF oluş tu rul du. Has ta lar ope ras yon dan ter ci hen 4 haf ta ya da da ha uzun sü re
son ra tek rar Dopp ler USG ile de ğer len di ril di ve se fa lik ven de bi le ri ne gö re 500 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 17’si ka dın, 25’i er kek ti ve
or ta la ma yaş 60,3±12,4 yıl idi. Has ta lar iki gru ba ay rıl dı. Grup 1; fis tül akı mı 500 ml/dk ula şan top-
lam 20 has ta, grup 2; fis tül akı mı 500 ml/dk al tın da ka lan 16 has ta. Top lam 20 has ta da hi per tan si -
yon, 22 has ta da di a be tes mel li tus mev cut tu. Has ta lar dan 3’ü (%7) ta kip sü re si için de üre mik
komp li kas yon lar ne de niy le öl dü. Ka lan 39 has ta nın 36’sı (%92) kon trol de fonk si yo nel fis tü le sa-
hip ti. Top lam 3 (%7) has ta da ise hi po tan si yo na bağ lı trom boz ge liş ti. Se fa lik ven ça pı baş lan gıç ta
da ha yük sek olan has ta la rın fis tül de bi le ri da ha faz la idi. TTaarr  ttıışş  mmaa::  El bi le ği dü ze yi AVF ’ler yük-
sek açık lık ora nı na sa hip ve ye ter li de bi ye kı sa sü re de ula şa bi len da mar eri şim yol la rı dır. Se fa lik
ven ba zal ça pı ve se fa lik ve ne tur ni ke uy gu lan dı ğın da ula şı lan çap fis tül ol gun laş ma sı nı tah min et-
me de kul la nı la bi lir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ar te ri o ve nöz fis tül; se fa lik ven; ra di al ar ter; dopp ler USG

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  To de ter mi ne the ef fect of ar te ri al and ve no us di a me ters on ma tu ra ti on of
wrist ar te ri o ve no us fis tu las (AVF) and to de ter mi ne when the se fis tu las can be used af ter cre a ti on.
MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Bet we en  Au gust 1- No vem ber 31, 2009, 42 pa ti ent in whom wrist AVF had
be en cre a ted fort he first ti me we re inc lu ded the study. Physi cal exa mi na ti on was per for med and
an up per ex tre mity Dopp ler ul tra so und (USG) was per for med in all pa ti ents for ar te ri al and ve no -
us systems. The di a me ters of the ra di al ar tery cep ha lic ve in we re  re cor ded be fo re and af ter to ur -
ni qu et app li ca i ton. Then a snuff box or wrist AVF was cre a ted. Pre fe rably 4 we eks af ter cre a ti on,
con trol USG eva lu a ti on was do ne and the pa ti ents we re di vi ded in to two gro ups as <500 ml/min and
>500 ml/min ac cor ding to thi er cep ha lic ven flow ra tes. RRee  ssuullttss::  The re we re 17 fe ma les and 25 ma -
les and the me an age was 60.3±12.4 ye ars. Twenty two pa ti ents we re di a be tic and 20 we re hyper -
ten si ve. Thre e pa ti ents di ed be ca u se of ure mic comp li ca ti ons. In 3 pa ti ents (7 %), the  fis tu la e
throm bo sed du e to hypo ten si on (%7). Fis tu la flow was hig her in pa ti ents who had a lar ger ini ti a -
ton cep ha lic ve in di a me ter. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Wrist AVFs ha ve hig her pa tency ra tes and can ma tu re in
short ti me. Ini ti a ti on cep ha lic ve in di a me ter is pre dic ti ve on fis tu la ma tu ra ti on. Dopp ler USG can
de tect the use ful ex tre mity and the ves sels.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ar te ri o ve no us fis tu la; cep ha lic ve in; ra di al ar tery; dopp ler ul tra so und
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a mar eri şi mi son dö nem böb rek yet mez li ği
olan ve kro nik he mo di ya liz te da vi si alan
has ta lar için morb di te ve mor ta li te açı sın -

dan en be lir le yi ci un sur dur.1 Scrib ner san tı ile baş-
la yan sü re ci ta ki ben, 1966 yı lın da Bres ci o-Ci mi no
ta ra fın dan ya pı lan ar te ri o ve nöz fis tül ler (AVF), hem
uzun dö nem di ya liz te da vi si ya pı la bil me si hem de
da ha ön ce ki gi ri şim ler de sık ola rak kar şı la şı lan
trom büs, en fek si yon ve ka na ma gi bi komp li kas yon -
la rın da ha az gö rül me si ni sağ la mış tır. An cak ar te ri -
o ve nöz fis til (AVF) ope ras yon la rı nın her za man
ba şa rı lı ol ma ma sı ya da er ken dö nem de dis fonk si -
yo na uğ ra ma sı se be biy le, ön ce sin de ya pı la cak fi zik
mu a ye ne ve rad yo lo jik in ce le me ler le ba şa rı ora nı -
nın ar ta bi le ce ği ve da ha uzun sü re ile kul la nı la bi le -
ce ği gö rül müş tür. Bu açı dan do ub le subs trac ti on
an ji og ra fi (DSA), bil gi sa yar lı to mog ra fik an ji og ra fi
(BTA), man ye tik re zo nans an ji og ra fi (MRA) ve
Dopp ler ul tra so nog ra fi (USG) ile in ce le me ler ya pıl -
mış, ve has ta la rın de mog ra fik özel lik le ri nin bi lin -
me si, eş lik eden has ta lık la rı nın dik ka te alın ma sı nın
da ba şa rı da et ki li ola bi le ce ği an la şıl mış tır.2 AVF fis-
tül ler de ba şa rı ora nı nın ar tı rıl ma sı ve has ta yı ge rek -
siz cer ra hi iş lem ler den ko ru mak ve eko no mik
açı dan da ma li yet ar tış la rı nın önü ne ge çe bil mek için
ba sit ve ucuz bir in ce le me olan dopp ler USG ile pre -
o pe ra tif in ce le me ya pı la rak, kul la nı la cak eks tre mi -
te nin ar ter yel ve ve nöz uy gun lu ğu or ta ya ko na bi lir.
Yi ne oluş tu rul muş fis tül le rin fonk si yon ka yıp la rı da
de bi öl çüm le ri ya pı la rak er ken dö nem de tes pit edi-
le bi lir ve bu has ta gru bu için çok de ğer li olan ven ler
da ha uzun yıl lar kul la nı la bi lir. Ope ras yon ön ce sin -
de de mog ra fik ve ri ler be lir le ne rek ve Dopp ler ile
vas kü ler ya pı la rın çap ve özel lik le ri in ce le ne rek fis-
tül le rin ol gun laş ma sı na olan et ki le ri be lir le ne bi lir.3

Bu in ce le me ler son ra sın da ar ter ya da ven ka li te si
ve ya ça pı ye ter li ol ma yan has ta la ra fark lı lo ka li zas -
yon lar da cer ra hi fis tül ler oluş tu ru la bi lir. 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 ol gun laş ma la rı üze ri ne ar ter,
ven çap la rı nın et ki si ni araş tır ma yı plan la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Bu ça lış ma ya Ağus tos 2009-Ekim 2009 ta rih le ri
ara sın da Kalp ve Da mar Cer ra hi si Kli ni ği’n de ope -
re edi le rek 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 41 has ta ve ya kın za-
man da di ya liz prog ra mı na alı na cak olan 1 has ta ol -
mak üze re, top lam 42 has ta da hil edil di. 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, Dopp ler USG ’de ve nöz obs-
trük si yon tes pit edi len has ta lar ça lış ma ya da hil
edil me di. Ye rel etik ku rul ona yı ve tüm has ta la rın
bil gi len di ril miş gö nül lü olur la rı alın dı. Ça lış ma ya
alı nan has ta la ra pre o pe ra tif fi zik mu a ye ne ya pı la -
rak, ar ter 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 trol edi le rek
ba kıl dı. Has ta la rın de mog ra fik ve ri le ri kay de di le -
rek di a be tes mel li tus (DM), hi per tan si yon (HT), si-
ga ra içi mi, kro nik böb rek yet mez li ği (KBY)
eti yo lo ji si, di ya liz sık lı ğı ve di ğer eş lik eden has ta -
lık la rı var sa 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 (PTZ) ve in-
ter nas yo nal nor ma li zas yon ora nı (INR) öl çüm le ri
ya pıl dı. Fis tül plan la nan ko lun kul la nıl ma ma sı için
has ta ve yar dım cı per so nel uya rı la rak da mar yo lu
açıl ma ma sı sağ lan dı. Tüm has ta la ra üst eks tre mi te
Dopp ler USG 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 dop ler le ay rı ca dik-
kat le in ce le ne rek, ste noz ve ok lüz yon lar tes bit edil -
di. Ar ter lü men ça pın da ki %50 da ral ma ve ya pik
sis to lik ve lo si te nin iki kat art ma sı an lam lı dar lık
ola rak de ğer len di ril di. Ra di al ar ter çap ve de bi si,
se fa lik ven ça pı tur ni ke ön ce si ve son ra sı öl çü le rek
kay de dil di. Ön kol se fa lik ve ni tur ni ke uy gu la na rak
di la te edil di ve de rin ve ne dö kül dü ğü nok ta ya doğ -
ru ta kip edil di. Ve nin açık lı ğı ara lık lar la Dopp ler
pro bu ile kom pre se edi le rek de ğer len di ril di. Dre-
naj nok ta sı nın üze rin de de rin ve nöz sis tem subk-
lav yen ve ne ka dar iz len di. Da ha san tral ven ler
in ce len me di. Bu in ce le me ler için yü ze yel do ku
pro bu kul la nıl dı. B-mod in ce le me için 7 MHz ve -
ya da ha yük sek, Dopp ler in ce le me için ise 5 MHz
ve ya da ha yük sek bir li ne er prob pe ri fe rik da mar
in ce len me si için kul la nıl dı. İnce le me ler, has ta lar
su pin po zis yon da ya tı rı la rak ya pıl dı. Dopp ler in ce -

Faruk SERHATLIOĞLU ve ark. ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERİN OLGUNLAŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER



Damar Cer Derg 2013;22(3) 275

le me son ra sın da has ta lar ope ras yo na ilk gün için de
alın dı lar. 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 lar dan
se fa lik ven ve ra di al ar te ri uy gun olan has ta la ra
snuff-box fis tül ya da ra di o se fa lik AVF oluş tu rul -
du. Tüm has ta la ra anas to mo za baş la ma dan yak la -
şık 5 dk ön ce 1 ml un frak si yo ne he pa rin ya pıl dı.
Ön ce ven se pa re edi le rek ha zır lan dı. Ar dın dan ra-
di al ar ter ha zır la na rak ven dis tal uç tan li ga te 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. Ope ras yon dan
son ra has ta lar ter ci hen 4 haf ta geç tik ten son ra tek-
rar kon tro le çağ rı la rak oluş tu ru lan AVF fis tül le rin
de bi le ri öl çül dü. Fis tül ler de bi öl çüm le ri ne gö re
500 ml/dk al tın da ve üs tün de ol mak üze re iki gru -
ba ay rıl dı. Has ta la rın ra di al ar ter çap la rı, se fa lik ven
çap la rı, cin si yet le ri, kon trol sü re le ri ile grup lar ara-
sın da iliş ki olup ol ma dı ğı araş tı rıl 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. Nor mal da ğı lan de ğiş -
ken ler için t tes ti ve iki li lo gis tik reg res yon ana li zi
uy gu lan dı. Ka te go rik de ğiş ken ler fre kans ve % 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, ABD) 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.

BUL GU LAR

Ça lış ma ya top lam 42 has ta da hil edil di. Has ta lar iki
gru ba ay rıl dı. Grup 1; fis tül akı mı 500 ml/dk ula-
şan top lam 20 has ta, grup 2; fis tül akı mı 500 ml/dk
al tın da ka lan 16 has ta. Fis tü lü trom bo ze olan 3 has -
ta ve fis tül açıl dık tan son ra kon trol sü re si ne ka dar
ölen 3 has ta ça lış ma dı şı bı ra kıl dı. Or ta la ma yaş
60,3±12,4 yıl idi. Has ta la rın 17’si (%40,5) ka dın,
25’i (%59,5) er kek ti. DM 22 (%52,4) has ta da, HT
20 (%47,6) has ta da mev cut tu. Or ta la ma se fa lik ven
ça pı tur ni ke ön ce sin de 2,17±0,6 mm ola rak bu lun -
du. Bu de ğer ka dın has ta lar da da ha dü şük tü an cak
ara da ki fark is ta tis tik sel ola rak an lam lı de ğil di
(p=0,7). Tur ni ke uy gu la na rak se fa lik ven di la tas yo -

nu son ra sın da ya pı lan öl çüm de ise or ta la ma çap
3,09±0,9 mm bu lun du. Ra di al ar ter için ya pı lan öl-
çüm de ise çap 2,37±0,4 mm ola rak he sap lan dı. Ra-
di al ar ter ça pı da yi ne ka dın has ta lar da er kek le re
gö re da ha az dı. Se fa lik ven ile ben zer şekil de bu
fark lı lık da is ta tis tik sel ola rak an lam lı de ğil di
(p=0,95). Or ta la ma ra di al ar ter de bi si 282±63 ml/dk
bu lun du. Fis tül oluş tu rul duk tan son ra kon trol ul t-
ra so nog ra fi de tek rar se fa lik ven çap la rı öl çül dü ve
bu de ğer de or ta la ma 4,73±0,7 mm ola rak bu lun du.
Or ta la ma kan üre nit ro jen (BUN) de ğe ri 68±41
mg/dl ola rak bu lun du. Has ta la rın kon trol USG za-
man la rı 23 gün ile 45 gün ara sın da de ğiş mek tey di.
Or ta la ma kon trol sü re si ise 32,6±5,3 gün ola rak bu-
lun du. Se fa lik ven de bi si Dopp ler USG ile or ta la ma
575,2 ±152,0 ml ola rak bu lun du. Ka dın has ta lar da
de bi de ğer le ri er kek ler den az dı. Bu nun la be ra ber
ra di al ar ter ça pı ve se fa lik ven ça pın da ki gi bi fark
an lam lı de ğil di (p=0,7). Top lam 3 (%7) has ta kon t-
rol ta ri hin den ön ce üre mik komp li kas yon lar ne de -
niy le öl dü ğü, 3 (%7) has ta nın ise fis tü lü kon trol de
trom bo ze ol du ğu için, son ra ki is ta tis tik sel ana liz -
ler ge ri ka lan 36 (%92) has ta da ya pıl dı. Fis tül ol-
gun laş ma sın da 500 ml de ğe ri esas alın dı. Sı nır
de ğe ri miz olan 500 ml/dk akı ma ula şan fis tül sa yı -
sı 20 (%55,6) iken, 500 ml/dk al tın da ka lan fis tül
sa yı sı 16 (%44,4) idi. Se fa lik ven ba zal ça pı 500 ml
de bi ye ulaş ma yan fis tül ler de or ta la ma 1,9±0,6 mm
iken 500 ml de bi üze rin de ki fis tül ler de 2,40±0,6
mm idi. Or ta la ma ra di al ar ter ça pı da 500 ml de bi
sı nı rı al tın da ki has ta lar da 2,31±0,4 mm iken, bu sı-
nı rın üs tün de ki has ta lar da 2,5±0,4 mm ola rak bu-
lun du. De bi si 500 ml/dk’nın al tın da olan has ta la rın
8’i ka dın iken 7’si er kek ti. Has ta la rın pre o pe ra tif
ve ri le ri Tab lo 1’de, la bo ra tu var özel lik le ri Tab lo
2’de, ul tra so nog ra fik özel lik le ri ise Tab lo 3’te ve ril -
di. Se fa lik ven ba zal çap la rı ve tur ni ke uy gu la ma
son ra sın da ki çap la rı 500 ml üs tün de de bi ye sa hip
has ta lar da sı ra sıy la 2,4±0,6 mm ve 3,5±0,7 mm ola-
rak bu lun du. De bi si 500 ml al tın da ki has ta lar da ise
1,9±0,4 mm ve 2,8± 0,9 mm bu lun du. Ba zal se fa lik
ven ça pı de ğe ri bir bi rim art tı ğın da fis tül de bi öl çü-
mü nün 500 ml/dk üs tün de ol ma du ru mu 32,186
(OR=32,186 p=0,039) kat faz la dır ve önem li dir.
Tüm has ta la rın se fa lik de bi le ri ile tur ni ke ön ce si
ba zal ve tur ni ke son ra sı se fa lik ven çap la rı kar şı -

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERİN OLGUNLAŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Faruk SERHATLIOĞLU ve ark.



laş tı rıl dı ğın da bu de ğer le rin hem bir bir le riy le li ne -
er bir iliş ki le ri nin ol du ğu hem de ara la rın da is ta -
tis tik sel ola rak an lam lı bir iliş ki ol du ğu bu lun du.
Se fa lik ven de bi si 500 ml’nin al tın da ki grup ta or ta -
la ma 445±7,8 ml/dk, di ğer grup ta ise or ta la ma
687±108,8 ml/dk bu lun du. Has ta la rın kon trol za-
man la rı da sı ra sıy la or ta la ma 32,6±6,0 gün ve 33,1±
4,9 gün ola rak bu lun du. Or ta la ma BUN/kre a ti nin
de ğer le ri de sı ra sıy la 78/7,2 mg/dl ve 62/6,3 mg/dl
ola rak bu lun du, an cak bu de ğer ler ara sın da an lam -
lı fark lı lık yok tu. Has ta la ra fis tül oluş tu rul duk tan
son ra or ta la ma 25,3 gün son ra fis tül le ri kul la nı la rak
ilk di ya liz le ri uy gu lan mış tı. Has ta la rın se fa lik ven

çap la rı ba zal de ğer le ri, tur ni ke uy gu lan dık tan son -
ra ve kon trol USG ta ri hin de or ta la ma ola rak li ne er
bir ar tış gös ter mek tey di.

TAR TIŞ MA

Kro nik böb rek has ta lı ğı gi de rek sık lı ğı ar tan,
önem li bir halk sağ lı ğı so ru nu dur. Mor bi di te ve
mor ta li te si nin yük sek ol ma sı, ya şam ka li te si ni
olum suz et ki le me si ve te da vi nin yük sek ma li ye ti
ne de niy le, sos yal ve eko no mik yü kü bü yük bir has-
ta lık tır. KBY has ta la rı nın mor ta li te oran la rı nor mal
po pü las yon dan 20-30 kat da ha faz la dır. Bu has ta
gru bun da ki en önem li ölüm ne de ni de kar di yo vas -
kü ler prob lem ler dir. Has ta ne ya tış la rı nın en önem -
li ne de ni ise da mar eri şim so run la rı dır.4 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. Has ta la rın
mor bi di te ve mor ta li te le ri üze ri ne da ha faz la be lir -
le yi ci olan ise da mar eri şim le ri nin açık kal ma ve
en fek si yon oran la rı dır. Son 30 yıl dır has ta la rın da -
ha yaş lı ol ma sı, di a bet in si dan sı nın art ma sı ve vas-
kü ler has ta lık lar gi bi eş lik eden prob lem le re sa hip
ol ma la rı ne de niy le, AVF ye ter siz lik le ri art mış tır.
Bu na rağ men me ta-ana liz ler le ra di o se fa lik fis tül le -
rin 1 yıl lık pri mer %63 ve se kon der %66 açık lık
ora nı na sa hip ol du ğu or ta ya kon muş tur.5 Ya pı lan
bir çok ça lış ma da açık bir şekil de di ğer eri şim se çe -
nek le riy le kı yas lan dı ğın da, na tiv AVF ’nin en iyi 4-
5 yıl lık açık kal ma oran la rı na sa hip ol du ğu ve da ha
dü şük oran da gi ri şim ge rek tir di ği gös te ril miş tir.6,7

Da mar eri şi mi açık lı ğı nı de vam et tir mek için ya pı -
lan gi ri şim le rin azal tıl ma sı için greft ler ye ri ne na -
tiv AVF ’le rin ter cih edil me le ri, ve bu ba şa rı yı
ar tır mak için de rad yo lo jik in ce le me ler le uy gun
has ta la rın be lir len me si ge re kir.

AVF yet mez lik le ri nin ana ne de ni cer ra hi için
uy gun ol ma yan da mar la rın kul la nıl ma sın dan kay-
nak lan mak ta dır. Ope ras yon ön ce sin de ul tra so nog -
ra fi ile uy gun da mar se çi mi AVF ye ter siz lik le ri ni
azal ta bi lir. Al lon ve Rob bin yap tık la rı ça lış ma da
pre o pe ra tif USG in ce le me si ile fis tül ba şa rı sı nın art-
tı ğı nı gös ter miş ler dir.8 Prog re sif böb rek has ta lı ğı
olan ve ta kip edi len has ta la rın fis tül plan la nan kol-
la rı tes bit edil me li ve po tan si yel fis tül alan la rı özel-
lik le de se fa lik ven le ri ko run ma lı dır. Hi po tan si yon,
nons te no tik fis tül trom boz la rın da önem li bir ne den
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Debi >500 ml Debi <500 ml 

(n=20) (n=16) p

Cinsiyet e/k 13/20 8/16 0,38

Yaş 60,3 ±12 60,8 ±8,4 0,89

HT 12/20 7/16 0,34

DM 14/20 6/16 0,53

Sigara 8/20 4/16 0,32

TABLO 1: Hastaların preoperatif verileri.

HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes mellitus.

Debi >500 ml Debi <500ml 

(n=20) (n=16) p

Hb (mg/dl) 9,7 ±1,2 9,6±0,8 0,52

Plt 244760±13000 235900±22000 0,25

BUN (mg/dl) 62 ± 30,7 78,8 ± 32,5 0,12

Cr (mg/dl) 6,3 ±2,5 7,2 ±3,4 0,35

TABLO 2: Hastaların laboratuar verileri.

Hb: Hemoglobin; Plt: Platelet; BUN: Kan üre azotu; Cr: Kreatinin.

Debi >500 ml Debi <500ml 

(n=20) (n=16) p

Sefalik ven çapı (mm) (1) 2,4±0,6 1,9±0,4 0,039 (OR=32,186)

Sefalik ven çapı (mm) (2) 3,5±0,7 2,8±0,9 0,014 (OR=41,132) 

Sefalik ven çapı (mm) (3) 4,9±0,6 4,4±0,7 0,07

Radial arter çapı (mm) 2,5±0,5 2,3±0,4 0,21

İlk diyaliz (gün) 24,2±4,1 26,4±6,0 0,19

İlk kontrol (gün) 33,1±4,9 32,6±6,0 0,57

TABLO 3: Hastaların ultrasonografik ölçümleri.

(1) Preoperatif sefalik ven çapı; (2) Turnike sonrası sefalik ven çapı; (3) Postoperatif
sefalik ven çapı.



ol du ğun dan ön ce den be lir len me li ve ge rek li te da -
vi si ya pıl ma lı dır. Ça lış ma mız da di ğer has ta lar dan
vas kü ler öl çüm le ri fark lı ol ma yan 3 has ta nın fis tü -
lü tan si yon re gü las yo nu sağ la na ma dı ğı için trom-
boz la so nuç lan dı. San tral ve nöz ya pı la rın açık lı ğı nı
in ce le mek için pre o pe ra tif test le rin kul la nı mı, tek-
rar la yan mul tip le san tral ve nöz ka te ter le rin kul la -
nım hi ka ye si ol du ğun da san tral bir ok lüz yon ya da
ste noz açı sın dan önem arz eder. Ay rı ca bu test le rin,
ge li şen komp li kas yon la rın ta nın ma sın da da yük sek
ba şa rı la rı mev cut tur. Dopp ler USG, ve nog ra fi, an-
ji og ra fi ve kon trast lı spi ral to mog ra fi bu amaç için
kul la nı la bi lir. Di a be tes mel li tus ve ate rosk le roz gi -
bi ar ter yel sis te mi il gi len di ren bir da mar has ta lı ğı
bu lu nan lar da, ven le ri in ce ve de rin, cil tal tı yağ do-
ku su ka lın olan lar da, yaş lı has ta lar da, be lir gin obe-
zi te si olan lar da ve da ha ön ce den bir çok kez ve nöz
ponk si yon ne de niy le ven le ri ha sar gör müş has ta -
lar da is te ni len ve rim de ça lı şa bi le cek bir ar te ri o ve -
nöz fis tül oluş tu ru la ma ya bi lir. DM, HT, pe ri fe rik
ar ter has ta lı ğı, ile ri yaş gi bi ko mor bid du rum lar gi-
de rek art ma sı na rağ men has ta la rın ço ğun da na tiv
bir AVF oluş tur mak sık lık la müm kün dür.5,9 Sil va ve
ark. %24’ü di ya be tik olan 748 has ta ya fis tül oluş-
tur muş lar ve bun la rın % 70’in de 1 yıl açık lık el de
et miş ler dir.10 AVF için uy gun olan da mar se çi min -
de bir çok araş tır ma cı fis tül oluş tur ma dan ön ce
Dopp ler USG in ce le me si ni öner mek te dir. Ul tra so -
nog ra fi ste no zun şid de ti ni an ji og ra fi ye ya kın de ğer-
len di re bil mek te dir. Bu ne den le, biz de AVF
açıl ma sı plan la nan has ta la ra pre o pe ra tif dö nem de
Dopp ler USG ile in ce le me yap tık. Dopp ler USG üst
eks tre mi te ar ter le ri ni in ce le me de %90 sen si ti vi te ve
%99 spe si fi te ye sa hip bir in ce le me me to du dur. Da -
mar ve fis tül le rin de ğer len di ril me sin de pre o pe ra tif
ve pos to pe ra tif in ce le me kuv vet le öne ril mek te -
dir.9,11 Bir AVF ’nin di ya liz için et kin kul la nı la bil -
me si için ide al ola rak en az 500 ml/dk’lık ye ter li kan
akı mı na ulaş ma sı, ve tı kan ma ih ti ma li az olan bir
fis tül den bah set mek için ise 600-800 ml/dk ara sın -
da bir akı ma sa hip ol ma sı ge re kir.12 Biz de ça lış ma -
mız da has ta la rı mı zı 500 ml/dk al tın da ve üs tün de
ol mak üze re iki gru ba ayır dık. Won ve ark. yap tık -
la rı ça lış ma da AVF açık lık oran la rın ar tı rıl ma sı için
uy gun has ta se çi mi nin önem li ol du ğu nu ve rad yo -
lo jik ola rak ar ter yel ve ve nöz sis te min pa tent ol du -
ğu nun tes pit edil me si ge rek ti ği ni be lirt miş ler dir.

Çün kü ye ter li çap ve açık lı ğa sa hip ol ma yan vas kü -
ler ya pı la rın fis tül ba şa rı sı nı olum suz et ki le di ği bi-
lin mek te dir.13 Rob bin ve ark. ba şa rı lı fis tül ler de
or ta la ma ven ça pı nı has ta la rın %72-74’ün de 3-4
mm ola rak be lir le miş ler dir.14 Bu ça lış ma da da is te -
ni len de bi ye ula şan fis tül ler de ven ça pı or ta la ma
2,4±0,6 bu lun du ve bu de ğer di ğer grup ta 1,9±0,4
idi. Tur ni ke uy gu la ma sın dan son ra da iki grup ara-
sın da fark is ta tis tik sel ola rak an lam lı bu lun du. Rob-
bin ve ark. or ta la ma ven ça pı nı ka dın lar da er kek le re
gö re da ha dü şük bul muş lar dır.14 Bi zim ça lış ma mız -
da da li te ra tür le uyum lu ola rak ka dın la rın or ta la ma
ven ça pı er kek ler den dü şük bu lun du. Bir AVF ide -
al ola rak di ya liz plan lan dı ğı aşa ma da oluş tu rul ma lı,
ve has ta ol gun bir fis tül ile te da vi ye baş la ma lı dır.
An cak ço ğu has ta da ta kip siz lik ve bi zim ül ke miz de
ol du ğu gi bi özel lik le sos yo kül tü rel ne den ler le he-
mo di ya li ze baş lan dı ğın da has ta la rın fis tül le ri he nüz
oluş tu rul ma mış ya da ol gun laş ma mış hal de bu lun -
mak ta dır. Bu nok ta da önem li bir ko nu ola rak da fis-
tül le rin ol gun laş ma sı için ge re ken sü re nin
be lir len me si kar şı mı za çık mak ta dır. Li te ra tü re ba-
kıl dı ğın da ol gun laş ma için 3 haf ta ile 6 ay ara sın da
de ği şen bir za man ara lı ğı ile kar şı laş mak ta yız. Al tı
haf ta lık bir sü re de is te ni len de bi ye ula şı la bi le ce ği
be lir til di ği gi bi, özel lik le nef ro log lar bir fis tül yet-
mez li ğin den bah set mek için akı mın is te ni len dü-
zey de ol ma ma sı du ru mun da 6 aya ka dar bek le mek
ge rek ti ği ni söy le mek te dir ler.15 Fa kat di ya li ze baş la -
mış bir has ta da her za man bu ka dar bek len me mek -
te ve has ta ne miz de de ço ğun luk la 3 haf ta
son ra sın da fis tül ler kul la nıl ma ya baş lan mak ta dır.
Bu ça lış ma ya alı nan has ta la rın ta ma mı ilk di ya liz -
le ri ne fis tül oluş tu rul duk tan or ta la ma 25,8±5,3 gün
son ra alın dı lar. Se fa lik ven de bi si 500 ml’nin al tın -
da ki grup ta or ta la ma 445±7,8 ml/dk, di ğer grup ta ise
or ta la ma 687±108,8 ml/dk de bi el de edil miş ol ma sı
ne de niy le, has ta la rın ta ma mın da ilk di ya liz le rin de
her han gi so run la kar şı la şıl ma dı. Ol gun laş-
ma üze ri ne ya pı lan ba zı araş tır ma lar da çok sa yı da
dre naj ve ni var lı ğın da bun la rın li gas yo nu nun ol-
gun laş ma şan sı nı ar tı ra ca ğı Be at hard ve ark. ta ra -
fın dan ra por edil miş tir.16 An cak Wong ve ark. 38
has ta da yap tık la rı bir ça lış ma da bu iş lem ler son ra -
sın da fis tü le rin baş lan gıç akım la rı nın art ma dı ğı nı
gös ter miş ler dir.17 Rob bin ve ark. ta ra fın dan 54 fis tül
has ta sın da ya pı lan ça lış ma da ve nöz ol gun laş ma kri-

Damar Cer Derg 2013;22(3) 277

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERİN OLGUNLAŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Faruk SERHATLIOĞLU ve ark.



te ri ola rak has ta lar ven ça pı 0,4 cm al tı ve üs tü ola-
rak ve akım 500 ml al tı ve üs tü ola rak ay rıl mak su-
re tiy le fis tül ol gun laş ma sı be lir len miş tir.14 Bu
ça lış ma da ye ter li ol gun lu ğa ula şan fis tül le rin ve nöz
ça pı or ta la ma 4,9 mm iken, ol gun laş ma yan fis tül -
ler de or ta la ma 3,4 mm’dir.14 Bi zim ça lış ma mız da
pos to pe ra tif çap 500 ml üze rin de ki ler de çap 4,9 mm
iken, al tın da ki ler de or ta la ma 4,4 mm idi ve ara da ki
fark is ta tis tik sel ola rak an lam sız dı (p=0,074). Ay nı
şekil de ka dın lar da is te ni len ça pa er kek le re gö re da -
ha az ula şıl dı ğı ra por edil miş tir. Ol gun fis tül ler de
or ta la ma 5,8 mm ça pa an cak 6 haf ta so nun da ula-
şıl dı ğı nı be lirt miş ler dir. Rob bin ve ark. 4 mm’yi ye-
ter li ka bul et miş ler, an cak ka nü las yon da kul la nı lan
iğ ne nin ye ter li ka nı ta şı ya bil me si için en az 14 ga -
uch bir iğ ne ol ma sı ge rek ti ği ni be lirt miş ler dir.14

Da mar ka li te si ile fis tül oluş tur ma ya ka rar ver -
me ko nu sun da iki fark lı gö rüş var dır. Bir grup araş-
tır ma cı sa de ce ra di al ar ter ve se fa lik ven çap ve
ka li te si uy gun ise fis tül oluş tu rul ma sı nı, ak si tak dir -
de fis tü lün tı kan ma sı nın ra di al ar te ri de tı ka ya ca ğı -
nı ve da ha son ra dir sek se vi ye sin de oluş tu ru la cak
fis tül le rin ise çal ma sen dro mu na da ha faz la ne den
ola ca ğı nı sa vun mak ta dır.18 Di ğer bir grup ise eğer iyi
bir vas kü ler in ce le me ile da mar çap la rı in ce ol sa da
ste no tik seg ment le ri yok sa özel lik le dis tal ra di al fis-
tül açıl ma sı nı ve bu fis tül le rin za man la ol gun la şa rak
çal ma sen dro mu ris ki de da ha az ol mak üze re gü-
ven le kul la nı la bi le ce ği ni sa vun mak ta dır. Bu nun için
iyi bir rad yo lo jik in ce le me şart tır.19 Biz de araş tır -
ma mız da li te ra tür den da ha in ce da mar lar ol ma sı na
rağ men eğer ar ter yel ve ve nöz tı ka nık lık yok ise
oluş tu ru lan fis tül le rin %7’lik bir er ken trom boz ora-
nıy la (Mih man lı ve ark. %5,6, Sil va ve ark. %8,3) ça-
lış tı ğı nı ve en dü şük 320 ml/dk’lık bir de biy le de ol sa
dü zen li di ya li ze gi re bil di ği ni be lir le dik.

Ra di al ar te rin in ter nal ça pı bir çok araş tır ma da
ra di o se fa lik AVF ’nin ba şa rı sı nın bir be lir te ci ola rak
ka bul edil misş tir. Wong ve ark. trom boz ve ya yet-
mez lik ya da ol gun la şa ma ma so ru nu olan has ta la rın
ya ra di al ar ter ya da se fa lik ven çap la rı nın 1,6 mm
al tın da ol ma sı nın an lam lı ol du ğu nu be lirt miş ler -
dir.17 Brimb le ve ark. ta ra fın dan ya pı lan bir di ğer
ça lış ma da ba şa rı lı fis tül ler de 2,7 mm ve üze ri se fa -
lik ven ça pı var ken, çap 1,9 mm al tın da ise fis tül le -
rin ol gun laş ma dı ğı ra por edil miş tir.20 Ma lovrh

yap tı ğı ça lış ma da 1,5 mm üze rin de ki çap lar da %92
ba şa rı bil di rir ken, 1,5 mm al tın da bu ora nın % 45
ol du ğu nu be lirt miş tir.21 Açık lık oran la rı nı 12 haf ta
so nun da sı ra sıy la %83 ve %36 ola rak bil dir miş tir.21

Sil va ve ark. stra te ji le ri ni 2,0 mm üze rin de ki ra di al
ar ter ve 2,5 mm üze rin de ki se fa lik ven ça pı nın
Dopp ler USG ile be lir len me si üze ri ne kur muş lar -
dır. Bu ya yın lar son ra sın da ra di o se fa lik fis tül ba şa -
rı la rı ar tar ken oluş tu rul ma oran la rı da art mış tır.11 

Ba şa rı lı fis tül için be lir len miş ke sin bir se fa lik
ven ça pı yok tur. Asc her ve ark. 1,6 mm al tın da ki ven-
le rin fis tül yet mez li ği ile iliş ki si ni gös ter miş tir.22 Bi -
zim has ta la rı mız da ra di al ar ter çap la rı or ta la ma ola rak
iki grup ara sın da ye ter li de bi ye ula şa ma yan lar da da -
ha az ol mak la be ra ber (sı ra sıy la 2,3-2,5 mm) fark is ta-
tis tik sel ola rak an lam lı de ğil di (p=0,21). An cak se fa lik
ven hem ba zal öl çüm le ri hem de tur ni ke son ra sı öl-
çüm le ri sı ra sıy la 500 ml üs tün de de bi ye sa hip has ta -
lar da 2,4±0,6 ve 3,5±0,7, 500 ml al tın da ki has ta lar da
ise 1,9±0,4 ve 2,8±0,9 bu lun du, ve bu so nuç lar is ta tis -
tik sel ola rak an lam lıy dı. Tur ni ke uy gu lan ma sı son ra -
sın da ve nin ça pın da ki ar tış da ol gun laş ma açı sın dan
bir be lir teç ola bi lir. Mil ler ve ark. ça lış ma la rın da ba-
şa rı sız olu nan grup ta ven ça pı nın or ta la ma %11,8 art-
tı ğı nı, fis tü lü ol gun la şan grup ta ise tur ni ke son ra sı çap
ar tı şı nın %48 ol du ğu nu gös ter miş ler dir.2 Bi zim ça lış -
ma mız da li te ra tür den fark lı ola rak grup la rın tur ni ke
ön ce si ve son ra sı çap la rın da ki ar tış iki grup ara sın da
is ta tis tik sel ola rak fark lı lık gös ter mi yor du.

SO NUÇ LAR

El bi le ği dü ze yin de oluş tu ru lan oto jen AVF ’ler
yük sek ba şa rı ya sa hip tir. Se fa lik ven ba zal ça pı fis-
tül ol gun laş ma sı nı be lir le me de önem li dir. Se fa lik
ve ne tur ni ke uy gu lan dı ğın da ula şı lan çap fis tül ol-
gun laş ma sı nı tah min et me de kul la nı la bi lir. Dopp-
ler USG ile oto jen fis tül oluş tur mak için uy gun olan
has ta lar ve oluş tu ru lan oto jen fis tül le rin ye ter li ol-
gun lu ğa ula şıp ulaş ma dık la rı dopp ler USG ile be-
lir le ne bi lir. El bi le ği dü ze yin de oluş tu ru lan oto jen
AVF ’le rin or ta la ma 4 haf ta so nun da kul la nı ma uy -
gun ha le gel di ği söy le ne bi lir.

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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Bazilik Ven Transpozisyonu Artık
İlk Seçeneğimiz mi? Minimal İnvaziv

Bir Teknikle Kısa Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Hemodiyaliz ihtiyacının artmasıyla daha fazla arteriovenöz fistül (AVF) operasyonu ihtiyacı
oluşmaktadır. İleri düzey fistül operasyonlarında ilk tercih Böbrek Vakfı’nın da önerdiği gibi bazilik ven
transpozisyonu olmasına rağmen, cerrahi girişimin zorluğu nedeniyle uygulanabilirliği halen yaygınlaşma-
mış ve yüksek maliyetli minimal invaziv tekniklerle de sadece büyük çaptaki venler transpoze edilmiştir. Bu
çalışmada bazilik ven transpozisyonunun günümüzdeki uygulanabilirliği, lokal anestezi ile uygulanan düşük
maliyetli ve minimal invaziv bir operasyon tekniğinin erken dönem sonuçlarının sunulması amaçlandı. GGeerreeçç
vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde Mayıs 2012 ve Temmuz 2013 tarihleri arasında 43 hastaya lokal anestezi altında
1-2 cm arasındaki 3 separe insizyonla bazilik ven çıkarılarak medialinden oluşturulan cilt altı tünelle trans-
pozisyon uygulandı. Hastaların preoperatif diyalize giriş yöntemleri, hastalara uygulanmış operasyonlar,
preoperatif ve postoperatif bazilik ven çapları ve fistül debileri ile kısa dönem takip sonuçları retrospektif ola-
rak değerlendirildi. BBuullgguullaarr:: Ön kol fistül seçenekleri biten 25’i erkek (%58,1) ve 18’i kadın (%42,9), top-
lam 43 hastanın 3’ü operasyon öncesinde yetersiz debili AVF’den, 26’sı AVF’leri durduğu için tarafımızca
takılan geçici kateterden, 14’ü AVF operasyonu uygulanmayıp daha önce takılan kalıcı kateterden diyalize
girmekteydi. Ortalama operasyon süresi 84,4 dakika (65-100 dakika), ortalama hastanede kalış süresi 2,7 gün
(2-4 gün), preoperatif ortalama bazilik ven çapı 3,5 mm (2,5-5 mm), postoperatif 1 ay sonraki ortalama bazi-
lik ven çapı 5,4 mm (4-7 mm) ve ortalama AVF debisi 908,6 ml/dakikaydı (500-1570 ml/dakika). SSoonnuuçç::  Ba-
zilik ven transpozisyonu ileri fistül tekniklerinin başında olmasına rağmen halen yaygın olarak
uygulanmamaktadır. Lokal anestezi kullanılarak kısa insizyonlarla uygulanan bu teknik, küçük çaptaki ba-
zilik venlerle de düşük maliyetli bir operasyon olarak uygulanabileceğini göstermektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Böbrek yetmezliği; arteriovenöz fistül; hemodiyaliz

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The need for arteriovenous fistulae (AVF) increases in line with the need for he-
modialysis. Even though the first preference in advanced fistula operations is basilic vein transposition as
recommended by Kidney Foundation, this approach has not been widely used in current practice because of
difficulty of surgical intervention, and only major veins have been transposed using highly expensive mini-
mally invasive techniques. In this study, our aim was to inquire applicability of basilic vein transposition in
the current practice, and present early outcomes of a minimally invasive cost-effective surgical technique per-
formed under local anesthesia. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: In our clinics, between May 2012 and July 2013,  three
separate 1-2 cm incisions were made to expose basilic vein under local anesthesia, and the vein was trans-
posed through the subcutaneous tunnel created medially. Preoperative access routes to dialysis, previous op-
erations, preoperative and postoperative basilic vein diameters and fistula output and short-term follow-up
results were evaluated retrospectively. RReessuullttss:: A total of 43 cases consisting of 25 (58.1%) males and 18
(41.9%) females scheduled for dialysis were included in the study because all forearm alternative vessels for
fistula formation were used up before. Dialysis was done through preoperatively opened low-output AVF in
3, via transient catheters we inserted because of non-functional AVF  in 26 and previously placed permanent
catheters in 14 patients who had not undergone an AVF operation before. The mean operation time and hos-
pital stay were 84.4 minutes (65-100 min) and 2.7 days (2-4 days), respectively. Mean preoperative basilic vein
diameter was 3.5 mm (2.5-5 mm) while at postoperative 1st month, it was 5.4 mm (4-7 mm). Mean AVF out-
put was 908.6 ml/min (500-1570 ml/min). CCoonncclluussiioonn:: Although basilic vein transposition ranks first among
advanced fistula formation techniques, currently it is not used frequently. This technique can be performed
through small incisions under local anesthesia and it can be employed as a low-cost procedure for creation
of AVF using small-diameter basilic veins.

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal insufficiency; arteriovenous fistula; hemodialysis
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He mo di ya liz uy gu la ma sı için vas kü ler gi ri -
şim de ilk ve en ko lay ter cih olan ön kol
yü ze yel ven le ri nin kul la nı mı, he mo di ya -

li ze gi riş sü re le ri art tık ça ye ter siz kal mak ta dır.
Kro nik he mo di ya liz uy gu la ma sı ge re ken has ta lar -
da ye ni ar te ri o ve nöz fis tül (AVF) oluş tur mak için
sen te tik ma ter yal le rin kul la nı mı 1990’lı yıl lar da
yak la şık %70-80 ora nı na ulaş mış ve sente tik ma-
ter yal le rin kul la nı mıy la ar tan komp li kas yon oran-
la rı oto jen greft le rin kul la nı mı nın öne mi ni or ta ya
çı kar mış tır. Böb rek Vak fı’ nın en son 2006 yı lın da -
ki öne ri le rin de de, ön kol yü ze yel ven le ri nin kul-
la nı mı son ra sın da, ilk kez 1976 yı lın da Dag her
ta ra fın dan kul la nı lan oto jen bir ter cih olan ba zi lik
ven trans po zis yo nu nun (BVT) uy gu lan ma sı ge rek -
li li ği be lir til mek te dir.1-4

Bu ça lış ma ile, BVT ope ras yo nu nun uy gu lan -
ma sın da ki ye ter siz li ğin ye ni bir kalp ve da mar cer-
ra hi si mer ke zin de ki ve ri ler le de ğer len di ril me si,
Dag her ta ra fın dan ta nım la nan yön te me ben zer şe-
kil de BVT’nin lo kal anes te zi ile kı sa sü re li, dü şük
ma li yet li ve mi ni mal in va ziv bir tek nik le ko lay uy-
gu la na bi lir li ği nin gös te ril me si ve BVT uy gu la nan
has ta la rın kı sa dö nem so nuç la rı nın su nul ma sı
amaç lan dı.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

HAS TA ÖZEL LİK LE Rİ

Bu ça lış ma da Ma yıs 2012 ve Tem muz 2013 ta rih le -
ri ara sın da Van Böl ge Eği tim ve Araş tır ma Has ta -
ne si’n de uy gu la nan BVT ope ras yon la rı ret ros pek tif
ola rak in ce len di. Has ta lar yaş, cin si yet, da ha ön ce
uy gu lan mış AVF ope ras yon la rı, ope ras yon ön ce si
he mo di ya li ze gi riş yön tem le ri, ope ras yon sü re le ri,
dre naj mik tar la rı ve has ta ne de ka lış sü re le ri açı sın -
dan de ğer len di ril di. Has ta la ra ope ras yon ön ce si ba-
zi lik ve nin ça pı nın be lir len me si, bir ay son ra sın da
ise fis tü lü ze ba zi lik ve nin ça pı nın ve de bi si nin de-
ğer len di ril me si ama cıy la ve nöz dopp ler ul tra so -
nog ra fi ya pıl dı (Tab lo 1).

OPE RAS YON TEK Nİ Ğİ

Ba zi lik ven; lo kal anes te zi al tın da, kol an te ro me di -
a lin de dir sek se vi ye si nin prok si ma lin den baş la yıp
ak si ler böl ge nin dis ta lin de bi te cek şekil de ya pı lan,

yak la şık 1-2 cm ara sın da ki 3 adet se pa re in siz yon -
la si nir do ku la rın dan dik kat li bir şekil de ay rı la rak
eks plo re edil di. Yan dal la rı 4/0 ipek sü tür le bağ la -
na rak ay rıl dı. Ba zi lik ven ak si ler böl ge nin dis ta li ne
ka dar di se ke edil di. Dis tal in siz yon hat tın da ola bil -
di ğin ce dis tal den bağ la na rak ke sil di ve he pa rin li
ılık se rum fiz yo lo jik ile di la te edil di. Dis tal ve prok-
si mal de ki in siz yon hat tı ara sın da, kol an te ri o run da
oluş tu ru lan ya rım da i re şek lin de ki cilt al tı tü nel -
den ge çi ri le rek, ba zi lik ven dis tal de ki in siz yon hat-
tı na ge ti ril di. Dis tal de ki in siz yon hat tın dan bra ki al
ar ter eks plo re edil di. He pa ri ni zas yo nu ta ki ben ba-
zi lik ven 6/0 pro len sü tür le bra ki al ar te re end-to -
si de anas to moz edil di. Ka na ma kon tro lü uy gu -
lan dık tan son ra tüm in siz yon hat la rı bo yun ca uza-
na cak şekil de he mo vak dren yer leş ti ril di. Cilt al tı
3/0 dek son sü tür le pri mer, cilt 3/0 pro len sü tür le
pri mer ve mat tress tek nik le ka pa tıl dı (Re sim 1). Po-
s to pe ra tif dren çe ki mi ne ka dar am pi si lin-sul bak -
tam 2 gr/gün doz da uy gu lan dı. Bu ça lış ma 2008
Hel sin ki Pro to ko lü’ ne uy gun ola rak ta sar 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 ile ka te go rik de ğiş ken ler ise fre kans ve
yüz de şek lin de gös te ril di. İsta tik sel ana liz için SPSS
(Sta tis ti cal Pac ka ge for So ci al Sci en ces) 19,0 (SPSS
Inc, Chi ca go, IL, ABD) prog ra mı kul la nıl dı.

BUL GU LAR

Kli ni ği miz de Ma yıs 2012 ve Tem muz 2013 ta rih le -
ri ara sın da 25’i er kek (%58,1) ve 18’i ka dın (%42,9)
top lam 43 has ta ya BVT ope ras yo nu uy gu lan dı. Or-

Hasta sayısı

Erkek 25

Kadın 18

Ortalama yaş 54,5±8,67

Yaş aralığı 34-77

Diabetes mellitus 9

Hipertansiyon 35

Preoperatif < 4 mm bazilik ven 25

< 4 mm bazilik venlerin ortalama çapı 3,14±0,28 mm

TABLO 1: Hastaların klinik özellikleri ve 
bazilik ven çapları.

BAZİLİK VEN TRANSPOZİSYONU ARTIK İLK SEÇENEĞİMİZ Mİ?... Şahin İŞCAN ve ark.
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ta la ma yaş 54,5±8,67 idi. Has ta la rın 35’in de (%81)
hi per tan si yon ve 9’un da (%20) di ya bet mev cut tu.
Has ta la rın 7’si ne tek ve ya iki ta raf lı snuff-box, Ci-
mi no-Bres ci a ve an te kü bi tal AVF ope ras yo nu,
30’una tek ve ya iki ta raf lı Ci mi no-Bres ci a ve an te -
kü bi tal AVF ope ras yo nu ve 6’sı na tek ve ya iki ta-
raf lı an te kü bi tal AVF ope ras yo nu uy gu lan mış tı.
Ay rı ca bu has ta lar dan iki sin de oto jen ol ma yan
greft le oluş tu rul muş ve bi rin de de sa fen ven ile
oluş tu rul muş ça lış ma yan AVF mev cut tu.

Has ta la rın 3’ü ope ras yon ön ce sin de ye ter siz
de bi li AVF ’den, 26’sı AVF ’le ri dur du ğu için ta kı -
lan ge çi ci ju gu ler ka te ter den, 14’ü AVF ope ras yo nu
uy gu lan ma yıp da ha ön ce ta kı lan ka lı cı ka te ter den
di ya li ze gir mek tey di (Tab lo 2). Ka lı cı ka te ter den
di ya li ze gi ren has ta la rın or ta la ma ka te ter kul lan ma
sü re le ri 6 ay dı (4-12 ay). Bu has ta la rın 7’si ka lı cı
ka te ter de olu şan so run dan do la yı ve ka lan 7’si de
he mo di ya liz te da vi le ri sı ra sın da te sa dü fen tes pit
edil di ler. BVT son ra sı fis tül ge li şi mi ta mam la na na
ka dar 36 has ta ge çi ci ka te ter den ve 7 has ta ka lı cı
ka te ter den di ya li ze gir me ye de vam et ti. Has ta la ra
he mo di ya liz den bir gün son ra BVT uy gu lan dı.

Or ta la ma ope ras yon sü re si 84,30±7,84 da ki -
kay dı. Or ta la ma dre naj mik ta rı 109,3 ml idi (50-250
ml). Or ta la ma dren ka lış sü re si 1,8±0,45 gün dü.
Pos to pe ra tif bir has ta da in siz yon hat tın da AVF
ça lış ma sı nı et ki le me yen he ma tom gö rül dü ve ta-
kip ler de ge ri le di. Or ta la ma has ta ne de ka lış sü re si
2,7±0,47 gün dü. Pre o pe ra tif ve nöz dopp ler ul tra -
so nog ra fi ile öl çü len or ta la ma ba zi lik ven ça pı
3,53±0,55 mm idi. Pos to pe ra tif 1 ay son ra ya pı lan
ve nöz Dopp ler ul tra so nog ra fi ile öl çü len or ta la ma
ba zi lik ven ça pı 5,45±0,73 mm (4-7 mm) ve or ta -
la ma AVF de bi si 908,60±223,32 ml/da ki ka idi.
Oluş tu ru lan AVF ’den ope ras yon son ra sı or ta la ma
di ya li ze baş lan gıç sü re si 42,98±8,41 gün dü. Ta kip
sü re si içe ri sin de AVF ’ye bağ lı bir komp li kas yon ge-
liş me di.

TAR TIŞ MA

Tıb bi te da vi yön tem le ri nin ve bu yön tem le re ula-
şa bi lir li ğin art ma sı ile has ta lar da ha uzun sü re he-
mo di ya li ze ih ti yaç duy mak ta dır. Bu ne den le
vas kü ler gi ri şim için AVF oluş tu rul ma sı, he mo di -

ya liz te da vi si gö ren has ta la rın da ha uzun ve kon-
for lu ya şa ma sı için önem li bir cer ra hi iş lem dir.5

Ar te ri o ve nöz fis tül oluş tur ma da al tın stan dart
oto jen greft ler dir.6 Bu ne den le en sık ter cih edi len
yer ön ko lun yü ze yel ven le ri dir. He mo di ya liz ih ti -
ya cı nın uza ma sı ise ye ni gi ri şim yer le ri ne ih ti yaç
do ğu rur. Ön kol da AVF şan sı nı yi tir miş he mo di -
ya liz has ta la rın da ilk se çe ne ğin BVT ol du ğu uzun
sü re dir bir çok ça lış ma ve Böb rek Vak fı öne ri le rin -
de be lir til miş ol sa da, bu ope ras yo nun uy gu lan ma -
sı ha len yay gın laş ma mış tır.3,6,7

RESİM 1: (A) Bazilik venin çıkarılıp dilate edilmesi sonrası görünüm, (B) Op-
erasyon sonrası görünüm.

Geçirilmiş operasyon Hasta Sayısı

Tek taraflı SB/CB/AK 6

İki taraflı SB/CB/AK 1

Tek taraflı CB/AK 10

İki taraflı CB/AK 20

Tek taraflı AK 2

İki tarafı AK 4

BVT öncesi diyalize giriş şekli

Yetersiz debili AVF 3

Kalıcı kateter 14

Geçici kateter 26

TABLO 2: Hastalara uygulanmış operasyonlar ve 
BVT öncesi diyalize giriş yöntemleri.

BVT: Bazilik ven transpozisyonu; SB: Snuff box; CB: Cimino-Brescia; AK: Antekübital.
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Bu ça lış ma da BVT uy gu la nan 26 has ta, da ha
ön ce ki AVF ’le ri dur du ğu için baş vur du ve BVT
ope ras yo nu uy gu lan dı. On dört has ta ya ise, or ta la -
ma 6 ay dır ye ni bir AVF ope ras yo nu uy gu lan ma -
yıp ta kı lan ka lı cı ka te ter den he mo di ya li ze
gir mek tey ken, bu ka te ter de olu şan so run ne de niy -
le ve ya he mo di ya liz te da vi le ri sı ra sın da te sa dü fen
tes pit edi le rek BVT ope ras yo nu uy gu lan dı. 

Ba zi lik ve nin çı ka rıl ma sı için, ge nel anes te zi
ve lo kal anes te zi yar dı mıy la uzun in siz yon lar, vi de -
o-asist yön te mi ve ka te ter yar dı mıy la mi ni mal in-
va ziv yön tem ler kul la nıl mış tır.6-8 Uzun in siz yon lar
kul la nıl dı ğın da ope ras yon lar ge nel anes te zi al tın -
da ya pıl mış tır. Uzun in siz yon lar eks plo ras yo nu ko-
lay laş tı rıp si nir ha sa rı ris ki ni azalt sa da, ge nel
anes te zi ile uy gu lan ma sı, pos to pe ra tif ya ra iyi leş -
me si nin uza ma sı, en fek si yon prob le mi ve has ta ne -
de ka lış sü re si nin uzun ol ma sı, önem li de za van taj
oluş tur mak ta dır.6,7 Bu ne den ler den do la yı lo kal
anes te zi al tın da ya pı la bi le cek vi de o-asist yar dım lı
ba zi lik ven çı ka rıl ma sı ve ka te ter yar dım lı ba zi lik
ven in ver si yon yön te mi gi bi bir çok mi ni mal in va -
ziv yön tem ge liş ti ril miş tir.9,10 Bu ça lış ma da ise ope-
ras yon lo kal anes te zi al tın da 1-2 cm’lik 3 adet
se pa re in siz yon la ya pıl dı. Kü çük in siz yon la rın kul-
la nıl ma sı ya ra iyi leş me si ve si nir ha sa rı prob lem le -
ri ni en gel le di. Has ta ne de ka lış sü re si vi de o-asist
yön te min de or ta la ma 3 gün (2-4 gün), bu ça lış ma -
da ise or ta la ma 2,7 gün (2-4 gün) ol du. 

Ben zer bir çok mi ni mal in va ziv ça lış ma da ba zi-
lik ve nin ça pı nın pre o pe ra tif ola rak de ğer len di ril -
me si ge rek miş ve ge nel lik le 4 mm al tın da ki ba zi lik
ven le re trans po zis yon uy gu lan ma mış tır.9,10 Bu du-
rum da in ver si yon yön te min de ol du ğu gi bi, 3 mm
ve 4 mm ara sın da ki ba zi lik ven le re ön ce bra ki al ar -
ter-ba zi lik ven anas to mo zu ile ba zi lik ve nin ma tu -
ras yo nu sağ lan mış ve son ra da ba zi lik ve nin
yü ze yel leş ti ril di ği iki aşa ma lı tek nik kul la nıl mış -
tır.8 Bu ça lış ma da or ta la ma ba zi lik ven ça pı 3,5 mm
idi (2,5-5 mm). Di ğer ça lış ma la ra gö re da ha kü çük
çap ta ki ba zi lik ven ler de tek aşa ma lı ope ras yon la
AVF oluş tur ma da kul la nıl dı. Dört mi li met re ça pın
al tın da ba zi lik ve ne sa hip 25 has ta da pre o pe ra tif or-
ta la ma çap 3,14 mm iken, 1 ay son ra ki or ta la ma çap
5,3 mm’ye yük sel di.

Vi de o-asist yar dım lı yön tem de tek nik do na -
nım ne de niy le ma li yet ol duk ça yük sek ve or ta la -
ma ope ras yon za ma nı 146 da ki ka ile uzun dur.7

Her iki yön tem de de çı ka rı lan ba zi lik ve ne bağ lı
sub ku tan tü nel de he ma tom ve AVF trom bo zu ile
si nir ha sa rı na bağ lı du yu bo zuk lu ğu gi bi komp li -
kas yon lar yük sek oran da gö rül mek te dir. Bu ça lış -
ma da ise or ta la ma ope ras yon sü re si 84,4 da ki ka ile
mi ni mal in va ziv yön tem le re gö re da ha kı sa ol du.
Sub ku tan tü nel için de komp li kas yon gö rül me me -
si ba zi lik ven eks plo re edi lir ken ha sar ris ki nin dü -
şük ol ma sı na bağ lan dı. Bir has ta da in siz yon
hat tın da AVF ça lış ma sı nı et ki le me yen he ma tom
gö rül dü ve ta kip te ge ri le di. Di ğer yön tem le re gö -
re ye ni do na nım lar ge rek tir me di ğin den do la yı
ma li ye ti nin dü şük ol ma sı nın kul la nı mı nı yay gın -
laş tı ra bi le ce ği dü şü nül dü. Has ta ne de ka lış sü re le -
ri de mi ni mal in va ziv yön tem ler den da ha uzun
ol ma dı.

Bir eks tre mi te de ki tüm oto jen greft se çe nek -
le ri kul la nıl ma dan pros te tik greft ler ve ka lı cı ka te -
ter ler kul la nıl ma ma lı dır.6 Pros te tik ma ter yal ler
en fek si yo na olan eği li mi art tı rır lar. En fek si yo nu
ve ya en fek si yo na yat kın lı ğı olan has ta lar da pros te -
tik ma ter yal ler he mo di ya li ze gi riş yön te mi ola rak
kul la nıl ma ma lı dır. Ay rı ca pros te tik greft le rin uzun
dö nem açık lık oran la rı oto jen greft le re gö re dü şük-
tür ve oto jen greft le re gö re da ha çok vas kü ler gi ri -
şim ih ti ya cı oluş tu rur lar.7,8 Bu ça lış ma da 14 has ta
BVT şan sı var ken ka lı cı ka te ter le he mo di ya li ze gir-
mek tey di ve 2 has ta da da pros te tik greft le oluş tu -
rul muş fis tül mev cut tu. De vam lı en fek si yon
atak la rı ge çi ren ve her iki üst eks tre mi te de dir sek
se vi ye si ne ka dar AVF oluş tu ru la ma mış ka lı cı ka te -
ter le di ya li ze gi ren 32 ya şın da ki bir has ta ka lı cı ka-
te te ri ça lış ma dı ğı için yön len di ril di ğin de, has ta nın
ka lı cı ka te te ri çı ka rıl dı ve ye ri ne ge çi ci ka te ter ta-
kıl dı. Son ra sın da BVT uy gu lan dı. Bir ay son ra
AVF ’den di ya li ze gir me ye baş la dı ğın da ge çi ci ka-
te te ri de çı ka rı la rak has ta pros te tik ma ter yal den
kur ta rıl dı.

Fis tü li ze ba zi lik ve nin kul la nı la bi lir li ği yi ti ril -
dik ten son ra, ak la pros te tik gerf tler le bir lik te bra-
ki al ven trans po zis yo nu ve sa fen ven kul la nı mı
gel me li dir.2,6,9 Bu ça lış ma da ba zi lik ven trans po ze
edi lir ken ak sil ler böl ge nin dis ta li ne ka dar eks plo re
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edil di ve son ra sın da ye ni bir gref tin anas to mo zu
için ba zi lik ve nin ak si ler böl ge de ki de va mı uy gun
yer ola rak ay rıl dı. Bu du rum ba zi lik ven de kı sa kal -
ma so ru nu oluş tur ma dı.

SO NUÇ

So nuç ola rak BVT, ön kol ven le rin den son ra AVF
oluş tur mak için ilk se çe nek ol ma sı na rağ men ha -
len uy gu la na bi lir li ği yay gın laş ma mış tır. BVT gi bi
oto jen ve uzun ömür lü bir AVF ’in at la na rak pros-
te tik ma ter yal le rin kul la nıl ma sı has ta nın ya şam ka-

li te si ni dü şü rür ve pros te tik ma ter yal le re bağ lı
komp li kas yon lar ne de niy le has ta ne ye ya tış ora nı nı
art tı rır. Bu ça lış ma da uy gu la nan tek nik le lo kal
anes te zi kul la nı la rak da ha kı sa in siz yon lar la kü çük
çap ta ki ba zi lik ven le rin bi le AVF oluş tur ma da dü -
şük ma li yet li bir ope ras yon la uy gu la na bi le ce ği gös-
te ril miş tir.
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The Results of Carotid-Subclavian Bypass
in a Single Institute

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  We present our patients who underwent carotico-subclavian bypass operation either
for subclavian steal syndrome or for subclavian artery revascularization prior to thoracic endovascular
aneursym repair procedures. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: We performed 16 carotico-subclavian bypass operations
between August 2009-November 2013 in our department. Nine patients were operated for subclavian steal syn-
drome with subclavian artery occlusion and 7 patients were operated before thoracic endovascular stent graft-
ing for type III aortic dissection or the thoracic aneursym necessitating left subclavian artery occlusion.
Fourteen male (87.5%) and 2 female (12.5%) patients with their ages ranging between 55-74 (mean 66.3) years
were operated. All operations were performed under general anesthesia with a supraclavicular incision. In 14
patients, 8-mm Dacron grafts were used and in 2 patients 8 mm polytetrafluoroethylene grafts were used.
Anastomoses were done in end-to-side fashion. RReessuullttss::  Radial artery pulses were palpable in all the patients
after the operation, and their complaints like left arm pain or dizziness were resolved. Early 30-day morbid-
ity was 6.2 % with one patient experiencing puffiness and pain at the left shoulder two weeks after the oper-
ation, due to seroma which was drained percutaneously under ultrasonography guidance after diagnosis. No
perioperative stroke or minor cerebrovascular events were observed. One patient who had a native carotid ar-
tery tortuosity and cerebral artery aneurysm suffered from carotid-subclavian bypass graft thrombosis 2 days
after the operation, with an early graft thrombosis rate of 6.2 %. No carotid-subclavian procedure related mor-
talities were observed. Patients to have thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) procedures with a re-
quirement of intentional left subclavian artery (LSA) coverage were primarily operated for carotico-subclavian
graft interposition to provide LSA revascularization, and subsequently TEVAR procedure was performed.
CCoonncclluussiioonn::  Carotico-subclavian bypass is a safe procedure with good surgical results.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotico-subclavian bypass; subclavian steal syndrome; vertebrobasilar insufficiency

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Subklaviyan çalma sendromu nedeniyle veya torasik endovasküler girişimlere ek olarak uy-
guladığımız karotis-subklaviyan baypas ameliyatı sonuçlarımızı sunmaktayız. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ağus-
tos 2009-Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 16 hastada karotis-subklaviyan baypas ameliyatı yapıldı.
Dokuz hastada subklaviyan arter stenozu sonucu subklaviyan çalma sendromu olması nedeniyle, 7 hastada
da tip III aort diseksiyonu ve anevrizması sebebiyle torasik endovasküler stent greftleme prosedüründe sol
subklaviyan arterin kapatılması gereksinimi sebebiyle karotis-subklaviyan baypas ameliyatı yaptık. Hasta-
ların 2’si kadın (%12,5) ve 14’ü erkek (%87,5) idi ve yaşları 55-74 (ortalama 66,3) yıl arasında değişiyordu.
Tüm ameliyatlar genel anestezi altında supraklaviküler insizyonla yapıldı. On dört hastada 8 mm Dacron
greft, 2 hastada 8 mm politetrafloroetilen greft kullanıldı. Anastomozlar uç-yan şeklinde yapıldı. BBuullgguullaarr::
Tüm hastalarda radial arter nabızları ameliyat sonrası palpabl oldu ve hastaların sol kolda ağrı ve baş dön-
mesi gibi şikayetleri, ameliyat sonrasında geçti. Erken 30 günlük morbidite oranı 1 hastada görülen seroma
ile %6,2 olarak saptandı; ameliyattan 2 hafta sonrasında sol omzunda ağrı ve şişkinlik şikayeti ile başvuran
hastada tespit edilen seroma, ultrasonografi eşliğinde perkutan olarak boşaltıldı. Hiçbir hastada periopera-
tif stroke veya minor serebrovasküler olay gözlenmedi. Erken greft trombozu oranı %6,2 idi; nativ karotis
arterinde tortiyozite ve serebral arter anevrizması olan 1 hastada ameliyattan iki gün sonra greft trombozu
gelişti. Karotis-subklaviyan baypas prosedürüne bağlı hiç mortalite gözlenmedi. Torasik endovasküler aorta
onarımı (TEVAR) yapılacak ve sol subklaviyan arterin kapatılması gereken hastalarda, öncelikle karotis-
subklaviyan baypas ile subklaviyan arter revaskülarizasyonu sağlanarak, sonrasında TEVAR prosedürü uy-
gulandı. SSoonnuuçç::  Karotis-subklaviyan baypas ameliyatının, iyi cerrahi sonuçlar ve teknik olarak kolay
uygulanabilirliği sebebiyle güvenli bir cerrahi yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotiko-subklavyen baypas; subklavyen çalma sendromu; vertebrobaziller yetmezlik 
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ubc la vi an ar tery le si ons re qu i ring ar te ri al re-
cons truc ti on are re la ti vely un com mon.
Sympto ma tic subc la vi an ar tery at he rosc le ro -

sis sho uld be tre a ted sin ce it can ca u se sig ni fi cant
mor bi dity. Pa ti ents can be asym pto ma tic or va ri o -
us symptoms can be se en du e to pos te ri or ce reb ral
or up per ex tre mity isc he mi a. The left subc la vi an
ar tery (LSA) is sa id to be mo re of ten at he rosc le ro -
tic com pa red to the right, and it is in vol ved in ap-
pro xi ma tely 70% of sympto ma tic ca ses.1

Ex tra-tho ra cic re vas cu la ri za ti on (ca ro tid-subc la vi -
an bypass graf ting, subc la vi an-ca ro tid trans po si ti -
on, ca ro tid-ca ro tid bypass, subc la vi an-subc la vi an
bypass, axil lo-axil lary bypass graf ting) and per cu -
ta ne o us bal lo on an gi op lasty (PTA) or sten ting are
the pri mary tre at ment op ti ons for subc la vi an ar-
tery ste no sis or occ lu si on.  Arm isc he mi a ca u sing
cla u di ca ti on, rest pa in or trop hic chan ges, sympto -
ma tic subc la vi an ste al or symptoms of ver teb ro ba -
sil lar in suf fi ci ency (VBI) may com po se the
in di ca ti ons for sur gery.2 VBI on arm exer ti on and
ret rog ra de ver teb ral flow do cu men ted with dup lex
ul tra so und scan ning and an gi og raphy are use ful for
the di ag no sis. In the pre vi o us ye ars, subc la vi an ar-
te ri al at he rosc le ro sis used to be the only in di ca ti on
for ca ro tid-subc la vi an bypass, but re cently, with
the ad van cing tech ni qu es of en do vas cu lar pro ce -
du res for aor tic pat ho lo gi es, ca ro ti co-subc la vi an
bypass has be co me a pre fer red ap pro ach for LSA
re vas cu la ri za ti on in pa ti ents ne ces si ta ting LSA sal-
va ge in tho ra cic en do vas cu lar aor tic re pa ir 
(TE VAR) pro ce du res. We pre sent our sur gi cal ex-
pe ri en ce with ca ro ti co-subc la vi an bypass pro ce du -
re for both in di ca ti ons. 

MA TE RI AL AND MET HODS

We per for med 16 ca ro ti co-subc la vi an bypass ope -
ra ti ons in a fo ur-ye ar ti me in ter val bet we en Au-
gust 2009-No vem ber 2013, in our de part ment. We
analy zed the pa ti ents’ re cords ret ros pec ti vely. The
pa ti ents we re analy zed in two dif fe rent gro ups, ac-
cor ding to the in di ca ti on for ca ro ti co-subc la vi an
bypass pro ce du re (Gro up I and Gro up II). Gro up I
inc lu ded 9 pa ti ents who we re ope ra ted for subc la -
vi an ste al syndro me with subc la vi an ar tery occ lu -
si on or ste no sis. Gro up II inc lu ded 7 pa ti ents who

we re ope ra ted ad junc ti ve to  tho ra cic en do vas cu lar
stent graf ting for type III aor tic dis sec ti on and tho-
ra cic ane urysm ne ces si ta ting left subc la vi an ar tery
sac ri fi ce. Fo ur te en ma le (87.5%) and 2 fe ma le
(12.5%) pa ti ents (one had subc la vi an ar tery occ lu -
si on and the ot her un der go ing a TE VAR pro ce du -
re) with the ages bet we en 55-74 (me an 66.3) ye ars
un der went ca ro ti co-subc la vi an bypass in our ins -
ti tu ti on. In Gro up I, 7 of the pa ti ents had subc la vi -
an ar tery occ lu si on and 2 had sig ni fi cant ste no sis.
All of the pa ti ents in our se ri es had a left si ded at -
he rosc le ro tic le si on. De mog rap hic va ri ab les of the
pa ti ents are sum ma ri zed in Tab le 1. All pa ti ents in
Gro up I had an ini ti al ca ro tid ar tery Dopp ler ul tra -
so nog raphy and sub se qu ent com pu te ri zed to mog -
rap hic (CT) or di gi tal sub trac ti on an gi og rap hic
(DSA) eva lu a ti on to as sess subc la vi an ar tery ste no -
sis or occ lu si on pri or to sur gery. All pa ti ents in
Gro up II had al re ady be en eva lu a ted for a TE VAR
pro ce du re with a com pu te ri zed an gi og raphy, and
no ot her exa mi na ti ons we re re qu i red.

All ope ra ti ons we re per for med un der ge ne ral
anest he si a with a sup rac la vi cu lar in ci si on ap pro xi -
ma tely 1 cm abo ve and pa ral lel to cla vic le (Fi gu re
1A). A me ti cu lo us dis sec ti on of subc la vi an and
com mon ca ro tid ar te ri es is per for med (Fi gu re 1B).
A 8 mm Dac ron graft was used for 14 pa ti ents, and
a 8 mm poly tet raf lu o ro eth yle ne (PTFE) graft was
used for two pa ti ents. Anas to mo ses we re do ne in
end-to-si de fas hi on. Both ca ro tid and subc la vi an
ar tery anas to mo ses we re do ne with vas cu lar clamps
pro vi ding to tal occ lu si on of the both ves sels as se -
en in Fi gu re 2, af ter in tra ve no us ad mi nis tra ti on of
5000 uni tes of stan dart he pa rin. In the in ten si ve ca -
re unit, low mo le cu lar we ight he pa rin was or de red
un til disc har ge, com bi ned with an an ti ag gre gant
the rapy with acety lsa licy lic acid.

n= 15 Percentage (%)

Female 2 13.3

Male 13 86.6

Hypertension 9 60

Diabetes mellitus 3 20

Coronary artery disease 3 20

TABLE 1: Demographic variables.



Cli ni cal fol low up was ob ta i ned with ro u ti ne
physi cal exa mi na ti on and arm Dopp ler ul tra so und
as sess ments in so me pa ti ents. Re so lu ti on of symp-
toms was al so chec ked. Pre sen ce of pe rip he ral ar-
te ri al pul ses in the ip si la te ral arm con fir med by
Dopp ler ul tra so und was con si de red as a graft pa-
tency. Furt her ima ging mo da li ti es li ke CT/mag ne -
tic re so nan ce an gi og raphy or DSA we re not
re qu i red. In ca ses whom ca ro ti co-subc la vi an by-
pass ope ra ti on was per for med pri or to TE VAR pro-
ce du re, pos to pe ra ti ve ro u ti ne CT an gi og raphy
con trol for eva lu a ting en do vas cu lar le aks con fir -
med the ca ro ti co-subc la vi an bypass graft pa tency
as well. An gi og rap hic ima ge of a ca ro ti co-subc la -
vi an bypass graft du ring TE VAR pro ce du re is
shown in Fi gu re 3.

In our pa ti ent co hort, all pa ti ents ope ra ted for
subc la vi an ar tery ste no sis or occ lu si on had a left si -
ded di se a se and no right subc la vi an ar tery ste no sis
was de tec ted. The most fre qu ently se en symptom
was left arm pa in and numb ness in 5 pa ti ents, ver-
ti go in 2, tem po rary vi si on loss in 1 and re pe ti ti ve

synco pe at tacks in 1 pa ti ent. All pa ti ents sche du -
led for a TE VAR pro ce du re un der went a left ca ro -
ti co-subc la vi an bypass ope ra ti on two days be fo re
the plan ned TE VAR pro ce du re ex cept 1 pa ti ent in
whom both pro ce du res we re per for med at the sa -
me sta ge (ca ro ti co-subc la vi an bypass pro ce du re and
a sub se qu ent TE VAR).

RE SULTS

Ra di al ar tery pul ses we re pal pab le in all pa ti ents af -
ter the ope ra ti on with re sol ved comp la ints as left
arm pa in or diz zi ness. All had one- night stay in
the in ten si ve ca re unit. No ma jor or mi nor ne u ro -
lo gi cal comp li ca ti ons we re ob ser ved. One pa ti ent
in Gro up I  with a   na ti ve ca ro tid ar tery tor tu o sity
and ce reb ral ar tery ane urysm (he co uld not be an-
ti co a gu la ted) suf fe red from ca ro tid-subc la vi an by-
pass graft throm bo sis two days af ter the ope ra ti on.
He un der went a re-ope ra ti on, and the graft was cut
ne ar the ca ro tid anas to mo sis. Af ter re mo ving the
trom bo tic ma te ri al and pro vi ding flow in si de the
graft, the graft was re-anas to mo zed to the ca ro tid
ar tery to a mo re dis tal and stra ight seg ment. The
graft flow was pa tent af ter the pro ce du re. The pa-
ti ent did not ex pe ri en ce any ne u ro lo gic events.
Early graft throm bo sis was  ob ser ved in 1 (6.2%)
pa ti ent.

Anot her pa ti ent suf fe red from puf fi ness and
pa in at the left sho ul der two we eks af ter the ope -
ra ti on be ca u se of se ro ma, which was dra i ned per-
cu ta ne o usly un der ul tra so nog rap hic gu i dan ce.
Early 30 day mor bi dity was 6.2% with se ro ma be -
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FI GU RE 1: A) Sup rac la vi cu lar in ci si on 1 cm pa ral lel and abo ve cla vic le, ster-
nal seg ment. B) Ex po su re of the com mon ca ro tid ar tery and subc la vi an ar-
tery. 

FI GU RE 2: A, B) Anas to mo sis of Dac ron graft to com mon ca ro tid ar tery and subc la vi an ar tery  with vas cu lar clam ping C) Ima ge of comp le ted ca ro ti co-subc la -
vi an bypass graft.



ing the only mor bi dity se en. One pa ti ent with a
pre vi o us co ro nary bypass ope ra ti on his tory with
con co mi tant LSA ste no sis had an gi na du e to co ro -
nary ste al syndro me. Af ter the ca ro tid-subc la vi an
bypass pro ce du re, his car di ac comp la ints re sol ved
as well. Pa ti ents to ha ve TE VAR pro ce du res we re
pri ma rily ope ra ted for ca ro ti co-subc la vi an bypass
pro ce du re and a sub se qu ent TE VAR pro ce du re was
per for med af ter wards. 

No pe ri o pe ra ti ve stro ke or mi nor ce reb ro vas -
cu lar events we re ob ser ved. No mor ta lity was ob-
ser ved du e to the ca ro ti co subc la vi an bypass
pro ce du re. Ne vert he less, mor ta lity was se en in two
pa ti ents who un der went ad di ti o nal car di ac and en-
do vas cu lar pro ce du res af ter an une vent ful ca ro ti -
co-subc la vi an bypass ope ra ti on. Both pa ti ents we re
sche du led for TE VAR pro ce du re. Among the se pa-
ti ents, one with a tho ra cic ane urysm (to get her with
Par kin son’s di se a se and ot her syste mic co mor bi di -
ti es) suf fe red chest pa in in the car di o vas cu lar sur-
gery ward du ring an une vent ful pos to pe ra ti ve
fol low up. He un der went a co ro nary an gi og raphy,
and a left ma in co ro nary ar tery ste no sis was de tec -
ted. The plan ned TE VAR pro ce du re was post po -
ned, and he un der went co ro nary bypass ope ra ti on,
but he had ne u ro lo gic se qu e la e in the in ten si ve ca -
re unit. He had pul mo nary prob lems le a ding to car-
di o pul mo nary fa i lu re in pos to pe ra ti ve ninth day.
The ot her pa ti ent was a 74-ye ar-old man with
chro nic re nal fa i lu re and ad di ti o nal co mor bi di ti es
who un der went an EVAR+TE VAR pro ce du re for
Craw ford type II aor tic ane urysm two days af ter

the ca ro ti co-subc la vi an bypass ope ra ti on. In the in-
ten si ve ca re unit fol low up, re nal and pul mo nary
fa i lu res oc cur red and the pa ti ent di ed on pos to pe -
ra ti ve 11th day. Both te pa ti ents had des cen dant aor-
tic ane urysms and pre o pe ra ti ve syste mic risk fac tors
as old age, chro nic obs truc ti ve pul mo nary dysfunc -
ti on and chro nic com pen sa ted re nal fa i lu re. 

Early 30 day graft pa tency was 93.75% (1 pa-
ti ent ex pe ri en ced graft throm bo sis). Af ter the 
re-ope ra ti on of this pa ti ent, the graft was re a nas -
to mo zed pro vi ding flow pa tency. La te graft pa-
tency at abo ut 18 months was 100% in the 5
pa ti ents who ca me for hos pi tal vi sits at the fol low
up in Gro up I and in all the pa ti ents who un der -
went TE VAR pro ce du res; all had pos to pe ra ti ve
com pu te ri zed to mog raphy con trols ro u ti nely do ne
for en do le ak se arch sho wing that the grafts we re
pa tent in Gro up II. Im me di a te re li ef of symptoms
was ac hi e ved in 100% of pa ti ents with no ne of the
pa ti ents suf fe ring la te re cur rent symptoms.

DIS CUS SI ON

Iso la ted ste no tic or occ lu si ve le si ons of the subc la -
vi an ar tery are usu ally asym pto ma tic be ca u se of the
rich ar te ri al col la te ral supply of the he ad, neck and
sho ul der. The se le si ons can ca u se symptoms du e to
the isc he mi a of eit her up per ex tre mity or pos te ri -
or ce reb ral cir cu la ti on.1 In 1960, Con tor ni des cri -
bed subc la vi an ste al as re ver sal of flow in the
ip si la te ral ver teb ral ar tery dis tal to a pro xi mal le si -
on for the first ti me.3 Mo ve ment of the up per ex tre -
mity in cre a ses de mand for blo od and ca u ses a ste al
from the ce reb ral cir cu la ti on thro ugh the ip si la te -
ral ver teb ral ar tery which is dis tal to the subc la vi -
an ar tery ste no sis or occ lu si on. This is the re a son
of pos te ri or ce reb ral isc he mi a symptoms. Diz zi ness,
uni la te ral limb we ak ness, dysart hri a, he a dac he and
na u se a or vo mi ting are the most fre qu ent symp-
toms re la ted to pos te ri or cir cu la ti on re gi on.4 Ver te-
b ro ba sil lar in suf fi ci ency symptoms li ke diz zi ness,
drop at tacks, blac ko ut spells, blur red vi si on, dip lo -
pi a, ata xi a and ver ti go may al so be se en du e to sub-
c la vi an ar tery le si ons sin ce sympto ma tic subc la vi an
ar tery le si ons are as so ci a ted with con co mi tant le si -
ons of the con tra la te ral ver teb ral ar tery or one or
both ca ro tid ar te ri es in 35% to 85% of pa ti ents.1,2
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FI GU RE 3: Angiographic image of carotico-subclavian bypass graft during
thoracic endovascular aortic repair procedure.



Hand cla u di ca ti on and di gi tal em bo li za ti on may be
se en du e to up per ex tre mity isc he mi a. An gi na may
al so be the pre sen ta ti ve symptom in pa ti ents with
a left in ter nal mam mary ar tery graft ha ving a co ro-
nary ste al syndro me. Bri efly, the most com mon
pre sen ting symptoms inc lu de ver teb ro ba sil lar in-
suf fi ci ency, up per ex tre mity isc he mi a and tran si -
ent isc he mic at tacks We be li e ve that it is im por tant
to un der li ne that all sympto ma tic pa ti ents are re c-
om men ded to  un der go tre at ment.5

The pre va len ce of subc la vi an ste al syndro me
is re por ted to ran ge bet we en 0.6-6.4%.6 It is re por -
ted that in ci den ce of pro xi mal subc la vi an ste no sis
in pa ti ents un der go ing co ro nary ar tery bypass graf -
ting ran ges from 0.5% to 15%.7 Mo re than 90% of
pa ti ents un der go ing tre at ment for subc la vi an ar-
tery ste no sis are sa id to be sympto ma tic.5 Car di ac
di se a se af fects >50% of pa ti ents pre sen ting with
sympto ma tic subc la vi an ar tery ste no sis.5,8 Ma les are
af fec ted by the at he rosc le ro tic subc la vi an ste al phe-
no me non mo re than fe ma les, with a ra ti o of abo ut
2:1.6 Physi cal exa mi na ti on may re ve al di mi nis hed
pul se and a systo lic blo od pres su re dif fe ren ce of
gre a ter than 20 mmHg bet we en the arms.6,9 Lab ro -
po u los et al. sho wed that an arm blo od pres su re dif-
fe ren ce >40 mmHg was as so ci a ted with an
in cre a sed pre va len ce of comp le te ste al and the oc-
cur ren ce of symptoms.10

Subc la vi an ar tery at he rosc le ro sis the rapy has
de ve lo ped in ye ars. De Ba key et al. first re por ted
suc cess ful re vas cu la ri za ti on of in no mi na te and sub-
c la vi an ar te ri es vi a trans tho ra cic ap pro ach in
1958.11 Di et rich and col le a gu es re por ted first ex-
trat ho ra cic ap pro ach as ca ro tid-subc la vi an bypass
in 1967.12 Subc la vi an ar tery PTA or sten ting has be-
co me mo re as ser ti ve sin ce Bach man and Kim re-
por ted first subc la vi an ar tery an gi op lasty in 1980.13

Subc la vi an ar tery PTA or sten ting has be en subs -
cri bed as one of the ma in tre at ment mo da li ti es for
this re la ti vely un com mon di se a se in the cur rent
me di cal li te ra tu re.

Type of the graft and sur gi cal ma na ge ment has
be en eva lu a ted by se ve ral stu di es up to da te. Sap he-
no us ve in has be en shown to per form in fe ri orly to
prost he tic grafts in this lo ca ti on. Zi o mek et al. sho -

wed a 5-ye ar pa tency of 94% for prost he tic grafts
com pa red with 58% for ve in grafts in pa ti ents with
ca ro tid-subc la vi an bypass.14 So me aut ho ri ti es ha ve
do cu men ted that rin ged PTFE is su pe ri or to Dac -
ron or ve in in terms of du ra bi lity. Law et al. re por -
ted that PTFE grafts had a pa tency of 95%, Dac ron
grafts 84% and sap he no us ve in grafts 65%, but the
dif fe ren ces we re not sta tis ti cally sig ni fi cant, but the
small samp le si ze was un der li ned.15

Abu Rah ma et al. re por ted the pri mary pa tency
ra tes at 1, 3, 5 and 10 ye ars as 100%, 98%, 96% and
92%, res pec ti vely, conc lu ding that ca ro tid-subc la -
vi an bypass graf ting with the use of PTFE grafts
was sa fe, ef fec ti ve and du rab le, with no pe ri o pe ra -
ti ve stro ke or mor ta lity. The ir 30 day mor bi dity
was re por ted as 6%.2

Pre fe ren ce for the type of the sur gery may dif-
fer with sur ge ons’ prac ti ce and ex pe ri en ce. Trans-
po si ti on of the subc la vi an ar tery to the si de of the
com mon ca ro tid ar tery is the most pre fe rab le met -
hod. It is sa id to ha ve thre e ad van ta ges: It is an au-
to ge no us re cons truc ti on, has only one anas to mo sis
and car ri es the best long term pa tency.16 Ne vert -
he less, this ap pro ach pos ses ses ne ces sity for a mo -
re de ep dis sec ti on to ga in pro xi mal con trol of the
subc la vi an ar tery ste no sis and its as so ci a ted branc -
hes. Aor to-in no mi na te or aor to-subc la vi an bypass
thro ugh an ex ten ded in ci si on to ma nub ri os ter nal
junc ti on and ad di ti o nal ver ti cal ma nub ri o tomy has
al so be en sug ges ted.9 Ca ro ti co-subc la vi an bypass
has be en sug ges ted to be ad van ta ge o us by Ay dın et
al., whe re as subc la vi an-ca ro tid trans po si ti on pro-
ce du re was emp ha si zed to ha ve su pe ri or re sults
com pa red to ot her bypass pro ce du res by As lım and
Akay.17,18 Çı nar et al. conc lu ded that ca ro ti co-subc -
la vi an bypass with a PTFE grafts was a sa fe and du -
rab le pro ce du re.19 In our ex pe ri en ce, in fo ur ye ars,
ca ro tid-subc la vi an bypass graf ting has al so be en
our pri mary sur gi cal ap pro ach to avo id mo re ex ces-
si ve tis su e re sec ti on. The ex pan ded in di ca ti ons for
ca ro ti co-subc la vi an bypass can al so be se en in our
pa ti ent co hort inc lu ding pa ti ents un der go ing en-
do vas cu lar pro ce du res ne ces si ta ting left subc la vi an
ar tery occ lu si on mo re re cently, as Ay dın et al.
stres sed.17
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Stu di es on en do vas cu lar ma na ge ment emp ha -
si ze that the suc cess ra te is lo wer in subc la vi an ar-
tery occ lu si on com pa red to ste no tic le si ons. The
ma in prob lem with en do vas cu lar pro ce du res se ems
to be the long term pa tency ra tes. Pa tency ra tes for
sur gery ha ve be en re por ted as high as 95% for 10
ye ars.2,20 De Vri es et al. re por ted that the pa tency
ra te at abo ut 3 ye ars fol low up af ter PTA was 93%
for subc la vi an ste no sis and 65% for subc la vi an oc-
c lu si on.21 Si mi larly, Wang et al. re por ted a 12-
month pri mary pa tency ra te of 98% for an gi op lasty
and sten ting pro ce du res whe re as a dec re a sed pa-
tency ra te of 82% at 5 ye ars fol low-up.22

Du ring TE VAR pro ce du res, tho ra cic ane -
urysms clo se to LSA may ne ces si ta te co ve ra ge of
LSA with the aor tic stent-graft. Sin ce a suc cess ful
stent-graft pla ce ment re qu i res a sa tis fac tory lan d-
ing zo ne of at le ast 15 mm in length, LSA co ve ra -
ge ser ves to pro vi de ad di ti o nal length for the
pro xi mal lan ding zo ne.23 LSA re vas cu la ri za ti on
with eit her trans po si ti on or bypass from the ca ro -
tid ar tery in such  si tu a ti ons is re com men ded by
so me aut hors to pre vent comp li ca ti ons li ke left
arm isc he mi a, stro ke and spi nal cord isc he mi a.24,25

In our pa ti ent co hort, we per for med 7 ca ro ti co-
subc la vi an bypass pro ce du res to pro vi de LSA re -

vas cu la ri za ti on be ca u se of in ten ti o nal LSA co ve -
ra ge du ring TE VAR pro ce du res. Cri a do et al. re-
por ted that LSA co ve ra ge was ap pa rently sa fe, but
they re com men ded to as cer ta in the an gi og rap hic
pa tency of the con tra la te ral ver teb ral ar tery be fo -
re hand, with se con dary re vas cu la ri za ti on be ing
ea sily ac hi e vab le if ver teb ro ba sil lar or arm isc he -
mi a de ve lops af ter stent-graft pla ce ment.24 In our
cli ni cal prac ti ce, we per form proph ylac tic LSA re -
vas cu la ri za ti on only un der cer ta in con di ti ons li -
ke any pat ho logy in vol ving sup ra-aor tic ves sels or
with the pre sen ce of a do mi nant left ver teb ral ar-
tery. TE VAR pa ti ents inc lu ded in the pre sent
study had a do mi nant left ver teb ral ar tery and we
pre fer red LSA re vas cu la ri za ti on to avo id po ten ti -
al re la ted comp li ca ti ons.

In conc lu si on, we be li e ve that ca ro ti co-subc la -
vi an bypass graf ting with Dac ron grafts, as well as
PTFE, re ma ins an ef fec ti ve and fe a sib le way in pa-
ti ents with subc la vi an ste al syndro me and as an ad-
junct to en do vas cu lar pro ce du res ex hi bi ting high
long-term pa tency ra tes.

CCoonnff  lliicctt  ooff  IInn  ttee  rreesstt

Aut hors dec la red no conf lict of in te rest or fi nan ci -
al sup port.
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Peripheral arterial disease (PAD) is most frequently caused by athe-
rosclerosis that may result in myocardial infarction (MI), stroke or
death in patients with peripheral arterial disease.1,2 The American

Oral Anticoagulant Therapy May Prevent
Mortality in Peripheral Vascular Surgery

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Atherosclerotic peripheral arterial disease is associated with an increased risk
of myocardial infarction, stroke, and death from cardiovascular causes. Antiplatelet drugs protect
from major cardiovascular events, but the role of oral anticoagulant agents is unclear in the preven-
tion of cardiovascular complications in patients with peripheral arterial disease. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthh--
ooddss:: We assigned patients with peripheral arterial disease treated surgically. According to the medical
treatment in postoperative and follow-up periods, the patients were divided into two groups: Anti-
coagulant therapy [patients receiving oral anticoagulant agents with a target international normal-
ized ratio (INR)=2.0-3.0, n=78] and the patients not receiving oral anticoagulant agents (n=56). In
both groups, medical treatment was combined with antiplatelet therapy in some patients. The pri-
mary outcome was death and secondary outcome was limb amputation. RReessuullttss:: A total of 134 pa-
tients were treated surgically. The mean follow-up period was 30 months. Revision due to bleeding,
occlusion of the graft, embolism of non-treated arteries, myocardial infarction and stroke occurred
in 6 patients receiving anticoagulant therapy (7.69%) and in 5 patients not receiving anticoagulant
therapy (8.92%, p=0.48). Death and limb amputation occurred only in patients not receiving anti-
coagulant therapy (12.5%, p=0.02 and 5.4%, p=0.071). CCoonncclluussiioonn:: In patients with peripheral arte-
rial disease treated surgically, the oral anticoagulant therapy may be effective for preventing death. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Peripheral vascular surgery; anticoagulant treatment; mortality

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ate rosk le ro tik pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı mi yo kard en fark tü sü, in me ve kar di yo vas kü -
ler ne den le re bağ lı ola rak ge li şen ölüm ile ris ki ile iliş ki li dir. An tip la te let ilaç lar ma jör kar di yo vas -
kü ler olay lar dan ko rur, an cak pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan has ta lar da kar di yo vas kü ler
komp li kas yon la rın ön len me sin de oral an ti ko a gü lan ajan la rın ro lü be lir siz dir. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::
Ça lış ma ya cer ra hi ola rak te da vi edi len pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan has ta la rı seç tik. Pos to pe ra tif
dö nem de ve ta kip sı ra sın da uy gu la nan tıb bi te da vi ye gö re has ta lar iki gru ba ay rıl dı: An ti ko a gü lan
te da vi alan [oral an ti ko a gü lan ajan alan has ta lar, he def ulus la ra ra sı nor ma li ze ora nı (INR)=2,0-3,0,
n=78] ve oral an ti ko a gü lan ajan al ma yan has ta lar, (n=56). Her iki grup ta, ba zı has ta lar da tıb bi te-
da vi an tip la te let te da vi ile kom bi ne edil di. Bi rin cil so nuç ölüm ve ikin cil so nuç eks tre mi te am pu -
tas yo nu ol du. BBuull  gguu  llaarr::  Yüz otuz dört has ta cer ra hi ola rak te da vi edil di. Or ta la ma ta kip sü re si 30 ay
ol du. Ka na ma ne den li re viz yon, greft tı kan ma sı, te da vi edil me miş ar ter le rin em bo li si, mi yo kard
en fark tü sü ve in me, an ti ko a gü lan te da vi alan 6 (%7,69) has ta da, an ti ko a gü lan te da vi al ma yan 5
(%8,92) has ta da mey da na gel miş tir (p=0,48). Ölüm ve eks tre mi te kay bı sa de ce an ti ko a gü lan te da -
vi al ma yan has ta lar da gö rül dü (%12,5, p=0,02 ve %5,4, p=0,071). SSoo  nnuuçç:: Cer ra hi ola rak te da vi pe-
ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan has ta lar da, oral an ti ko a gü lan te da vi ölü mü ön le me de et ki li ola bi lir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Periferik damar cerrahisi; antikoagülan tedavi; mortalite
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Col le ge of Car di o logy and the Ame ri can He art As-
so ci a ti on re com mend that an tip la te let the rapy is
in di ca ted to re du ce the risk of MI, stro ke, and vas-
cu lar de ath in in di vi du als with sympto ma tic at he -
rosc le ro tic lo wer ex tre mity PAD, inc lu ding tho se
with in ter mit tent cla u di ca ti on or cri ti cal limb isc -
he mi a, pri or lo wer ex tre mity re vas cu la ri za ti on (en-
do vas cu lar or sur gi cal), or pri or am pu ta ti on for
lo wer ex tre mity isc he mi a.3-6 It is al so re por ted in
the sa me gu i de li ne that, in the ab sen ce of any ot her
pro ven in di ca ti on for war fa rin, ad ding an tip la te let
the rapy to re du ce the risk of ad ver se car di o vas cu -
lar isc he mic events in in di vi du als with at he rosc le -
ro tic lo wer ex tre mity PAD is of no be ne fit and is
po ten ti ally harm ful du e to in cre a sed risk of ma jor
ble e ding.3,7 In for ma ti on re gar ding the ef fi cacy and
sa fety of oral an ti co a gu la ti on, with or wit ho ut an-
tip la te let the rapy, in pa ti ents with pe rip he ral ar te -
ri al di se a se is li mi ted.8 The re fo re, we re vi e wed a
ret ros pec ti ve analy sis to de ter mi ne whet her oral
an ti co a gu la ti on [tar get in ter na ti o nal nor ma li zed
ra ti o (INR) 2.0 to 3.0] the rapy has sal va ged from
mor ta lity and limb am pu ta ti on in pa ti ents with
PAD.

MA TE RI AL AND MET HODS

The da ta we re re vi e wed ret ros pec ti vely in Car di o -
vas cu lar Cli nics at Kon ya Tra i ning and Re se arch
Hos pi tal bet we en Ju ne 2008 and Sep tem ber Ap ril
2013. At he rosc le ro tic pe rip he ral ar te ri al di se a se as
at he rosc le ro sis of the ar te ri es of the lo wer ex tre -
mi ti es was eli gib le for en roll ment in the study. At -
he rosc le ro sis of the lo wer ex tre mi ti es was de fi ned
as in ter mit tent cla u di ca ti on with ob jec ti ve evi den -
ce of pe rip he ral ar te ri al di se a se, isc he mic pa in at
rest, non-he a ling ul cers or fo cal gan gre ne, pre vi o -
us am pu ta ti on, or ar te ri al re vas cu la ri za ti on. All pa-
ti ents had symptoms inc lu ding both in ter mit tent
cla u di ca ti on and cri ti cal limb isc he mi a. Ane ury -
sma tic di se a se and em bo lec tomy we re exc lu ded
from the da ta. Pe rip he ral vas cu lar sur gery inc lu -
ded ma inly aor to-bi fe mo ral and fe mo ro pop li te al
bypass. Dis tal bypass of lo wer ex tre mity and ex tra-
ana to mic bypass we re al so inc lu ded in the re vi ew. 

Ge ne ral anest he si a and spi nal/epi du ral anest -
he si a we re used to per form the sur gery ac cor ding

to the pri mary pat ho logy of the pa ti ents. Grafts of
dac ron, poly tet raf lu o ro eth yle ne with or wit ho ut
ring, sap he no us ve in and bi o lo gi cal grafts we re
cho sen to bypass whi le per for ming sur gery. 

Pa ti ents we re di vi ded in to two gro ups ac cor -
ding to the whet her they ha ve an ti co a gu lant the r-
apy or not. Pa ti ents who tre a ted sur gi cally
ran domly re ce i ved oral an ti co a gu lant the rapy in
the pos to pe ra ti ve pe ri od. An tip la te let agents inc -
lu ding clo pi dog rel and as pi rin (re com men ded do se,
81 to 325 mg per day) we re al so ad ded to the me d-
i cal the rapy in su i tab le pa ti ents. Af ter the ope ra ti -
on, INR va lu es we re me a su red every month or
mo re fre qu ently. Pa ti ents we re fol lo wed for a mi -
ni mum of 2.5 ye ars or a ma xi mum of 4.5 ye ars. 

Dopp ler ul tra so und and mag ne tic re so nan ce
ima ging we re the to ols to de ter mi ne the pa tency of
the grafts. Ejec ti on frac ti on of left ven tric le was
me a su red by the met hods of trans tho ra cic ec ho -
car di og raphy and myo car di al scin tig raphy. 

The pri mary out co me was de ath from all ca u -
ses and the se con dary out co me was limb am pu ta ti -
on oc cur ring in the pos to pe ra ti ve and fol low-up
pe ri ods. Ca u ses of de ath we re as fol lows: as pi ra ti on
pne u mo ni a, myo car di al in farc ti on, acu te re nal in-
suf fi ci ency and sep sis. 

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Con ve ni en ce of qu an ti ta ti ve da ta on nor mal dis tri -
bu ti on was exa mi ned with Kol mo go rov Smir nov
test. If da ta we re not nor mally dis tri bu ted, the
analy ses we re per for med with Mann Whit ney U
test in the gro ups. Des crip ti ve sta tis tics we re shown
as me di ans (25-75 per cen ti les). Qu a li ta ti ve da ta
we re analy zed with Chi-squ a re test, and the des -
crip ti ve sta tis tics we re de mons tra ted as fre qu en ci -
es (per cen ta ge). p<0.05 was con si de red sta tis ti cally
sig ni fi cant.

RE SULTS

The ba se li ne cha rac te ris tics of the pa ti ents par ti ci -
pa ting in the study are shown in Tab le 1. The me -
an age was 60 ye ars in pa ti ents re ce i ving
an ti co a gu lant the rapy and 7.7% of them we re fe-
ma les. The me an age was 68 ye ars in pa ti ents not
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re ce i ving an ti co a gu lant the rapy and 10.7% of them
we re fe ma les (p=0.001). 37.2% of the pa ti ents re-
ce i ving an ti co a gu lant the rapy and 16% of the pa ti -
ents not re ce i ving an ti co a gu lant the rapy had so me
form of an tip la te let the rapy inc lu ding clo pi dog rel
and acety lsa licy lic acid (p=0.039 and p=0.398, res -
pec ti vely). The re we re no sig ni fi cant dif fe ren ces in
the use of ot her me di ca ti ons bet we en the two pa-
ti ent po pu la ti ons.

Du ring fol low-up, Dopp ler ul tra so und and
mag ne tic re so nan ce ima ging we re per for med pos t-
o pe ra ti vely in sympto ma tic pa ti ents (Tab le 2). The
graft was occ lu ded in 3 pa ti ents un der the vi si on of
Dopp ler ul tra so und and in 2 pa ti ents un der the
scre e ning of mag ne tic re so nan ce. Poly tet raf lu o ro -
eth yle ne with ring (n=1), poly tet raf lu o ro eth yle ne
(n=1) and sap he no us ve in graft (n=1) we re iden ti -
fi ed to be occ lu ded with Dopp ler ul tra so und. Sap -
he no us ve in graft (n=2) was iden ti fi ed occ lu ded
with mag ne tic re so nan ce ima ging. The re we re no
sta tis ti cally sig ni fi cant dif fe ren ces in the use of the -
se grafts with the se ra di o lo gi cal to ols bet we en the
two pa ti ents po pu la ti on (p=0.522 and p=0.991 res -
pec ti vely). 

The first pri mary out co me (all ca u ses of mor-
ta lity) oc cur red in 7 of the 56 pa ti ents not re ce i -
ving an ti co a gu lant the rapy, as com pa red with 0 of
the 78 pa ti ents re ce i ving an ti co a gu lant the rapy
(0%) (p=0.002). The se cond out co me (limb am pu -
ta ti on) oc cur red in 3 pa ti ents not re ce i ving an ti co -
a gu lant the rapy, as com pa red with 0 of the 78
pa ti ents re ce i ving an ti co a gu lant the rapy (0%) (0%)
(p=0.071). 

DIS CUS SI ON

Ad ding an an ti co a gu lant (such as war fa rin) to an-
tip la te let the rapy wo uld in cre a se the be ne fit of an-
tip la te let agents by re du cing the in ci den ce of ma jor
car di o vas cu lar events in pa ti ents with pe rip he ral
ar te ri al di se a se.4,5 This ide a was the re sult of the fa-
vo rab le ef fects of the com bi na ti on of mo de ra te-in -
ten sity oral an ti co a gu lant and an tip la te let the ra pi es
in pa ti ents with co ro nary ar tery di se a se.9-12 So me
ran do mi zed tri als ref lec ted this hypot he sis, but
they had va ri ab le cli ni cal prac ti ces.8,13

In the WA VE tri al and the De part ment of Ve -
te rans Af fa irs Co o pe ra ti ve Study, the aut hors in-
ves ti ga ted the ef fi cacy and sa fety of com bi na ti on
an tit hrom bo tic the rapy with an an tip la te let agent
and an oral an ti co a gu lant (tar get INR, 2.0 to 3.0)
over the ef fi cacy and sa fety of an tip la te let the rapy
alo ne in pa ti ents with pe rip he ral ar te ri al di se a se.
Both tri als fo und that com bi na ti on the rapy was not
mo re ef fec ti ve than an tip la te let the rapy alo ne in
pre ven ting ma jor car di o vas cu lar comp li ca ti ons. 

Non-

Anticoagulant anticoagulant 

therapy therapy p value

Age 60.50(54.75-66) 68(61-71) 0.001

Female 7.7 (%) 10.7 (%) 0.766

Diabetes mellitus 16.7 (%) 14.3 (%) 0.894

Hypertension 14.1 (%) 32.1 (%) 0.022

Chronic obstructive 7.7 (%) 5.4(%) 0.734

pulmonary disease

Chronic ishemic 26.9 (%) 25 (%) 0.96

heart disease

Ejection fraction 60(42.75-65) 60(45-60) 0.587

Claudication 80.8 (%) 66.1 (%) 0.084

Critical limb ischemia 10.3 (%) 7.1 (%) 0.752

Wound 9.0 (%) 3.6 (%) 0.303

Reoperation 14.1 (%) 7.1 (%) 0.326

TABLE 1: Baseline characteristics of the patients.

Non-

Anticoagulant anticoagulant 

therapy therapy p value

Postoperative complications 7.7 (%) 8.9 (%) 1

Medical treatment after surgery

Clopidogrel 21.8 (%) 7.1 (%) 0.039

Acetylsalicylic acid 15.4 (%) 8.9 (%) 0.398

Follow-up

Graft patency

Doppler ultrasound 14.1 (%) 8.9 (%) 0.522

Magnetic resonance imaging14.1 (%) 12.5 (%) 0.991

Limb amputation 0 (%) 5.4 (%) 0.071

Mortality 0 (%) 12.5 (%) 0.002

TABLE 2: Follow-up of the patients.
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HE MORR HA GIC EVENTS

The pa ti ents of the se two tri als had suf fe red from
se ri o us ble e ding and he morr ha gic stro ke. The ra -
tes of se ri o us ble e ding and he morr ha gic stro ke
among pa ti ents re ce i ving a com bi na ti on of oral an-
ti co a gu lant and an tip la te let the rapy we re high in
the WA VE tri al (5.5 of 100 and 0.51 of 100 pa ti -
ent-ye ars, res pec ti vely). The se re sults are si mi lar
to the De part ment of Ve te rans Af fa irs Co o pe ra ti -
ve Study; among pa ti ents re ce i ving oral an ti co a -
gu lant the rapy and as pi rin we re 4.1 of 100 and
0.61 of 100 pa ti ent-ye ars, res pec ti vely.14 The re fo -
re, it ap pe ars that pa ti ents with pe rip he ral ar te ri al
di se a se tre a ted with oral an ti co a gu la ti on may be
mo re li kely to ha ve ble e ding comp li ca ti ons, inc lu -
ding he morr ha gic stro ke, com pa red to pa ti ents
with co ro nary ar tery di se a se.15 In our study, we
did not ob ser ve any se ri o us ble e ding or he morr -
ha gic stro ke in our pa ti ent po pu la ti on, this is be ca -
u se of clo se mo ni to ring of INR va lu es in every two
we eks, or the most li kely exp la na ti on for this fin -
ding is, chan ce. 

MOR TA LITY AND MOR BI DITY

Mor ta lity ra te as so ci a ted with the oral an ti co a gu -
la ti on the rapy in pa ti ents with pe rip he ral vas cu lar
di se a se was unex pec ted. The an ti ci pa ted se con dary
be ne fit of oral an ti co a gu la ti on the rapy is to re du ce
the risk of mor ta lity from he art di se a se or ce reb ral
vas cu lar di se a se. In a pros pec ti ve ran do mi zed
study, the aut hors fo und that de ath (2.8%) ra te
from he art di se a se and stro ke was si mi lar in the
war fa rin+As pi rin gro up (tar get INR, 1.3 to 1.8) as
com pa red to the as pi rin gro up (100 mg; 3.0%).13

The se ob ser va ti ons we re fo und to be con sis tent
with the re sults of the Throm bo sis Pre ven ti on Tri -
al (TPT).16 Li ke wi se, non fa tal myo car di al in farc ti -
on oc cur red at the sa me fre qu ency (3.7%) in each

gro up, as did non fa tal stro ke (1.3%). In our study,
the de ath was se en only in non-an ti co a gu lant the -
rapy gro up (12.5%), this exp la na ti on was sup por -
ted by the ad van ced age com pa red to the ot her
gro up (p=0.001). 

Cri ti cal limb isc he mi a is the most ad van ced
form of pe rip he ral ar te ri al di se a se and it is as so ci a -
ted with a high risk of car di o vas cu lar events, inc -
lu ding ma jor limb loss. Ob ser ved pro ba bi lity of
1-ye ar am pu ta ti on-fre e sur vi val and the as so ci a ted
ha zard ra ti os for de ath or ma jor am pu ta ti on at 1 ye -
ar, stra ti fi ed by the PRE VENT III (PI I I) cri ti cal
limb isc he mi a risk sco re we re as fol lows; 86.4% at
low risk (≤3), 74.1% at me di um risk (4-7) and
56.1% at high risk (≥8).17 In our study, only 7.1% of
the pa ti ents had cri ti cal limb isc he mi a and 5.4% of
the pa ti ents had limb am pu ta ti on in non-an ti co a -
gu lant the rapy gro up (p=0.071). This re sult was
sur pri sing, ho we ver, it did not re ach a sta tis ti cal
sig ni fi can ce. 

The re are se ve ral li mi ta ti ons of this study.
First, both gro ups ha ve small num ber of pa ti ents to
re ach sta tis ti cally sig ni fi cant re sults. Se cond, the
re a sons of mor ta lity are unc le ar be ca u se of the mis -
sing da ta. Fi nally, li mi ted da ta ma kes dif fi cult to
com ment the re sults.

CONC LU SI ON

We com pa red the ef fects of an ti co a gu lant the rapy
on mor ta lity and limb am pu ta ti on in pa ti ents with
pe rip he ral vas cu lar sur gery. We conc lu ded that an-
ti co a gu lant the rapy may be ef fec ti ve for pre ven ting
mor ta lity. 
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Popülasyonumuzda Alt Ekstremite
Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile

Varikosel-Vulvar Variköz Venler
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bi rey le rin ya şam ka li te le ri ni olum suz yön de et ki le yen Kro nik Ve nöz Yet mez lik, Ame-
ri ka Bir le şik Dev let le rin de ye tiş kin nü fu sun yak la şık %10-35’in de gö rü len ve komp li kas yon la rı ne-
de niy le önem li mik tar da sağ lık har ca ma la rı na ne den olan önem li bir sağ lık so ru nu dur. Bu sağ lık
so ru nu bir çok fark lı kli nik gö rü nüm de iz le ne bil mek te olup er kek ler de önem li bir in fer ti li te ne de -
ni olan va ri ko sel ve ka dın lar da ki vul var va ris ler le iliş ki li ola bi le ce ği ne da ir li te ra tür de ba zı ya yın -
lar mev cut tur. Ça lış ma mız da İç Ana do lu böl ge sin de ki iki ili miz de po lik li ni ği mi ze baş vu ran alt
eks tre mi te va ri si mev cut olan has ta lar da va ri ko sel ve ya vul vo-pe ri ne al va ris bir lik te li ği ni de ğer -
len dir me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ça lış ma ya alt eks tre mi te va ri köz ven le ri mev cut olan
ve bu ne den le cer ra hi ge çir me miş 236 has ta ça lış ma gru bu ola rak ve alt eks tre mi te ve nöz yet mez -
li ği bul gu su ol ma yan 100 has ta kon trol gru bu ola rak da hil edil di. Ve ri le rin is ta tis tik sel ana li zin de
Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pa ket is ta tis tik prog ra mı nı kul lan dık. BBuull  gguu  llaarr::  Ça lış ma gru bu nun
yaş or ta la ma sı 39,42±10.8, kon trol gru bu nun yaş or ta la ma sı ise 39,68±10,9 yıl idi. Ça lış ma ve kon t-
rol gru bun da ki er kek has ta lar da sı ra sıy la %18,42 ve %6,81 ora nın da va ri ko sel göz len di ve yi ne ça-
lış ma ve kon trol gru bun da ki ka dın has ta lar da sı ra sıy la %10,00 ve %7,14oran la rın da vul var va ris
tes pit edil di. SSoo  nnuuçç::  Alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet mez li ği mev cut olan has ta lar da va ri ko sel
ve ya vul vo pe ri ne al va ris bir lik te li ği is ta tis tik sel ve oran sal ola rak art mak ta olup, alt eks tre mi te va -
ris le ri  olan has ta lar da va ri ko sel ve ya vul vo-pe ri ne al va ris yö nün den mu a ye ne ya pıl ma sı nın has ta -
lar ve sağ lık la il gi li ve ri ta ban la rı mız açı sın dan fay da lı so nuç lar ve re ce ği ni dü şün dük.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Va ris; ve nöz yet mez lik; va ri ko sel

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Chro nic ve no us in suf fi ci ency is an im por tant he alth prob lem which af fects
the qu a lity of li fe the in di vi du als ad ver sely, and se en ap pro xi ma tely 10-35% of the adult po pu la ti -
on in the Uni ted Sta tes. It ca u ses sig ni fi cant he alth ca re ex pen di tu re be ca u se of the comp li ca ti ons.
This me di cal con di ti on can be mo ni to red in many dif fe rent cli ni cal pre sen ta ti ons and so me pub li -
ca ti ons are ava i lab le in li te ra tu re sho wing that chro nic ve no us in suf fi ci ency may be as so ci a ted with
va ri co ce le, which is a ma jor ca u se of in fer ti lity in men, and vul var va ri co se ve ins in wo men. In our
study, we ai med that to eva lu a te the as so ci a ti on of the lo wer ex tre mity va ri co se ve ins with va ri co -
ce le or vul var va ri co se ve ins in the two pro vin ces of Cen tral Ana to li a. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  We
inc lu ded 236 pa ti ents who had lo wer ex tre mity va ri co se ve ins and no his tory of sur gery as the study
gro up, and 100 pa ti ents wit ho ut any evi den ce of lo wer ex tre mity ve no us in suf fi ci ency fin dings as
the con trol gro up in to our study. Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pac ka ge prog ram was used for sta-
tis ti cal analy sis. RRee  ssuullttss::  The me an age of the study and the con trol gro up we re 39.42±10.8 and
39.68±10.9 ye ars, res pec ti vely. Va ri co ce les we re evi dent in 18.42% and 6.81% of the ma les in the
study and the con trol gro ups res pec ti vely, and vul var va ri co ce les we re se en in 10.00% and 7.14%
of the fe ma les in the study and the con trol gro ups res pec ti vely. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Exa mi na ti on of pa ti -
ents with lo wer ex tre mity va ri co se ve ins for vul var va ri co se ve ins or va ri co ce les wo uld gi ve  use-
ful re sults for both our pa ti ents and our he alth-re la ted da ta ba ses.
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ak la şık 2000 yı lı aş kın sü re den be ri bi lin -
mek te olan kro nik ve nöz yet mez lik (KVY),
bi rey le rin ya şam ka li te si ni olum suz yön de

et ki le yen önem li bir kli nik du rum dur. Ame ri ka Bir-
le şik Dev let le ri’n de ye tiş kin nü fu sun %10-35’in de
KVY’nin bir for mu mev cut tur ve ve nöz ül ser le rin
te da vi ma li ye ti yıl da 1 mil yar do la rı geç mek te dir.1 

Alt eks tre mi te ve nöz sis te mi ni; de rin, yü ze yel,
kom mu ni kan ve mik ro sir ku la tu ar ve nöz sis tem
ola rak in ce le ye bi li riz. Bu sis tem ler de ge li şen özel-
lik le ka pak ye ter siz li ği, ve nöz tı ka nık lık ve ya kas
pom pa sı nın ye ter li ça lış ma ma sı so nu cu ve nöz hi-
per tan si yon olu şur ve bu KVY’de kli ni ği oluş tu ran
te mel pa to lo ji dir.

Has ta lar ba cak ağ rı la rı, kramp lar, ba sit bir te-
len ji ek ta zi ve va ri köz ven ler den ge niş ve tek rar la -
yan ül ser le re ka dar de ği şen çok çe şit li tab lo lar la
he ki me baş vu ra bi lir ler. KVY ka dın lar da da ha sık
gö rül mek le bir lik te; ge ne tik yat kın lık, cin si yet,
uzun sü re ayak ta kal ma, yaş, obe zi te ve ge be lik bi-
li nen risk fak tör le ri dir.2 KVY ta nı, de ğer len dir me
ve sı nıf lan dır ma sın da 1994 yı lın da CE AP (C: Kli-
nik, E: Et yo lo ji, A: Ana to mi, P: Pa to fiz yo lo ji) sı nıf -
la ma sı ka bul edil miş tir (Tab lo 1).

Ül ke miz gi bi ge liş mek te olan ül ke ler de ço ğun -
luk la ins pek si yon la ve ya ba sit bir mu a ye ne ile ta nı -
sı ko nu la bi le cek ge ni tal böl ge pa to lo ji le rin den olan
va ri ko sel tes ti kü ler ven ler de ki ge ri akım la ka rak te -
ri ze olup, ge nel po pü las yo nun yak la şık %15’in de
gö rül mek te dir ve tes ti kü ler ven le rin ve pam pi ni -
form plek su sun anor mal tor ti o zi te si ve di la tas yo nu

ile tes ti kü ler fonk si yon la rı azal ta rak er kek in fer ti li -
te si ne ne den olan kli nik bir du rum dur.3-6 Bu ko nu -
da kay nak oluş tu ra cak bil gi ler ge nel lik le ge liş-
miş ül ke le re ait tir, fa kat ül ke miz de ya pı la cak ça lış -
ma lar bi ze da ha doğ ru bir kay nak oluş tu ra cak tır.
Adö le san va ri ko sel sık lı ğı nın de ğer len di ril di ği çe-
şit li ça lış ma lar da bu oran %3,2, %7,6, %0,6 ve %7,2
şek lin de dir.3 Va ri ko se lin et yo lo ji si tam ola rak bi lin -
me mek te olup, çe şit li ne den ler le sper ma tik ven de
ve pam pi ni form plek sus ta ki ge ri akı mın ve ba sın cın
ar tı şı so nu cu olu şur. Ve nöz valv le rin yok lu ğu ve ya
in kom pe tan sı, ve nöz kol la te ral le rin ge li şi mi ve re nal
ven ba sın cı nın ar tı şı ola sı me ka niz ma lar dır. Pri mer
va ri ko sel ve pri mer sa fe no fe mo ral yet mez lik ara sın -
da fiz yo pa to lo jik ve he mo di na mik ben zer lik ler bu-
lun mak ta dır ve li te ra tür de ki ba zı ça lış ma lar va ri ko-
se lin alt ta ya tan ar ter yel ve ve nöz pa to lo ji le re bağ lı
ol du ğu nu ve pe ri fe rik va ri köz ven ler le bir lik te gö-
rül me ora nı nın art tı ğı nı ra por et mek te, bir çok ça-
lış ma da sa fe no fe mo ral bi leş ke val vu ler yet mez li ği
ile bir lik te olan pe ri fe rik va ri köz ven ler le va ri ko sel
ara sın da bir iliş ki ol du ğu nu gös ter mek te dir.4,6

Va ris le rin en sık iz len di ği lo ka li zas yon alt eks-
tre mi te ler ol mak la bir lik te, na dir ola rak pa ra rek -
tal, glu te al, vul var ve ya sup ra pu bik
lo ka li zas yon lar da da va ris ge li şe bil mek te dir.7 Pel-
vik ağ rı nın ka dın lar da iyi bi li nen bir ne de ni olan
pel vik va ri ko sel ve ya pel vik kon jes yon sen dro -
mun da (PCS) alt ta ya tan me ka niz ma ve nöz ka pak -
lar da ki do ğum sal yet mez lik tir ve li te ra tür de ki ba zı
ça lış ma lar da tes tis va ri ko sel le ri ile ben zer şekil de
in fer ti li te ye ne den ola bi le cek le ri öne sü rül mek te -
dir.8,9 Pel vik kon jes yon sen dro mu vul var va ris ler le
bir lik te olan ve ya ol ma yan dü zen siz pel vik ağ rı,
dis pa ra nu i, dis me no re, va ji nal dol gun luk ve ya ağır-
lık ile ka rak te ri ze olup, vul var va ris ler ve pel vik
kon jes yon sen dro mu hi po gas trik ve ova ri an ve nöz
sis te min yet mez li ği ile iliş ki li dir.10 Ge nel lik le vul-
var, pe ri ne al ve alt eks tre mi te va ris le riy le iliş ki li
olan pel vik va ri ko sel pa to fiz yo lo ji sin de, in ter nal ve
eks tre nal ili ak ven ler gi bi pel vik ve nöz sis tem de ki
val vü ler yet mez li ğin önem li bir ro lü var dır.9 Pel-
vik va ris ler le alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği ara-
sın da önem li bir iliş ki ol du ğu nu gös te ren ça lış ma lar
var sa da, bu bir lik te lik ora nı nı in ce le yen ça lış ma -
la rın sa yı sı faz la de ğil dir.9

Seyhan YILMAZ ve ark. POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ...

Klinik Sınıflama (C0-C6)

C0 Venöz hastalık açısından görülebilen ve 

palpe edilebilen hastalık yok

C1 Telenjektazi veya retiküler venler

C2 Variköz venler

C3 Ödem

C4 Venöz hastalığa bağlı cilt değişiklikleri

C4a Pigmentasyon, egzema

C4b Lipodermatosklerozis, beyaz atrofi

C5 Cilt değişiklikleri ile birlikte iyileşmiş ülser

C6 Cilt değişiklikleri ile birlikte aktif ülser

TABLO 1: CEAP sınıflaması.
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Vul va nın va ri köz ven le ri ge nel lik le ruh sal ve
fi zik sel sı kın tı ve ri ci bir va ris for mu dur. Vul var
ven ler bü yük sa fen ve nin in kom pe tan eks tre nal
pu den tal da lı ve in ter nal ili ak ve nin in ter nal pu-
den tal dal la rın da ki hi per tan si yon ne de niy le di la te
ola bi lir ler ve bu ven ler de ki ref lü pe ri ne, pos te ri or
la bi a ve üst pos te ro me di al uy luk böl ge si nin va ris -
le ri ni oluş tu rur.11 

Vul vo pe ri ne al va ri köz ven ler ge nel lik le do -
ğum sı ra sın da gö rü lür ve olu şum la rın da önem li rol
oy na yan hor mon la rın ya nı sı ra sık kar şı la şı lan bir
ne den de sa fen ven yet mez li ği ile alt eks tre mi te va-
ri köz di la tas yon la rı na ne den olan ve nöz ref lü dür.
Vul var ve nöz ağ, bü yük sa fen ve nin da lı olan eks-
ter nal pu den tal ven ler ve in ter nal ili ak ven le rin da -
lı olan in ter nal ili ak ven ler ta ra fın dan dre ne
edil mek te dir ve alt eks tre mi te re kür ren va ri köz
ven le rin de in fe ri or epi gas trik ven ve pu den tal ven-
ler ara sın da ki re zi dü el bağ lan tı la ra ve ne o vas kü la -
ri zas yon la ra dik kat çe kil mek te dir.10

Bu ça lış ma nın ama cı, İç Ana do lu böl ge sin de
alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve ve nöz yet mez li ği
olan has ta lar da, va ri ko sel-vul var va ri köz di la tas -
yon lar ile alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve ve nöz
yet mez li ği ara sın da ki bir lik te gö rül me sık lı ğı nın
de ğer len di ril me si dir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

2011-2013 yıl la rın da Yoz gat Dev let Has ta ne si ve
Hi tit Üni ver si te si Ço rum Eği tim ve Araş tır ma Has-
ta ne si Kalp Da mar Cer ra hi si bö lü mü po lik li nik le -
ri ne baş vur muş, ça pı 3 mm’den bü yük alt
eks tre mi te va ri köz ven le ri olan, ve da ha ön ce alt
eks tre mi te va ri köz ven le ri ne de niy le cer ra hi gi ri -
şim ya pıl ma mış 236 has ta ça lış ma ya alın dı ve yi ne
ay nı po lik li nik le re ba cak ağ rı sı şika ye ti ile baş vur -
muş alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği kli nik bul gu -
la rı ol ma yan 100 has ta kon trol gru bu ola rak
se çil di. 

Alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği, has ta la rın
anam nez le ri ve Tren de len burg tes ti ni de içe ren de-
tay lı fi zik mu a ye ne le ri ile sap tan dı ve ve ri ler kay-
de dil di. Ça pı 3 mm’den bü yük alt eks tre mi te
va ri köz di la tas yo nu sap tan mış has ta lar (CE AP-2 ve

üze rin de ki grup ta ki ler) alt eks tre mi te ve nöz yet-
mez lik li has ta ça lış ma gru bu ola rak be lir len di ve
rad yo lo ji bö lü mün de su pin po zis yo nun da yap tı rıl -
mış olan alt eks tre mi te ve nöz sis tem renk li Dopp-
ler ul tra so nog ra fi (USG) tet ki ki so nuç la rı (gri
ska la da du var strük tü rü, in tra lü mi nal eko je ni te,
çap ve kom pres si bi li te, ref lü yü içe ren) kay de dil di.
Alt eks tre mi te ve nöz sis tem renk li Dopp ler USG’de
0,5 sa ni ye den uzun ret rog rad akım sap ta nan ve ya
Val sal va ma nev ra sı ile 1 sa ni ye den uzun ret rog rad
akım sap ta nan has ta lar da ki ref lü pa to lo jik ola rak
ka bul edil di. Alt eks tre mi te ve nöz yet mez lik li has -
ta ça lış ma gru bun da ki er kek has ta lar üro lo ji bö lü -
mü ne yön len di ril di ve ay nı  uz man dok tor lar
ta ra fın dan ayak ta ve su pin po zis yo nun da ya pı lan
skro tal fi zik mu a ye ne le ri ve nor mal res pi ras yon da
ve Val sal va ma nev ra sı es na sın da ya pı lan skro tal
(pam pi ni form plek sus) ul ra so nog ra fi tet ki ki ile va-
ri ko sel sap ta nan has ta lar kay de dil di. Alt eks tre mi -
te ve nöz yet mez lik li ka dın has ta la rın ka dın
has ta lık la rı ve do ğum uz ma nı dok tor lar ta ra fın dan
ayak ta ve su pin po zis yo nun da iken ge ni tal böl ge fi -
zik mu a ye ne le ri ya pıl dı ve 3 mm’den bü yük çap lı
vul vo-pe ri nel va ri si sap ta nan has ta lar kay de dil di. 

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 ve ka te go rik de ğiş ken ler ise fre kans ve
% ola rak gös te ril di. Ve ri le rin kar şı laş tı rıl ma sın da
Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pa ket is ta tis tik prog-
ra mı (Penns ylva ni a, ABD) ve ba sic sta tis tics-2 sam-
p le po is si on ra te me to du kul la nıl mış ve p<0,05
is ta tis tik sel ola rak an lam lı ka bul edil miş tir.  

BUL GU LAR
Ça lış ma ve kon trol grup la rın da ki has ta la ra ait de-
mog ra fik ve ri ler Tab lo 2’de su nul muş tur. 

POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ... Seyhan YILMAZ ve ark.

Çalışma grubu Kontrol grubu

Yaş ortalaması 39,42±10,8 39,68±10,9

Kadın 160 56

Erkek 76 44

Toplam 236 100

TABLO 2: Gruplara ait demografik veriler.
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Ça lış ma ve kon trol grup la rın da ki has ta lar da
sap ta nan va ri ko sel ve vul var va ris sa yı ve yüz de le -
ri Tab lo 3’te gös te ril miş tir.

Ça lış ma gru bun da ki 92 (%39) has ta CE AP ev -
re-2, 124 has ta CE AP ev re-3 (%52), 12 has ta CE AP
ev re-4a (%5), 4 has ta CE AP ev re-4b (%1), 4 has ta
CE AP ev re-6 (%1)’da idi.

Ça lış ma gru bun da ki 152 (%64) has ta da sa fe -
no fe mo ral yet mez lik, 68 (%28) de rin fe mo ral yet-
mez lik sap tan dı. Has ta la rın 64’ün de (%27) sa fe no -
fe mo ral bi leş ke ve ya de rin fe mo ral ve nöz yet mez -
lik sap tan ma dı.

Ça lış ma ya ka tı lan hiç bir has ta da alt eks tre mi -
te ve nöz trom bo em bo li si sap tan ma dı.

Ça lış ma gru bun da ki 4 has ta da de rin fe mo ral
yet mez lik le bir lik te va ri ko sel, 4 has ta da de rin fe-
mo ral yet mez lik le bir lik te vul var va ris sap tan dı.
Ça lış ma gru bun da ki 8 has ta da sa fe no fe mo ral bi leş -
ke yet mez li ği ile bir lik te va ri ko sel, 12 has ta da sa fe-
no fe mo ral bi leş ke yet mez li ği ile bir lik te vul var
va ris sap tan dı.

TAR TIŞ MA

Ge liş miş ül ke ler de sık gö rül mek te olan önem li sağ-
lık so run la rın dan bi ri olan va ri köz ven ler ve kro nik
ve nöz yet mez lik ile va ri ko sel ara sın da he mo di na -
mik ve fiz yo pa to lo jik açı dan ben zer lik ler olup, val-
vu ler yet mez li ğe bağ lı ge liş tik le ri dü şü nül mek-
te dir. Va ri ko sel sık lı ğı ge nel po pü las yon da yak la -
şık %15, adö le san va ri ko sel sık lı ğı ise %0,6-7,6 ola-
rak bil di ril miş tir.3 Bi zim ça lış ma mız da da kon trol
gru bun da ki has ta lar da va ri ko sel ora nı bu oran lar la
uyum lu olup %7’dir, ça lış ma gru bun da ki has ta lar -
da ise va ri ko sel gö rül me sık lı ğı %18,42 olup, bu
oran bi ze alt eks tre mi te va ris le ri mev cut olan has-

ta lar da va ri ko sel gö rül me sık lı ğı nın is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı şekil de art tı ğı nı gös ter mek te dir. Yi ne
ba zı ça lış ma lar da va ri ko sel ile sa fe no fe mo ral bi leş -
ke yet mez li ği ara sın da iliş ki ol du ğu, ve va ri ko se lin
sis te mik ve nöz yet mez li ğin bir semp to mu ola bi le -
ce ği be lir til miş tir ve bi zim ça lış ma mız da da ça lış ma
gru bun da ki has ta la rı mı zın %28’in de de rin fe mo ral
ven de ve %64’ün de sa fe no fe mo ral bi leş ke de yet-
mez lik sap tan mış tır.4 Yıl dız ve ark.  ça lış ma la rın da
va ri ko sel sap ta nan ol gu lar da sa fe no fe mo ral yet-
mez lik sap tan ma ora nı nı %76,2 ola rak bil dir miş -
ler dir.6 Bi zim ça lış ma mız da ki va ri ko sel sap ta nan
has ta lar da da sa fe no fe mo ral bi leş ke yet mez li ği gö-
rül me ora nı %57,14 ola rak sap tan mış olup, ge nel
po pü las yo na gö re oran sal ola rak an lam lı şekil de
art mış tır.

Li te ra tür de alt eks tre mi te va ris le ri nin pel vik
va ris ler le bir lik te göz len di ği bil di ril mek tey se de,
bu bir lik te li ğin sık lı ğı na yö ne lik ye ter li sa yı da ça-
lış ma bu lun ma mak ta dır. Pel vik va ris le rin ge nel
ka dın po pü las yo nun %10’un da gö rül dü ğü bil di -
ril mek te olup, bi zim ça lış ma mız da da bu oran li-
te ra tür le uyum lu dur ve kon trol gru bun da %7
ola rak sap tan mış tır.9 Vul vo pe ri ne al va ris ler sa fen
ven yet mez li ği ile de iliş ki li dir ve Gül taş lı ve ark.
ça lış ma la rın da pel vik va ris ler ve alt eks tre mi te
ve nöz yet mez li ği ara sın da ki iliş ki nin is ta tis tik sel
ola rak an lam lı ol du ğu nu bil dir miş ler dir.9 Bi zim
ça lış ma mız da da ça lış ma gru bun da ki has ta lar da
oran sal ola rak an lam lı şekil de bu iliş ki nin mev-
cu di ye ti göz lem len miş tir. As ho ur ve ark. ça lış -
ma la rın da alt eks tre mi te va ri köz ven le ri olan
has ta la rın %15,8’in de pel vik kon jes yon sen dro -
mu semp tom la rı na bağ lı ol mak sı zın vul var va ris
sap ta dık la rı nı bil dir miş ler dir.10 Bi zim ça lış ma -
mız da da, ça lış ma gru bun da ki ka dın has ta la rın
%10’un da pel vik kon jes yon sen dro mu smep tom -
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Çalışma grubu (n) Yüzde (%) Kontrol grubu (n) Yüzde(%) p

Varikosel 14 18,42 3 6,81 0,047

Vulvar varis 16 10,00 4 7,14 0,494

Toplam 30 12,71 7 7,00 0,088

TABLO 3: Erkek hastalarda görülen varikosel ve kadın hastalarda görülen vulvar varis sayı ve oranları.



la rı na ba kıl mak sı zın vul var va ris sap tan mış tır.
As ho ur ve ark. alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ile
bir lik te semp to ma tik vul vo-pe ri ne al va ris le ri
olan has ta la rın art mış pel vik ve nöz yet mez lik 
(hi po gas trik ve ya sol ova ri an ven) ris ki ne sa hip
ol duk la rı nı bil dir miş ler dir.10 Ka ra ve ark. da sup-
ra pu bik va ris le rin ve na pu den ta eks ter na ve ve na
epi gas tri ka sü per fi si a lis ile iliş ki li ola bi le ce ği ni
be lirt miş olup, bi zim ça lış ma mız da ki alt eks tre -
mi te ve nöz yet mez li ği ol ma yan ça lış ma gru bu
has ta la rı nın bir kıs mın da da ve na sap he na mag-
na nın ve in ter nal ili ak ve nin pel vik ve vul vo-pe -
ri ne al böl ge yi dre ne eden dal la rın da yet mez lik
ola bi le ce ği ve vul var va ris le rin bu ne den le ge liş -
miş ola bi le ce ği dü şü nül müş tür.7 Ça lış ma mız da
ve na sap he na man ga nın ve in ter nal ili ak ve nin
pel vik ve vul vo-pe ri ne al böl ge yi dre ne eden dal-
la rı na yö ne lik bir in ce le me ya pıl ma mış sa da, alt
eks tre mi te va ris le ri olan has ta lar da bü tün alt eks-
tre mi te ve nöz sis te mi nin de tay lı şekil de in ce len -
me si nin ve yet mez lik ve çap la rın be lir til di ği
de tay lı ve nöz ha ri ta la ma nın ya pıl ma sı nın ge rek -
li ol du ğu nu dü şün mek te yiz. 

Li te ra tür de ki ba zı ça lış ma lar da in fer ti li te ye
ne den ola bi le ce ği öne sü rü len pel vik kon jes yon
sen dro mu ço ğun luk la mul ti par lar da gö rül mek te dir
ve vul vo-pe ri ne al va ris ler de ge nel lik le do ğum sı ra-
sın da gö rü lür ler.9,10 Gül taş lı ve ark.  ça lış ma la rın da
ka dın la rın do ğum sa yı la rı ile pel vik kon jes yon ara-
sın da önem li bir iliş ki sap ta ma dık la rı nı bil dir miş -
ler dir.9 Biz ça lış ma mız da ka dın has ta la rın do ğum
sa yı la rı ile vul var va ris ler ara sın da bir de ğer len dir -
me yap ma dık.

Ka ra ve ark. ça lış ma la rın da cer ra hi li gas yon
son ra sı ve na pu den ta eks ter na ve ya ve na epi gas -
tri ka sü per fi si a lis ile iliş ki li in gu i nal ve nöz kol la -
te ral le rin ge li şe bi le ce ği ni bil dir miş ler dir.7 Bi zim
ça lış ma mız da ki hiç bir has ta da da ha ön ce alt eks-
tre mi te ve nöz sis te mi ne yö ne lik cer ra hi gi ri şim
uy gu lan ma mış tı ve fi zik mu a ye ne ve renk li

Dopp ler USG ile ve nöz trom büs sap tan ma mış -
tı.

Ça lış ma mız ül ke mi zin lo kal bir böl ge sin de ki
has ta lar da, alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet-
mez li ği ile va ri ko sel ve vul var va ris ler ara sın da ki
bir lik te li ği de ğer len dir me ye yö ne lik ve ri ler or ta ya
koy muş tur ve ül ke miz de bu bir lik te li ği sap ta ma ya
yö ne lik ye ter li sa yı da ça lış ma bu lun ma dı ğı li te ra -
tür in ce le me sin de göz lem len miş tir. Ça lış ma mı zın
is ta tis tik sel ana li zi alt eks tre mi te va ri köz ven le ri
ve ve nöz yet mez li ği ile va ri ko sel mev cu di ye ti ara-
sın da cid di bir iliş ki ol du ğu nu gös ter mek te tir. Yi -
ne ça lış ma mız da alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve
ve nöz yet mez li ği ile vul var va ris mev cu di ye ti ara-
sın da oran sal ola rak art mış bir iliş ki ol du ğu gö rül -
müş tür. Ül ke miz de ki has ta lar da alt eks tre mi te
va ris le ri ile va ri ko sel ve vul var va ris ler ara sın da ki
bir lik te li ği araş tı ran da ha faz la sa yı da has ta ka tı -
lım lı bi lim sel ça lış ma lar ya pıl ma sı nın, ken di ve ri
ta ban la rı mı zı oluş tu ra bil mek ve da ha sağ lık lı araş-
tır ma lar ya pa bil mek açı sın dan önem li ol du ğu nu
dü şü nü yo ruz. 

Söy le mez ve ark.  has ta la rın va ri ko se li far ket -
me oran la rı nın %3,6 ol du ğu nu, ve gra de 1 va ri ko -
se lin semp to ma tik ol ma dan has ta ta ra fın dan
far ke dil me si nin çok zor ola ca ğı nı bil dir miş ler dir.3

So nuç ola rak, alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet-
mez li ği olan has ta la rın va ri ko sel ve vul var va ris ler
var lı ğı açı sın dan de ğer len di ril me si ge rek ti ği ni, ve
ya pı la cak olan bu de ğer len dir me nin özel lik le he -
kim ta ra fın dan sor gu lan ma dık ça ço ğu kez has ta ta-
ra fın dan ifa de edil mek te güç lük çe ki len pel vik ve
vul vo-pe ri ne al va ris le rin er ken ta nı ve te da vi sin de
ve va ri ko sel mev cu di ye ti nin far kın da ol ma yan er -
kek has ta lar da in fer ti li te er ken ta nı ve te da vi sin de
fay da lı ola ca ğı nı dü şün mek te yiz.
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