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Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı
iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler
yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir for-
munda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org/dergi adresi ayrıca
Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. 
İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafın-
dan değerlendirilmeli ve uzman onayı editöre sunum sayfasında özellikle belirtilmelidir.
Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi
makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. 
Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine
dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir. 

YAYIN HAKKI
1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın
hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle
yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir
ücret ödenmez.
Yazarlar, www.uvcd.org/dergi adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu
doldurup, online olarak, yine www.uvcd.org/dergi adresinde yer alan “Online Dergi”
linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel
çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı: - Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler,

bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar

Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik
gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.
Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

YAZARLARA



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

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Cerrahi teknik
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İletişim:
Adres : Damar Cerrahi Dergisi

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

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

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



014 yı lı ilk sa yı sı ile kar şı nız da yız. Geç ti ği miz yıl içe ri sin de Der gi mi zi bi lim sel plat form da yük sel te bil -
mek adı na yo ğun bir ça ba sarf et tik. Ne re dey se der gi ta ri hin de ilk kez ol mak üze re Der gi mi zin tüm üç sa-

yı sı da tam za ma nın da ve da ha ön ce ki yıl lar da ba sı lan lar dan ol duk ça faz la sa yı da ya yın içe ri ğiy le ba sıl mış tır.
Bu ko nu da hem ça lış ma la rı nı bi zim le pay la şan de ğer li mes lek taş la rı mı za hem de bu ya zı la rı za ma nında de-
ğer len di re rek sa yı la rı mı zın za ma nın da ba sıl ma sı nı sağ la yan ha kem da nış man la rı mı za te şek kür ede rim. 

Ge li nen nok ta iti ba rıy la bak tı ğı mız da, Der gi mi zi ulus larara sı stan dart la ra ge ti re bil mek adı na is ta tis tik edi tö -
rü, dil edi tö rü hiz met le ri alın ma ya baş la mış olup, özel lik le ori ji nal araş tır ma eser le ri da ha ha kem da nış ma na
git me den ön ce is ta tis tik edi tö rü ta ra fın dan de ğer len di ri lip, bu ko nu da ek sik lik ler gi de ril erek ve ha kem da nış-
man lar bu ko nu yu de ğer len dir me yü kün den kur ta rıl mış tır. Ay rı ca ka bul edi len tüm ma ka le ler dil edi tö rü ta-
ra fın dan de ğer len di ri le rek, ya zı la rı mı zın dil ola rak üst dü zey de doğ ru luk la ba sıl ma la rı sağ lan mak ta dır. 

Ka bul edi len tüm ya zı la rı mı za bil di ği niz üze re “Cros sRe f” fir ma sı ile ya pı lan an laş ma son ra sı “do i ” nu ma ra sı
ve ril me ye baş lan mış tır. Bu sa ye de ka bul edi len tüm ya zı lar ge rek li iş lem le rin ta mam lan ma sı nın ar dın dan 
“do i” nu ma ra sı ve ri le rek çok kı sa sü re de Der gi mi zin in ter net say fa sın da “ya yın aşa ma sın da ki ma ka le le r” baş-
lı ğı al tın da ya yım lan mak ta dır. Böy le ce do çent lik gi bi aka de mik yük sel me ça ba sı için de olan mes lek taş la rı -
mı za bü yük ko lay lık sağ lan mış tır. 

Geç ti ği miz yıl lar da der gi sa yı la rı mı zın za ma nın da ba sı la ma ma sı ve ye ter li sa yı da ori ji nal araş tır ma ese ri ne
ula şa ma ma gi bi kri ter ler ne de niy le Türk Tıp Di zi ni’n den çı ka rıl mış olan Der gi mi zin ge rek li ek sik lik le ri ta-
mam lan mış olup, ye ni den alın ma sü re ci ta mam lan mak üze re dir. 

“Scin ce Ci ta ti on In dex Ex pan ded” ola bil mek için geç ti ği miz yıl mü ra ca at edil miş olup, Der gi miz hâ len in ce -
le me al tın da dır. Bu sü re ci yo ğun bir şekil de ta kip et mek te yiz. Uma rım he pi mi ze gu rur kay na ğı ola cak şekil -
de der gi mi zi bu sta tü ye ulaştırabiliriz. 

Her ne ka dar bu ka dar olum lu olay ya şan mış olsa da der nek baş kan lı ğı mı zı, der gi miz onur sal ku rul üye li ği ve
ya yın ku ru lu üye li ğini de yap mış çok de ğer le ri ho ca ve mes lek taş la rı mı zın kay bı nı da ya şa mış ol mak he pi -
mi zi de rin den üz müş tür. Çok de ğer li ho ca mız Prof.Dr. Erk men BÖ KE ve de ğer li mes lek ta şım ve ar ka da şım
Prof.Dr. Mu ta sım SÜN GÜN ara mız dan ay rıl mış tır. Ken di le ri ne Tan rı ’dan rah met ve ge ri de bı rak tık la rı tüm
se ven le ri ne de sa bır lar te men ni edi yo rum. Bu iki de ğer li ho ca mız ve mes lek ta şı mı zın ha tı ra sı için bu sa yı da
öz  geç miş le ri ni pay laş mak tan mut lu luk duy mak ta yız. 

Der gi mi zin iş le yi şin de en önem li ko nu lar dan bir ta ne si, ha kem da nış man de ğer len dir me le ri nin za ma nın da ya-
pıl ma yı şı dır. Da ha ön ce de bu ko nu nun üze rin de çok dur muş ve siz de ğer li mes lek taş la rı mız dan öz ve ri de bu-
lun ma nı zı ri ca et miş ol ma mı za rağ men yo ğun luk tan kay nak lan dı ğı nı dü şün dü ğüm ne den ler le ba zı ha kem
da nış man la rı mı zın ken di le ri ne gön de ri len ya yın la rı de ğer len di re me dik le ri ni tes pit et miş bu lun mak ta yız. Der-
gi mi zin ulus larara sı stan dart la ra ula şa bil me si için he pi mi zin öz ve ri li ça lış ma sı na ih ti yaç duyulmaktadır. Der-
gi miz ya yın ku ru lun da yer alan an cak ya yın de ğer len di re me yen de ğer li mes lek taş la rı mız, ken di le ri ile de
ir ti bat ku ru la rak ku rul da ki üye lik ler den çı ka rı la cak lar dır. Bu ko nu da ki an la yı şı nız için he pi ni ze te şek kür ede-
rim. 

Bu sa yı mız da da yi ne çok de ğer li ori ji nal araş tır ma eser le ri, der le me ve ol gu su num la rı bu lun mak ta dır. Bu
ya zı la rın il gi ni zi çe ke ce ği ni dü şün mek te yim. Der gi mi zin ulus larara sı plat form lar da da ha iyi tem sil edi le bil -
me si için ori ji nal araş tır ma eser le ri ne ve Der gi de ya yım la nan ya zı la rın atıf ya pıl ma sı na ih ti yaç duyulmakta-
dır. Bu ko nu da des te ği ni ze ih ti ya cı mız var dır. 

Da mar Cer ra hi Der gi mi zi ulus la ra ra sı plat form da ta nı nan, et kin bir der gi ha line en kı sa sü re de ge ti re bil mek
di le ğiy le he pi ni ze ça lış ma la rı nız da ba şa rı lar di le rim. 

Say gı la rım la...
PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEE  MMİİRR  KKII  LLIIÇÇ  

Edi tör
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ÖÖZZ  GGEEÇÇMMİİŞŞ

Prof.Dr. Erkmen BÖKE

5 Mart 1939 tarihinde İzmir’de doğ du. 1944 yı lın da Sa pan ca Kırk pı nar kö yün de beş ya şın da il ko ku -
la baş la dı. Ba ba sı nın ta yi ni se be biy le An ka ra ve Er zu rum’ da de ği şik il ko kul lar da ve li se ler de oku du.
Li se eği ti mi ni Kon ya Li se sin de ta mam la dı. Kon ya Li se si n de okur ken at le tizm ve uzun at la ma dal la -

rın da Tür ki ye ve böl ge de re ce le ri al dı. Üni ver si te için tek nik üni ver si te sı nav la rı na gir di, an cak ka za na ma -
dı ve An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si sınavına gir di, 1800 ki şi ara sın dan do ku zun cu ola rak An ka ra
Üni ver si te si Tıp Fa kül te si ni ka zan dı ve 1962 yı lın da me zun ol du. Ay nı yıl Al man ya’ ya gi den Dr. Bö ke, Go -
et he Ens ti tü sün de kur sa baş la dı. Bu ra yı bi rin ci lik le bi tir dik ten son ra 1962-1963 yıl ba şın da Gis sen’ de Dr
Glan n‘ ın ya nın da Ge nel Cer ra hi asis ta nı ola rak ça lış ma ya baş la dı.  1966 se ne sin de dör dün cü yı lın so nun -
da ho ca sı nın des te ği ile He i del berk ’e Da mar Cer ra hi si ne gö nül lü ola rak baş vur du. Dö ne min ün lü cer rah -
la rı Prof.Lin der ve Prof. Voll mar’ la mü la ka ta gir di ve gö nül lü de ğil ma aş lı ola rak iş tek lif edil di. 1966-1969
yıl la rı ara sın da He i del berk ’te Vas kü ler Cer ra hi ih ti sa sı ya par ken bir yan dan da “Re no vas kü ler Hi per tan si -
yon lu Has ta lar da Cer ra hi Te da vi ” baş lık lı te zi ni ta mam la ya rak Ge nel Cer ra hi Uz man lı ğı nı al dı. 19 Tem-
muz 1968 tarihinde Re na te Win ter ile ev len di ve Ha zi ran 1969 yılında bü yük oğ lu Ke rem, 1971 yılında da
di ğer oğ lu Mert dün ya ya gel di. 1969-1970 yıl ba şın da Tür ki ye’ ye dö nen Dr. Bö ke, 1 Ma yıs 1970 tarihinde
Ha cet te pe Üni ver si te si ne baş la dı. 1970 yı lın da Ha cet te pe Üni ver si te si Tıp Fa kül te sin de Ge nel Cer ra hi Den-
k li li ği alan Dr.Bö ke, 1970-1973 yıl la rı ara sın da Gö ğüs ve Kalp Da mar Cer ra hi si Ana  Bi lim Da lın da uz man -
lık eği ti mi ya pa rak ay nı dal da uz man ol du. 1975 yı lın da Gö ğüs Kalp Da mar Cer ra hi si Da lın da Do çent lik,
1982 yı lın da da ay nı dal da Pro fe sör lük ün va nı al dı.  1980 yı lın da bir lik te asis tan lık yap tı ğı da ha son ra dan
kli nik di rek tö rü olan Prof.İngolf ’den ge len Al man ya’ da ça lış ma tek li fi ni red det ti ve ho ca sı Yük sel Bo zer ile
be ra ber ça lış tı. 1982 yı lın da mu a ye ne ha ne si ni ka pa ta rak üçer yıl lık iki dö nem ha lin de 1982-1988 yıl la rı ara-
sın da Ha cet te pe Üni ver si te si Baş he kim li ği gö re vi ni yü rüt tü. 1983-1988 yıl la rı ara sın da da Dev let Plan la -
ma Teş ki la tı Tıb bi Ci haz Ko mis yon Baş kan lı ğı, 1984-1990 yıl la rı ara sın da Ha cet te pe Üni ver si te si Sağ lık
İda re si Yük se ko kul Mü dür lü ğü yap tı. 1988-1996 yıl la rı ara sın da tek rar “part ti me” öğ re tim üye si sta tü sü -



ne geç ti. 1998-2000 yıl la rı ara sın da Ulu sal Vas kü ler Cer ra hi Der ne ği Baş kan lı ğı yap tı. 2001 yı lın da Av ru -
pa Kar di yo vas kü ler Cer ra hi Der ne ğine Tür ki ye De le ge si ola rak se çil di. Yurt  dı şın da “Eu ro pe an Car di o vas -
cu lar Sur gery” ve Al man ya Cer rah lar Bir li ği ile yur t i çin de Türk Gö ğüs ve Kalp Da mar Cer ra hi si, Ulu sal
Vas kü ler Cer ra hi, Fle bo lo ji, Türk Gö ğüs Cer ra hi si der nek le ri ne üye idi.  Yur t i çi ve yurt  dı şın da ya yım lan mış
150’nin üze rin de bi lim sel ça lış ma sı olan Dr.Bö ke’ nin, Kalp ve Bü yük Da mar Ya ra lan ma la rı, Kalp Has ta lık -
la rı ve Cer ra hi si, Te mel Cer ra hi, Kalp Cer ra hi si, Ge ri at ri ve Ge ron to lo ji ki tap la rın da bö lüm le ri bu lun mak -
ta dır. Al man ca ve İngi liz ce bil mek te olan Dr. Bö ke, 2002 Ey lül ayın dan iti ba ren emek li ola na ka dar
Ha cet te pe Üni ver si te si Kalp-Da mar Cer ra hi si Ana  Bi lim Da lı Baş kan lı ğı gö re vi ni yü rüt tü ve 44 yıl sü ren
mes lek ha ya tı na 15 Mart 2006 ta ri hin de emek li lik tö re ni ile son ver di. 

Dr. Bö ke, 1982-1992 yıl la rı ara sın da “Ro tary Club” te gö rev al mış tır. 1993 yı lın da Tür ki ye Ki wa nis Klu bü” -
nün Ku ru cu üye li ği ni yap mış ve ve fa tı na ka dar bu gö re ve de vam et miş tir.

Emek li lik son ra sı re sim ça lış ma la rı na ağır lık ve ren Dr. Bö ke ilk ki şi sel ser gi si ni 2005 yı lın da Ha cet te pe Üni-
ver si te si Ah met Gö ğüş Sa nat Ga le ri sin de, ‘’ Füsun ’un Çi çek le ri’’ ad lı ikin ci ki şi sel ser gi si ni 2007 yılında Ar -
suz İsken der Sa yek Evi’n de, üçün cü ser gi si ni ise 2008 yı lın da yi ne Ha cet te pe Üni ver si te si’n de aç tı.
2003-2010 yıl la rı ara sın da ye di ay rı kar ma ser gi ye ka tıl dı. Dör dün cü ki şi sel ser gi si ni 2010 yılında Ele le Sa -
nat Ga le ri sin de açan Dr. Bö ke be şin ci ve son ser gi si ni de to ru nu Can Bö ke ile bir lik te “De de-To run Bi ra ra -
da ” baş lık lı ser gi si ni yi ne Ele le Sa nat Ga le ri sin de 2012 yı lın da aç tı. Çok sev di ği to run la rı Can ve Ak sel ile
bu il gi si ni ve da ha önem li si ha ya tı pay laş mak tan ötü rü duy du ğu he ye ca nı Ha cet te peden emek li li ği ni ta -
kip eden yıl lar da tam za man lı De de’ lik ya pa rak her fır sat ta on lar la pay laş tı. 

2013 yı lın da ak ci ğer ade no kan ser ta nı sı alan Dr. Bö ke, 21 Ocak 2014 tarihinde ha ya tı nı kay bet miş tir. Ulu-
sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi Der ne ği ve Da mar Cer ra hi Der gi si ola rak çok kıy met li Ho ca mı za Tan-
rı’ dan rah met ve Ai le si ne baş sağ lı ğı di le riz. Her za man anı la rıy la içi miz de ola ca k…



ÖÖZZ  GGEEÇÇMMİİŞŞ

Prof.Dr. Mutasım SÜNGÜN
Hava Tabip Kıdemli Albay (E)

960 yı lın da Trab zon'da doğ du. Ya vuz Se lim İlko ku lu, Ka nu ni Sü ley man Or ta o ku lu ve Af fan Ki tap çı oğ -
lu Li se si ni bi tir miş tir. 1978 yı lın da An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si ni ka za na rak ay nı za man da Türk
Ha va Kuv vet le ri na mı na as ke ri öğ ren ci ol muş tur. 1984 yı lın da bu ra dan me zun ola rak Ha va Ta bip Teğ-

men rüt be siy le Türk Si lah lı Kuv vet le rin de gö re ve baş la mış tır. Kı ta gö re vi ni An ka ra’ da Mür tet 4. Ana Jet Üst
Ko mu tan lı ğın da Uçuş Ta bi bi ola rak iki yıl sü rey le yap mış tır. Uz man lık öğ ren ci li ği sı na vı nı ka za na rak 1987 yı-
lın da Gül ha ne As ke ri Tıp Aka de mi si İstan bul Hay dar pa şa Eği tim Has ta ne sin de Kalp Da mar Cer ra hi ih ti sa -
sı na baş la mış tır. Beş yıl lık eği ti mi son ra sın da 1992 yılında Kalp Da mar Cer ra hi ih ti sa sı nı ba şa rıy la bi ti rip
uz man ta bip ol muş tur. Da ha son ra ay nı has ta ne de iki yıl uz man ola rak ça lış mış tır. 1994 yı lın da Yar dım cı Do-
çent lik sı na vı nı ka za na rak Öğ re tim Üye si kad ro su na atan mış tır. Bu kad ro da dört yıl gö rev yap tık tan son ra
1998 yı lın da Ha cet te pe Üni ver si te sin de Do çent lik sı na vı na gi re rek YÖK Do çen ti ol muş ve Hay dar pa şa Eği-
tim Has ta ne si Kalp Da mar Cer ra hi si Kli ni ği Do çent lik kad ro su na atan mış tır. 2006 yı lı na ka dar GA TA'da gö -
re vi ni ba şa rıy la sür dü ren Prof. Tbp. Kd. Alb. Mu ta sım Sün gün, Türk Si lah lı Kuv vet le rin den emek li ol muş tur.

Da ha son ra Trak ya Üni ver si te si Tıp Fa kül te si ne Kalp Da mar Cer ra hi Ana  Bi lim Da lın da Pro fe sör kad ro -
sun da Öğ re tim Üye si ola rak tek rar gö re ve baş la mış tır. Bu ra da gö rev yap tı ğı sü re içe ri sin de Yük se ko kul

Mü dür lü ğü, Acil Tıp Ana  Bi lim Baş kan lı ğı, Kalp Da mar Cer ra hi Ana-
bi lim Da lı Baş kan lı ğı gi bi gö rev ler yap mış tır. Bun la rın ya nı sı ra dört
yıl bo yun ca Tıp Fa kül te si De kan Yar dım cı lı ğı yap mış tır. 

Ey lül 2013 yılında Trab zon Av ras ya Üni ver si te si ne Pro fe sör ola rak
ata ma sı ger çek leş tik ten son ra Sağ lık Bi lim le ri Fa kül te si De ka nı ve ay -
nı za man da Sağ lık Bi lim le ri Ens ti tü Mü dür lü ğü gö rev le ri ni ba şa rıy la
yap mış tır.

Ulu sal ve ulus la ra ra sı dü zey de bir çok ya yı nı bu lu nan Prof. Dr. Mu ta -
sim Sün gün, Türk Gö ğüs ve Kalp Da mar Cer ra hi si, Ulu sal Vas kü ler ve
En do vas kü ler Cer ra hi, Fle bo lo ji der nek le ri ne üye idi.



Ev li ve bir ço cuk ba ba sı dır. İyi de re ce de İngi liz ce bil mek te dir. Ya şa mı çok se ven, her za man ho bi le ri ni ön
plan da tu tan, iyi bir hay van se ver olan Mu ta sım Ho ca, ca mi a da renk li ki şi li ği ile unu tul maz iz ler bı rak -
mış tır.  Her za man iyi bir ho ca, iyi bir mes lek taş, iyi bir ar ka daş ve her şey den önem li si ve fakâr, ka dir şi nas
bir dost ol muş tur. Bir yıl dan kı sa bir sü re de ça lış tı ğı Trab zon Av ras ya Üni ver si te si Sağ lık Bi lim le ri Fa kül te -
si nin bü tün bö lüm le rin de ho ca la rın dan öğ ren ci le ri ne ka dar her ke sin sev gi ve say gı sı nı ka zan mış tır. 

Bek len me dik bir şekil de, ani ölüm le 04.03.2014 Sa lı gü nü ara mız dan ay rıl mış tır. Trab zon Av ras ya Üni ver -
si te si Yom ra yer leş ke si Kon fe rans sa lo nu na “Prof. Dr. Mu ta sım Sün gü n” is mi ve ri le rek ölüm süz leş ti ril miş -
tir.

Ulu sal Vas kü ler ve En do vas kü ler Cer ra hi Der ne ği ve Da mar Cer ra hi Der gi si ola rak çok kıy met li Ho ca mı za
Tan rı ’dan rah met ve Ai le si ne baş sağ lı ğı di le riz. Her za man anı la rıy la içi miz de ola ca k…



Anumber of patients with gunshot wounds come to Turkey because
of the ongoing civil war in Syria. The common features of these pa-
tients are the lack of basic medical intervention and late admission

to hospital. Gunshot wounds comprise 64% of all arterial injuries, and 78%
of all vascular injuries.1
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Civil War Surgical Experience:
Gun Shot or Shell Fragment Injuries

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  A num ber of pa ti ents with guns hot wo unds co me to Tur key be ca u se of the
on go ing ci vil war in Syri a. In this study, pa ti ents who ad mit ted our hos pi tal, di ag no sed with vas-
cu lar tra u ma du e to gun shot or shell frag ments in the ci vil war in Syri a we re eva lu a ted, and the
fac tors as so ci a ted with mor ta lity we re iden ti fi ed. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  The study inc lu ded 28 pa-
ti ents who ad mit ted our hos pi tal bet we en Ju ne 2012 and Oc to ber 2013. RRee  ssuullttss:: The re we re 24
(85.7%) ma le and 4 (14.3%) fe ma le pa ti ents with a me an age of 28.05±6.28 ye ars. The me an ti me
from tra u ma to ad mit tan ce was 16.32±15.21 ho urs (ran ge 4 to 48 ho urs). Fi ve (17.9%) pa ti ents we -
re in tu ba ted be fo re ad mis si on. Ni ne pa ti ents (32.1%) re ce i ved fas ci o tomy af ter ope ra ti on. Am pu -
ta ti on ra te was 7.1% in 2 pa ti ents. The in hos pi tal mor ta lity was se en in 4 (14.2%) pa ti ents. The
most im por tant fac tor as so ci a ted with mor ta lity was pre sen ce of pre o pe ra ti ve shock and in tu ba ti -
on (p=0.001). CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Our study sho wed that pre o pe ra ti ve cli ni cal fin dings af fec ted the mor-
ta lity as so ci a ted with vas cu lar tra u ma. A cor rect ba sic me di cal in ter ven ti on wo uld help to furt her
re du ce mor ta lity ra tes.

KKeeyy  WWoorrddss::  Vascular system injuries; wounds gunshot; mortality

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Su ri ye'de sür mek te olan iç sa vaş ne de niy le ül ke mi ze bir çok ateş li si lah ya ra lan ma sı
gel mek te dir. Bu ça lış ma da; has ta ne mi ze baş vu ran, Su ri ye' de ateş li si lah ve ya şarap nel ile vas kü ler
trav ma ge çir miş has ta lar de ğer len di ril miş, ve mor ta i le ye et ki eden fak tör ler araş tı rıl mış tır. GGee  rreeçç
vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ça lış ma ya has ta ne mi ze Ha zi ran 2012 - Ekim 2013  ta rih le ri ara sın da baş vu ran 28 has -
ta da hil edil miş tir. BBuull  gguu  llaarr::  Yaş or ta la ma sı 28,05± 6,28 yıl olan 24 (%85,7) er kek ve 4 (%14,3) ka -
dın has ta ça lış ma ya da hil edil miş tir. Trav ma dan has ta ne ye baş vu ru ya ka dar ge çen sü re or ta la ma
16,32±15,21 sa at ti (4-48 sa at). Beş (%17,9) has ta baş vu ru ön ce si en tü be edil miş ti. Do kuz (%32,1) has-
ta ya ope ras yon son ra sı fa si o to mi uy gu lan dı. Am pu tas yon ora nı 2 has ta ile %7,1 idi. Has ta ne mor-
ta li te ora nı 4 has ta ile %14,2 idi. Mor ta li te ile il gi li en önem li fak tör pre o pe ra tif şok ve en tü bas yon
var lı ğı ola rak bu lun du (p=0,001). SSoo  nnuuçç::  Bi zim ça lış ma mız pre o pe ra tif kli nik ve ri le rin, vas kü ler
trav ma ile iliş ki li mor ta li te yi et ki le di ği ni gös ter miş tir.Doğ ru ya pıl mış te mel tıb bi mü da ha le mor ta-
li te yi azalt ma da yar dım cı ola cak tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Vasküler sistem yaralanmaları; yaralar ateşli silah; ölüm oranı
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As the me an isc he mic ti me dec re a ses, mor ta -
lity and mor bi dity ra tes al so dec re a se. In se cond
world war, Ko re a and Vi et nam vas cu lar tra u mas
re sul ted in am pu ta ti on, but to day am pu ta ti on ra -
te is very low.2 Alt ho ugh the am pu ta ti on ra te was
as high as 73% in the past with li ga ti on be ing the
pre fer red tech ni qu e for ar te ri al in ju ri es, to day this
ra te has fal len to as low as 1% thro ugh the de ve -
lop ments in early trans port, di ag no sis and the com-
p lex tre at ment tech ni qu es evol ved.3,4

In this study, pa ti ents who ad mit ted our hos-
pi tal, di ag no sed with vas cu lar tra u ma du e to gun
shot or shell frag ments in the ci vil war in Syri a we -
re eva lu a ted, and the fac tors as so ci a ted with mor-
ta lity we re iden ti fi ed.

MA TE RI AL AND MET HODS

PA TI ENTS

The study inc lu ded pa ti ents who ad mit ted our hos-
pi tal bet we en Ju ne 2012 and Oc to ber 2013 with
vas cu lar tra u ma in ci vil war in Syri a. Da ta re gar -
ding the pa ti ent de mog rap hics, ope ra ti ve pa ra me -
ters and the da ta from the pos to pe ra ti ve co ur se
we re pros pec ti vely col lec ted.  

MA NA GE MENT

The ini ti al as sess ment was ma de with par ti ci pa ti on
of the ort ho pe dist and the vas cu lar sur ge on. The vas-
cu lar sur ge on im me di a tely to ok con trol of the ble e -
ding in the emer gency ro om when ne ces sary. The
pla in and la te ral X-rays we re ta ken to plan re cons -
truc ti on. The vas cu lar di ag no sis was ma de by phys-
i cal exa mi na ti on or Dopp ler ul tra so und (US). When
all par ti ci pa ting dis cip li nes ag re ed that the pa ti ent
wo uld be ne fit from vas cu lar re pa ir and a con co mi -
tant bo ne and soft tis su e re cons truc ti on, the pa ti ent
was ta ken in to ope ra ting ro om, in emer gency con di-
ti ons. All pa ti ents re ce i ved te ta nus vac ci ne and du -
al an ti bi o tics be fo re the ope ra ti on. Fol lo wing
sur gi cal an ti sep sis and dra ping, the ini ti al sur gi cal
exp lo ra ti on was per for med by the vas cu lar sur ge on
for ar te ri al or ve no us re pa ir. Af ter this pro ce du re,
ort ho pe dists be gan exp lo ra ti on for the re cons truc ti -
on of bo ne, if ne e ded. Af ter the ope ra ti on, all pa ti -
ents we re trans fer red in to the ter ti ary in ten si ve ca re

unit (ICU). In or der to pre vent strugg ling and un-
con trol led mo ti on du ring re co very from anest he si -
a, the pa ti ent was not ex tu ba ted in the ope ra ting
ro om. In ad di ti on to in tra ve no us flu ids, anal ge sics
and an ti bi o tics, the pa ti ents al so re ce i ved he pa rin in-
fu si on in the first 24 ho urs. If ne e ded, fas ci o tomy
was per for med in ICU af ter the ope ra ti on.

STA TIS TI CAL ANALY SIS

Sta tis ti cal analy ses we re per for med with SPSS 17.0
soft wa re (SPSS Chi ca go, Il li no is). Nor mally dis tri -
bu ted con ti nu o us va ri ab les we re ex pres sed as me -
an±stan dard de vi a ti on (SD), ab nor mally dis tri bu ted
con ti nu o us va ri ab les we re ex pres sed as me di an
(25%-75%,) and ca te go ri cal va ri ab les we re de fi ned
as fre qu en ci es and per cen ta ges. Mann Whit ney-U
test was used to de ter mi ne dif fe ren ces bet we en
con ti nu o us va ri ab les. Fis her Exact Chi-squ a re test
was used de ter mi ne dif fe ren ces bet we en ca te go ri -
cal va ri ab les. The p va lu es smal ler than 0.05 we re
con si de red as sta tis ti cally sig ni fi cant.

RE SULTS

The pa ti ents’ de mog rap hic cha rac te ris tics are gi ven
in Tab le 1. The re we re 24 (85.7%) ma le and 4
(14.3%) fe ma le pa ti ents with a me an age of
28.05±6.28 ye ars. The me an ti me from tra u ma to
ad mit tan ce was 16.32±15.21 ho urs (ran ge 4-48 ho -
urs). Fi ve (17.9%) pa ti ents we re in tu ba ted be fo re
ad mis si on. Ele ven (39.3%) pa ti ents al so had bo ne
pat ho logy. All pa ti ents had clo se ran ge guns hot or
shell frag ments in ju ri es con fi ned to only one ex tre -
mity for vas cu lar tra u ma. All pa ti ents ca me from
ci vil war in Syri a. The symptoms and fin dings on
ad mis si on are gi ven in Tab le 2.  
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Muhammet Onur HANEDAN et al. CIVIL WAR SURGICAL EXPERIENCE: GUN SHOT OR SHELL FRAGMENT INJURIES

Patient group 

Mean±SD (n=28)

Age (year) 26.75±6.37

Males (%) 24 (85.7%)

Admission time 16.32±15.21

Preoperative shock 5 (17.9%)

TABLE 1: Preoperative characteristics of the patient
group.

SD: Standard deviation.



All pa ti ents we re ta ken in to the ope ra ting ro -
om wit hin the first ho ur of the ir ad mis si on. Re-
ope ra ti on was per for med in 2 pa ti ents for vas cu lar
comp li ca ti ons. Bo ne pat ho logy was re pa i red af ter
vas cu lar re pa ir du ring the sa me ope ra ti on. Ten pa-
ti ents ini ti ally re ce i ved an ex ter nal fi xa ti on, and 1
pa ti ent re ce i ved in tra me dul lary sta bi li za ti on pro-
ce du re to ac hi e ve re co very. Me an ti me of hos pi tal
stay was 13.68±7.54 days (1-33 days). Me an ble e -
ding amo unt in to the sur gi cal dra ins was
350.43±85.34 ml in the pos to pe ra ti ve first day. The
dra ins we re re mo ved when the vo lu me was less
than 25 ml per day. No ne of the pa ti ents had a sys-
te mic in fec ti on whe re as two pa ti ents had lo cal wo -
und in fec ti ons. Comp le te re co very was ac hi e ved
with ap prop ri a te an ti bi o tic tre at ment and wo und
ca re. 

The vas cu lar in ju ri es are sum ma ri zed in Tab -
le 3. Fo ur (14.3%) pa ti ents re ce i ved pri mary re vas -
cu la ri za ti on to the ex tre mity, 18 (64.3%) re ce i ved
au to lo go us graft in ter po si ti on with gre at sap he no -
us ve in, and 5 (17.9%) re ce i ved poly tet raf lu o ro -
eth yle ne (PTFE) graft in ter po si ti on and 1 (3.6%)
re ce i ved PTFE and sap he no us ve in graft in ter po si -
ti on. 

Ni ne pa ti ents (32.1%) re ce i ved fas ci o tomy af -
ter the ope ra ti on. Fas ci o tomy was per for med be ca -
u se of re per fu si on in jury.  Am pu ta ti on ra te was
7.1% per for med in 2 pa ti ents. In one pa ti ent, the -
re was a hu ge tis su e de fect un der the kne e, and am-
pu ta ti on was per for med af ter the sap he no us ve in
bypass was per for med. In anot her pa ti ent, mul tip -
le bul let em bo li oc cur red, and af ter em bo lec tomy,
a ves sel dis sec ti on was se en un der the kne e. When
we com pa re pa ti ents with fas ci o tomy and wit ho ut

fas ci o tomy, the re we re no sta tis ti cally dif fe ren ces.
The in hos pi tal mor ta lity ra te was 14.2% (4 pa ti -
ents). The most im por tant fac tor as so ci a ted with
mor ta lity was pre sen ce of pre o pe ra ti ve shock and
in tu ba ti on (p=0.001) (Tab le 4).

DIS CUS SI ON 

Vas cu lar in ju ri es oc cur fre qu ently in the lo wer ex-
tre mity du e to guns hot or shell frag ment in ju ri es.
Se ve re bo ne frac tu re and soft tis su e da ma ge are
mostly ac com pa ni ed with the se in ju ri es. Si mi lar to
our study, most fre qu ently fe mo ral ar tery in ju ri es
ha ve be en re por ted in the li te ra tu re. Ble e ding, an
en lar ging he ma to ma or the isc he mi a of the limb
may all gu i de the physi ci an for the cor rect di ag no -
sis. Pe net ra ting and shot gun wo unds ha ve dif fe rent
mec ha nisms of in jury along with the ir di rect ef-
fects on the ves sels. Alt ho ugh an gi og raphy re ma ins
the gold stan dard for the di ag no sis, pre sen ce of so -
me physi cal fin dings may be eno ugh.5 In Van Wa -
es et al.’s se ri es, the aut hors des cri bed a se lec ti ve
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Patient group (n=28)

Hypovolemic shock 5 (17.9%)

Hematoma 19 (67.8%)

Pulsatile bleeding 9 (32.2%)

Paresis 6 (66.6%)

Ischemia 28 (100%)

TABLE 2: Symptoms and clinical findings on admission.

Patient group (n=28)

Arm artery 7 (25%)

Arm vein 1 (3.6%)

Leg artery 7 (25%)

Leg vein 2 (7.1%)

Leg artery&vein 11 (39.3%)

TABLE 3: Vascular injuries.

Mortality 

(-) (n:24) (+) (n:5) p value

Age* 25 (22-29.75) 26.50 (25.25-33) 0.428

Admission time* 12 (8.50-19) 9 (8-14.50) 0.372

Gender

Female 4 (16.7%) 0 1.000

Male 20 (83.3%) 4 (100%)

Preoperative Shock& 1 (4.2%) 4 (100%) 0.001

Intubation

Bone fracture 10 (41.7%) 1 (25%) 1.000

Fasciotomy 9 (37.5%) 0 0.273

TABLE 4: Factors associated with mortality.

*Median (25%-75%).



non-ope ra ti ve ma na ge ment ba sed on cli ni cal exa -
mi na ti on and ad di ti o nal in ves ti ga ti ons for pe net -
ra ting vas cu lar in ju ri es, and sug ges ted ad di ti o nal
in ves ti ga ti ons just in he mody na mi cally sta bi li zed
pa ti ents.6 In this study, we used physi cal exa mi na -
ti on and only Dopp ler US for di ag no sis to be as fast
as pos sib le. 

Mec ha nism of in jury va ri es bet we en dif fe rent
co un tri es, and cer ta inly when in ju ri es in the pe a ce
and war con di ti ons are com pa red.7 A re vi ew of vas-
cu lar tra u ma in a big USA city, Bos ton, re por ted
that guns hot wo unds oc cur red 50%.8 On the ot her
hand, the re we re no guns hot wo unds in Ox ford,
but 23% of in ju ri es we re du e to kni fe wo unds.9 In
our study, all wo unds we re mi li tary, and they con-
sis ted of guns hot or shell frag ment in ju ri es. 

The se ve rity of tis su e isc he mi a de pends on its
du ra ti on, le vel of ar te ri al in jury and the ex tent of
soft tis su e da ma ge. To le ran ce of musc le tis su e to is-
c he mi a wit ho ut any ir re ver sib le da ma ge is ge ne -
rally ag re ed to be 4-6 ho urs. Early de-com pres si on
fas ci o tomy pre vents this da ma ge.10 In this study,
we per for med fas ci o tomy to tho se who ne e ded just
af ter the ope ra ti on, in ICU. 

Am pu ta ti on ra te is small in our se ri es when
com pa red with pre vi o us re ports in the li te ra tu re.

Du a et al. com pa red mi li tary and ci vi li an pop li te al
ar tery tra u ma out co mes and am pu ta ti on ra tes, and
re por ted them as 29% in the mi li tary gro up and
13% in the ci vi li an gro up.11 Mul le nix et al. iden ti -
fi ed fo ur fac tors in de pen dently as so ci a ted with am-
pu ta ti on: ip si la te ral frac tu re, comp lex soft tis su e
in jury, ner ve in jury and high ex tre mity ab bre vi a -
ted in jury sco re.12 In our as say, am pu ta ti on ra te is
7.1%, se en only in 2 pa ti ents. One had a hu ge tis-
su e de fect, just as des cri bed in the li te ra tu re. 

CONC LU SI ON

Mor ta lity is ra rely se en af ter ex tre mity tra u ma.5 In
our se ri es, mor ta lity ra te was 14.2% (4 pa ti ents).
All of the mor tal ca ses we re in tu ba ted be fo re the ir
ad mis si on to hos pi tal. They we re all in hypo vo le -
mic shock. When we com pa re our re sults with the
li te ra tu re, mor ta lity ra te is qu i te high. This can be
as so ci a ted with the pa ti ents’ pre o pe ra ti ve con di ti -
ons. Our study sho wed that pre o pe ra ti ve cli ni cal
fin dings af fec ted the mor ta lity as so ci a ted with vas-
cu lar tra u ma. A cor rect ba sic me di cal in ter ven ti on
wo uld help to furt her re du ce mor ta lity ra tes.
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Aortik Lezyonların Endovasküler
Tedavisinde İlk Klinik Deneyimlerimiz ve

Kısa Dönem Takip Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ça lış ma mız da, kli ni ği miz de en do vas kü ler aort ta mi ri ya pı lan to ra sik ve ab do mi nal  aort
pa to lo ji le rin de ilk de ne yim le ri mi zi ve 6 ay lık so nuç la rı mı zı sun ma yı amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::
Ocak 2012-Ni san 2013 ta rih le ri ara sın da en do vas kü ler aort ta mi ri ya pı lan 14 has ta (13 er kek, 1 ka dın;
or ta la ma yaş 68,43±9,89 yıl) ret ros pek tif ola rak in ce len di. On dört has ta nın 9’una ab do mi nal en do -
vas kü ler aort ta mi ri (EVAR), 5’ine en do vas kü ler to ra kal aort ta mi ri (TE VAR) ya pıl mış tı. Tüm Ol gu -
la rın bi rin ci ve 6. ay kon trol kon trast lı bil gi sa yar lı to mog ra fi le ri de ğer len di ril di. BBuull  gguu  llaarr::  Has ta la rın
ko mor bi di te se bep le ri ne ba kıl dı ğın da bi rin de di a be tes mel li tus, 5'in de hi per tan si yon, iki sin de ge çi -
ril miş aor ta ko ro ner bypass greft ope ras yo nu, iki sin de kro nik obs truk tif ak ci ğer has ta lı ğı, iki sin de ma-
lig ni te, bi rin de ge çi ril miş ba tın ope ras yo nu, iki sin de kro nik böb rek yet mez li ği ve 4 has ta da si ga ra
kul la nı mı mev cut tu. İş lem le rin tü mün de ba şa rı ora nı %100 idi. İş lem sı ra sın da ma jor komp li kas yon
ve açık cer ra hi ye ge rek si nim ol ma dı. Hiç bir has ta da greft en fek si yo nu ya da anev riz ma rüp tü rü ne
bağ lı ölüm göz len me di. SSoo  nnuuçç::  En do vas kü ler aor tik ta mir iş le mi açık cer ra hi için yük sek risk li ol gu -
lar da (ile ri yaş, ko mor bi di te var lı ğı, ge çi ril miş ba tın ope ras yo nu) dü şük mor ta li te ve mor bi di te oran-
la rı na sa hip ol ma sı, bu has ta lar da  gü ven li bir şekil de uy gu la nı la bil me si, has ta ne de ka lış sü re si nin
da ha az ol ma sı ve da ha kı sa sü re li anes te zi kul la nı mı nın ya nı sı ra, yük sek tek nik ba şa rı ya sa hip bir yön-
tem ol ma sın ne de niy le ter cih edi le bi lir bir uy gu la ma ha li ne gel miş tir. Uy gun en di kas yon lar da ya pıl -
dı ğın da has ta yı da ha az trav ma ti ze eden, he kim açı sın dan ise açık cer ra hi ye gö re da ha ko lay ve da ha
az risk li ve iş lem sü re si kı sa olan bir te da vi yön te mi ol du ğu ka na a tin de yiz. Da ha ke sin so nuç lar için
da ha bü yük se ri le re ve da ha uzun dö nem ta kip le re ih ti yaç duy mak ta yız.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort diseksiyonu; aort anevrizması; endovasküler aortik tamir

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  In this study, we aimed to present our preliminary experience and 6 month fol-
low up results in patients who underwent endovacular aorta repair for thoracic and abdominal aortic
pathologies. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Fourteen patients who underwent endovascular aorta repair (13
men, 1 woman; mean age 68.43±9.89 years) between January 2012- April 2013 were analyzed retro-
spectively. Nine of patients had endovascular abdominal aorta repair, 5 of them had endovascular tho-
racic aorta repair. All patients had computerized tomography with contrast in the first and sixth
months. RReessuullttss::  One of the patients had  diabetes mellitus, 5 had hypertension, 2 had aorta coronary
bypass graft operation, 2 had chronic obstructive lung disease, 2 had malignancy, 1 had abdominal sur-
gery, 2 had chronic renal insufficiency and 4 patients were smokers. The success of intervention was
100%.There were no major complications or need for an open surgery. None of the patients died due
to graft infection or aneurysm rupture. CCoonncclluussiioonn::  Endovascular aortic repair is one of the preferred
procedures in high risk cases (advanced age, comorbidities, history of abdominal surgery). This method
has low mortality and morbidity ratios, can be performed safely in these patients, has a short hospi-
tal stay, short anesthesia duration and high technical success. We suppose that, when performed in cor-
rect indications, it causes less harm to the patients, it is easier an less risky for the surgeon compared
to open surgery, and it takes a shorter time. For more precise results, a larger study population and a
longer follow-up period are needed.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortic dissection; aortic aneurysm; endovascular aorta repair 
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Aort anev riz ma ve di sek si yon la rı özel lik le
yaş lı po pu las yon da sık kar şı la şı lan vas kü -
ler pa to lo ji ler ol du ğun dan, gi de rek yaş la -

nan dün ya nın cid di bir sağ lık so ru nu dur. Bu
pa to lo ji le rin gö rül me sık lı ğı nın gi de rek art ma sı nın
ne den le ri; ya şam sü re le ri nin art ma sı ve ta nı sal me-
tot lar da za man için de ya şa nan ge liş me ler dir.1

Ab do mi nal aort anev riz ma sı (AA A) tüm anev-
riz ma lar için de en sık gö rü le ni dir ve 50 yaş üze ri
nü fus un %3’ ünü ve er kek nü fus unun %5’ini il gi -
len di ren bir pa to lo ji dir. Dün ya da her 200 ölüm den
bi ri nin AA A’ ya bağ lı ol du ğu dü şü nü lür. İnfra re nal
dü zey de elas tin ta ba ka sı da ha za yıf ol du ğun dan,
ab do mi nal aort anev riz ma la rı en sık (%95) bu dü-
zey de gö rü lür.

Sol subc la vi yan ar te rin dis ta lin den iti ba ren,
de sen dan to ra sik aor ta nın her han gi bir ye rin den
baş la yan anev riz ma la ra to ra kal aort anev riz ma la rı
(TA A) de nir ve bun lar Craw ford sı nıf lan dı rıl ma sı -
na gö re 4 sı nı fa ay rı lır. Bu tip anev riz ma la rın ne de -
ni; %24 ora nın da di sek si yon, %76 ora nın da ise
de je ne ra tif tir. TA A’ da 2 yıl lık sağ ka lım ora nı
%24’tür ve ölüm le rin yak la şık ya rı sı nın ne de ni
anev riz ma rüp tü rü dür. Aor tik anev riz ma la rı nın
bü yük ço ğun lu ğun da eti yo lo ji non-spe si fik olup
be lir li bir ne den bu lun maz ken, %5’in den da ha
azın da alt ta ya tan bir pa to lo ji var dır.2,3

Aort di sek si yo nu bir aort du var has ta lı ğı dır ve
aor tun me di a ta ba ka sın da ki yır tıl ma so nu cu mey-
da na ge len pa to lo ji dir. Aort di sek si yon la rı rüp tü re
ab do mi nal aort anev riz ma la rın dan yak la şık 2-3 kez
da ha faz la gö rül me si ne rağ men, bir çok has ta da ha
has ta ne ye ula şa ma dan kay be dil di ğin den, in si dan sı
tam ola rak bi li ne me mek te dir. Aort di sek si yon la rı
kli nik ola rak akut, su ba kut ve kro nik ola rak sı nıf -
lan dı rıl ma la rı nın ya nın da, to pog ra fik ola rak da De-
Ba key ta ra fın dan 3 ana baş lık ta sı nıf lan dı rıl mış tır.
Aort di sek si yon la rı nın eti yo lo jik fak tör le ri ara sın -
da en sık ne den hi per ta si yon dur.

Ça lış ma mız da, kli ni ği miz de Ocak 2012-ni san
2013 ta rih le ri ara sın da açık cer ra hi için yük sek
risk li ka bul edi len ve en do vas kü ler aor tik ta mir
yön te mi ni uy gu la dı ğı mız 14 has ta da ki ilk de ne -
yim le ri mi zi, ve has ta la rın 6 ay lık  so nuç la rı nı sun-
ma yı amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de Ocak 2012-Ni san 2013 ta rih le ri ara-
sın da 6’sı AA A, 3’ü ab do mi nal+bi i li ac aort  anev-
riz ma sı, 3’ü tip B TA A, 2’si tip II I to ra kal aort
di sek si yo nu olan ve en do vas kü ler aort ta mi ri ya pı -
lan 13’ü er kek 1’i ka dın, or ta la ma yaş la rı 68,4±9,89
yıl olan 14 has ta, ret ros pek tif ola rak in ce len di. Has-
ta la rın ta nı la rı, de mog ra fik özel lik le ri, ko mor bi ti -
de fak tör le ri, lez yon la rın mor fo lo jik özel lik le ri,
has ta la ra ya pı lan iş lem ler, iş lem özel lik le ri ve has-
ta la rın 6 ay lık kon trol  bul gu la rı kay de dil di. Has ta -
la rın ta ma mı açık cer ra hi için risk li ka bul edi len
has ta lar dı. Has ta la rın risk fak tör le ri ve eş lik eden
has ta lık lar Tab lo 1’de gös te ril miş tir.

Has ta la rın ta nı la rı ul tra so nog ra fi (USG) ve bil-
gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ile ko nul muş tur. İş lem ön-
ce sin de tüm has ta lar 0,5 mm ke sit ara lık lı kon trast lı
BT ile en do vas kü ler te da vi ye uy gun luk açı sın dan
de ğer len di ril di. Bu de ğer len dir me de; aor tun ça pı,
du var kal si fi kas yo nu, lü men de ki trom bü sün var lı ğı,
anev riz ma bo yu nun uzun lu ğu, ve açı sı he sap lan dı.
Ay rı ca in fra re nal aor ta, ili ak ar ter ler ve fe mo ral ar-
ter ler de de ğer len di ril di. Bu yön tem ler le gref tin
pro xi mal de ve dis tal de sağ lam da ma ra otur ma yer-
le ri de ğer len di ril di (Re sim 1, pre o pe ra tif BT). Tüm
bun lar so nun da kul la nı la cak greft ti pi ve öl çü le ri ne
ka rar ve ril di. Ça lış ma mız da ki ol gu la rın mor fo lo jik
özel lik le ri  Tab lo 2’de gös te ril miş tir.
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Değişkenler n %

Yaş>65 yıl 8 57,14

Hipertansiyon 5 35,7

Geçirilmiş ACBG 2 14,28

Sigara öyküsü 4 28,57

Malignite 2 14,28

Tip II DM 1 7,14

Kronik böbrek yetmezliği 2 14,28

ASA Sınıf II 1 7,14

ASA Sınıf III 11 78,57

ASA Sınıf IV 2 14,28

TABLO 1: Hastaların risk faktörleri ve eşlik eden
hastalıkları.

ACBG: Aorta koroner bypass greft; DM: Diabetes mellitus; ASA: American Society of
Anesthesiologists.



İŞ LEM

Has ta la ra ve ya kın la rı na ya pı la cak en do vas kü ler
pro se dür hak kın da bil gi ve ril di ve has ta ve ya kın -
la rı nın im za lı onay la rı alın dı. Has ta la rın pre o pe ra -
tif  ha zır lık la rı ta mam la na rak has ta lar iş le me alın dı.

Gi ri şim ler kalp da mar cer ra hi ve anes te zi eki -
bi ta ra fın dan has ta ne mi zin an ji og ra fi la bo ra tu a rın -
da ge rek li ste ri li zas yon ve ame li yat or ta mı nın
sağ lan ma sın dan son ra ger çek leş ti ril di. Ope ras yon
ön ce sin de has ta la ra san tral ju gu ler ka te ter ve ar ter
ka nu las yo nu ya pıl dı, ve ope ras yon sı ra sı bo yun ca
has ta lar ar te ri el kan ba sın cı, elek tro kar di yog ra fi ve
ok si jen sa tu ras yo nu yö nün den mo ni tö ri ze edil di.
Uy gu la ma la rın ta ma mı ge nel anes te zi al tın da ger-
çek leş ti ril di.

İş leme baş la ma dan ön ce in tra ve nöz 1 gram se-
fa zo lin uy gu lan dı. İş lem sı ra sın da lez yo nun mo or -
fo lo ji si ne ve ili ak ar ter le rin du ru mu na gö re,
com mon fe mo ral ar ter (CFA)  tek ya da çift ta raf lı
eks plo re edil di. Tek ta raf lı gi ri şim ler de kar şı ta raf -
tan per kü tan gi ri şim ya pıl dı. İş lem ön ce sin de ya pı -
lan aor tog ra fi ile anev riz ma nın uzun lu ğu, ge niş li ği,
re nal ar ter ve in ter nal ili ak ar ter çı kış yer le ri ön-
ce lik le de ğer len di ri le rek, BT gö rün tü le ri te yit edil -
di. 

İş lem es na sın da aor tog ra fi yi ta ki ben 1 ml
(5000 üni te) he pa rin ya pıl dı ve iş lem sü re si ne bağ -
lı ola rak ge rek gö rül dü ğün de uy gu la ma tek rar edil -
di. Tüm ol gu lar da En do lo gix In tu iT rak Po wer link
XL® (En do lo gix) mar ka stent-greft (Bi fur ca ted
system) kul la nıl dı.

Stent greft yer leş ti ril dik ten son ra kon trol an-
ji og ra fi ya pı la rak en do le ak olup ol ma dı ğı de ğer -
len di ril di. En do le ak var lı ğın da en do le a kin şek li ne
gö re ba lon di la tas yon, aor tik uzat ma ya da ili ak
uzat ma ile en do le ak ka pa tıl dı. En do le ak sap tan ma -
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RESİM 1: Preoperatif bilgisayarlı tomografi.

Aort anevrizma Proksimal boyun Proksimal boyun Proksimal açı İliak çap İliak çap
çapı (mm) uzunluğu (mm) çapı (mm) (derece) sağ (mm) sol (mm)

(min-maks) (min-maks) (min-maks) (min-maks) (min-maks) (min-maks) 
Lezyon sınıflaması n Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS

Abdominal aort anevrizması 6 55-100 15-50 19-30 15-55 11-43 10-42

69,5±18,5 24,1±12,8 22,1±4,2 30,8±15,6 17,1±12,6 17,6±12,2

Abdominal+biiliac aort anevrizması 61-110 15-47 24-31 15-55 15-40 22-43

3 87±24,6 25,6±18,4 27,3±3,5 30±21,7 26,6±12,5 30,3±11,1

Torasik aort anevrizması 50-75 10-30 29-32

3 65,6±13,6 16,6±11,5 30,6±1,5

TABLO 2: Lezyonların morfolojik özellikleri.

Min-maks: Minimum- maksimum; SS: Standart sapma.



ma sı du ru mun da iş le me son ve ril di. Tüm has ta la rın
1. ve 6.ay to ra ko-ab do mi nal kon trast lı BT ile kon t-
rol le ri ya pı la rak, has ta lar greft mig ras yo nu ve en-
do le ak açı sın dan de ğer len di ril di.

İş lem son ra sı, has ta lar eks tü be edi le rek Kalp
Da mar Cer ra hi  yo ğun ba kım üni te si ne alın dı. Mo-
ni tö ri ze edi le rek vi tal bul gu la rı ya kın dan ta kip edi-
len has ta la rın vi tal bul gu la rı nın sta bil ol ma sıy la,
pos to pe ra tif 1. gün has ta lar Kalp Da mar Cer ra hi
ser vi si ne trans fer edil di. Pos to pe ra tif 1. gün den iti-
ba ren has ta la ra Clo pi dog rel 75 mg 1x1 baş lan dı. İş -
lem sı ra sın da ve ya son ra sın da ya pı lan uy gu la ma ya
bağ lı komp li kas yon ge liş me yen has ta lar, or ta la ma 3
gün has ta ne ka lış sü re si ni ta ki ben, ge rek li bil gi len -
dir me ler ya pı la rak ta bur cu edil di. İş lem son ra sı
her han gi bir şikâye ti ol ma yan has ta lar 10 gün de
kli nik ola rak kon trol edil di ve son ra 1. ay ve 6. ay
to ra kal ve ab do mi nal kon trast lı BT ile greft mig ras-
yo nu, lü men açık lı ğı ve en do le ak açı sın dan de ğer -
len di ril di (Re sim 2, kon trol BT).

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 (SS) ile gös te ril di. Ka te go rik de ğiş ken ler ise
fre kans ve yüz de şek lin de gös te ril di. Ta nım la yı cı
is ta tis tik ler için SPSS 15.0 (SPSS Chi ca go, Il li no is)
pa ket prog ra mı kul la nıl dı. İsta tis tik sel an lam lı lık
dü ze yi p<0,05 ola rak alın dı.

BUL GU LAR

Has ta la rın 13’ü er kek 1’i ka dın, ve or ta la ma yaş
68,4±9,89 yıl idi. Has ta la rın pre o pe ra tif risk fak tör-
le ri ne ba kıl dı ğın da, %35,71’in de hi per tan si yon
(HT) (n=5), %28,57’sin de si ga ra kul la nı mı (n=4),
%14,29’un da kro nik böb rek yet mez li ği (KBY)
(n=2), %14,29’un da kro nik obs truk tif ak ci ğer has-
ta lı ğı (KO AH) (n=2), %14.29’un da ma lig ni te (n=2),
%14,29’un da ge çi ril miş aor ta ko ro ner bypass greft
(ACBG) ope ras yo nu (n=2), %7,14’ün de di a be tes
mel li tus (DM) (n=1), ve %7,14’ün de ge çi ril miş ba -
tın ope ras yo nu (n=1) mev cut tu. Pre o pe ra tif risk de-
ğer len di ril me sin de has ta la rın %78,57’si Ame ri can
So ci ety of Anest he si o lo gists (ASA) 3 (n=11),
%14,29’u ASA 4 (n=2), ve %7,14’ü ASA 2 (n=1)  idi.

Has ta la rı 2 ta ne si (%14,28) asemp to ma tik ti ve
baş ka ser vis ler den (nö ro lo ji ve gö ğüs has ta lık la rı),

baş ka en di kas yon lar ne de niy le çe ki len USG ’de AA -
A tes pit ed miş ti. On iki has ta %85,71 semp to ma -
tik ti. Has ta la rın pri mer semp tom la rı %42,85 (n=6)
has ta da sırt ağ rı sı, %28,57 (n=4) has ta da ka rın ağ rı -
sı, %14,28 (n=2) has ta da ise gö ğüs ağ rı sı idi.

AA A olan ol gu lar da; anev riz ma ça pı or ta la ma
69,5±18,5 mm (ara lık: 55-100 mm), prok si mal bo -
yun uzun lu ğu or ta la ma  24,1±12,8 mm (ara lık: 15-
50 mm), prok si mal bo yun ça pı or ta la ma 22,1±4,2
mm (ara lık: 19-30 mm), prok si mal açı or ta la ma
30,8±15,6 de re ce (or ta la ma: 15-55 de re ce), sağ ili ak
ar ter ça pı or ta la ma 17,1±12,6 mm (ara lık: 11-43
mm), sol ili ak ar ter ça pı ise or ta la ma 17,6±12,2 mm
(ara lık: 10-42 mm) idi.

Ab do mi nal+bi i li ac aort anev riz ma sı olan ol gu -
lar da; anev riz ma ça pı or ta la ma 87±24,6 mm (ara-
lık: 61-110 mm), pro xi mal bo yun uzun lu ğu
or ta la ma 25,6±18,4 mm (ara lık: 15-47 mm), prok si-
mal bo yun ça pı or ta la ma 27,3±3,5 mm (ara lık: 24-

RESİM 2: Kontrol bilgisayarlı tomografi.
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31 mm), prok si mal açı or ta la ma 30±21,7 de re ce
(ara lık: 15-55 de re ce), sağ ili ak ar ter ça pı or ta la ma
26,6±12,5 mm (ara lık: 15-40 mm), sol ili ak ar ter ça -
pı ise or ta la ma 30,3±11,1 mm (ara lık: 22-43 mm)
idi.

TA A’ sı olan ol gu lar da; anev riz ma ça pı or ta la -
ma 65,6±13,6mm (ara lık: 50-75 mm), prok si mal bo -
yun uzun lu ğu or ta la ma 16,6±11,5 mm (ara lık:
10-30 mm), prok si mal bo yun ça pı ise or ta la ma
30,6±1,5 mm (ara lık: 29-32 mm) idi.

AA A ne de niy le ab do mi nal aor ta da en do vas -
kü ler aort ta mi ri (EVAR) uy gu la nan ol gu la rın tü-
mün de sağ CFA cer ra hi ola rak eks plo re edi lir ken,
sol CFA’ dan per kü tan gi ri şim ya pıl dı. Bu ol gu lar da
or ta la ma iş lem sü re si 68,3±6,8 da ki ka (60-75 da ki -
ka), kul la nı lan kon trast mik ta rı or ta la ma 84,1±14,9
ml (65-100 ml), has ta ne de or ta la ma ka lış sü re si ise
3,5 gün idi.

Ab do mi nal+bi i li ac aort anev riz ma sı ne de niy le
EVAR uy gu la nan ol gu la rın tü mün de CFA cer ra hi
ola rak çift ta raf lı eks plo re edil di. Bu ol gu lar da iş -
lem sü re si or ta la ma 80±8,6 da ki ka (70-85 da ki ka),
kul la nı lan kon trast mik ta rı or ta la ma 115±13,2 ml
(100-125 ml) ve has ta ne de or ta la ma ka lış sü re si 3,6
gün idi.

To ra kal aort anev riz ma ne de niy le en do vas kü -
ler to ra kal aort ta mi ri (TE VAR) uy gu la nan tü mün -
de sağ CFA cer ra hi ola rak eks plo re edi lir ken, sol
CFA’ dan per kü tan gi ri şim ya pıl dı. Bu ol gu lar da iş -
lem sü re si or ta la ma 55±5 da ki ka (50-60 da ki ka),

kul la nı lan kon trast mik ta rı or ta la ma 96,6±25,1 ml
(70-120 ml), has ta ne de or ta la ma ka lış sü re si ise 3,5
gün idi.

Tip III aort di sek si yo nu ne de niy le TE VAR uy-
gu la nan has ta lar da sol CFA cer ra hi ola rak eks plo -
re edi lir ken, sağ CFA’ dan per kü tan gi ri şim ya pıl dı.
Bu ol gu lar da iş lem sü re si or ta la ma 52,5 da ki ka (45-
60 da ki ka), kul la nı lan kon trast mik ta rı  or ta la ma
55 ml (50-60 ml) ve has ta ne de or ta la ma ka lış sü re -
si 3 gün idi. 

Has ta la rın tü müm de ya pı lan iş lem le rin ay rın -
tı la rı Tab lo 3’te özet len miş tir. 

İş lem le rin tü mün de ba şa rı ora nı %100 idi. İş -
lem sı ra sın da ma jor komp li kas yon ve açık cer ra hi -
ye ge rek si nim ol ma dı. Sa de ce bir has ta ya 1 üni te
kan trans füz yo nu ya pıl dı, di ğer has ta la rın hiç bi -
rin de iş lem sı ra sın da ve ya ta kip ler de kan trans füz -
yo nu ih ti ya cı ol ma dı. Has ta lar eks tü be ola rak
yo ğun ba kı ma alın dı. Bir has ta, ge nel du ru mu nun
sta bil ol ma ma sın dan do la yı pos to pe ra tif 3. gün ser-
vi se alın dı. Di ğer has ta lar pos to pe ra tif 1. gün ser-
vi se alınd,ı ve or ta la ma 3 gün de ta bur cu edil di. Bir
has ta da pos to pe ra tif 5. gün de, ser vis te iken kar di ak
ar rest ge liş me si so nu cu, has ta ek si tus ol du. Bu has-
ta mız 71 ya şın da KO AH ve ge çi ril miş ACBG ope-
ras yo nu olan, ASA IV, ve 110 mm’lik AA A olan
has ta mız idi. İş lem ön ce si de ge nel du ru mu or ta
olan, iş lem den son ra ge nel du rum bo zuk lu ğu ne-
de niy le 3 gün kar di yo vas kü ler cer ra hi yo ğun ba-
kım da ta kip et ti ği miz, pos to pe ra tif 5. gün de
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Kullanılan kontrast İşlem Süresi Hastanede ortalama
miktarı (ml) (dakika) kalış süresi (gün) 
(min-maks) (min-maks) Yapılan cerrahi (min-maks)

Lezyon Sınıflaması Yapılan İşlem n Ortalama±SS Ortalama±S insizyon Ortalama±SS
Abdominal aort anevrizması EVAR 6 65-100 60-75 Sağ femoral 3,5±SS

84,1±14,9 68,3±6,8
Abdominal+biiliac aort anevrizması EVAR 3 100-125 70-85 Bifemoral 3,6±SS

115±13,2 80±8,6
Torasik aort anevrizması TEVAR 3 70-120 50-60 Sağ femoral 3,5±SS

96,6±25,1 55±5
Tip III torakal aort diseksiyonu TEVAR 2 50-60 45-60 Sol femoral 3±SS

55±SD 52,5±SD

TABLO 3: Hastaların işlemlerine ait bulgular.

Min-maks: Minimum- maksimum; SS: Standart sapma; EVAR: Abdominal endovasküler aort tamiri; TEVAR: Endovasküler torakal aort tamiri.



ser vis te mo bi li ze du rum da ki bu has ta mı zın ser vis
ta ki bin de kar di ak ar rest ge liş ti.

Al tı ay lık ta kip te bir has ta nın da iş lem den son-
ra ki 2,5 ay da so lu num yet mez li ğin den ek si tus ol-
du ğu öğ re nil di. Bu has ta KBY ne de niy le haf ta da 3
gün di ya liz uy gu la nan, ve pros tat kan se ri ne de niy -
le ta kip edi len has ta idi.

Bir has ta da 10. gün kon trol BT’de tip 2 en do -
le ak göz len di. Bir ay son ra ki kon trol BT’de en do le -
a kin spon tan trom bo ze ol du ğu göz len di. Bir
has ta da ise fe mo ral in siz yon ye rin de yü ze yel cilt
en fek si yo nu göz len di ve has ta an ti bi yo te ra pi ile
dü zel di. Hiç bir has ta da greft en fek si yo nu ya da
anev riz ma rüp tü rü ne bağ lı ölüm göz len me di.

TAR TIŞ MA

Anev riz ma lar ge nel de nor mal lü men ça pı nın
%50’sin den da ha ge niş lo kal di la tas yon lar ola rak
ta nım la nır. Ço ğu anev riz ma (%80) bü yü me eği li -
min de dir ve anev riz ma la rın kor ku lan so nu cu olan
rüp tür ris ki, doğ ru dan anev riz ma ça pı ve bü yü me
hı zı ile oran tı lı dır. Dört san ti met re den kü çük
anev riz ma lar da rüp tür ris ki %10 iken, 5 cm’nin
üze rin de ki anev riz ma lar da rüp tür ris ki %25’e
yük sel mek te dir. AA A rüp tü rü, kar di yo vas kü ler
ölüm ne den le ri ara sın da ilk sı ra da yer al mak ta dır.
AA A’ da elek tif ol gu lar da cer ra hi mor ta li te %2’ler-
dey ken, rüp tür du ru mun da mor ta li te %50’le re
var mak ta dır. Bu du rum, anev riz ma nın rüp tü re ol-
ma dan ta mi ri nin öne mi ni gös ter mek te dir, ve ya pı -
lan ça lış ma lar da rüp tür de rol oy na yan en önem li
fak tör, anev riz ma ça pı ve anev riz ma ça pı nın bü yü -
me hı zı ola rak gö rül mek te dir.

Bir çok anev riz ma rüp tü re ol ma dık ça asemp to -
ma tik tir. Semp to ma tik olan lar da ab do men, gö ğüs
ve sırt ağ rı sı, hi po vo le mik şok ve pul sa til ab do mi -
nal kit le bul gu la rı ola bi lir.

Anev riz ma ça pı 5,5 cm’den bü yük olan  anev-
riz ma lar, ve ça pı 4,5 cm olan ve son 6 ay da ay lık
0,5 cm ve üze ri, yıl lık 1 cm ve üze ri ge liş me hı zı na
sa hip olan anev riz ma la ra mü da ha le edil me si öne-
ril mek te dir.4 Anev riz ma ça pı 4,5-5,5 cm ara sın da
olan la ra 3-6 ay lık USG  ta ki bi, ve ça pı 4,5 cm’den
kü çük olan anev riz ma la ra 6 ay lık USG ta ki bi öne-
ril mek te dir.5

Aort anev riz ma la rı ve aort di sek si yon la rın da
cer ra hi mor ta li te nin yük sek sey ret me si,  ne de niy -
le bu lez yon la rın te da vi sin de mi ni mal in va ziv bir
te da vi yön te mi olan en do vas kü ler gi ri şim le rin ge-
liş me si bir umut ol muş tur. En do vas kü ler te da vi nin
ön cü sü ka bul edi len ça lış ma lar, 1800’lü yıl lar da
Mo o re ve Cor ra di ‘ nin yap mış ol du ğu de ne me ler
ola rak ka bul edi lir. EVAR ilk ola rak 1989 yı lın da
ta rif edil miş tir. 1991 yı lın da Vo lo dos ve ark. aort
re kon truk si yo nu için ken di li ğin den fik se olan sen-
te tik en dop ro tez le rin kul la nı mı ile il gi li de ne yim -
le ri ni ya yın la mış lar dır.6 Pa ro di ve ark. 1991yı lın da
5 AA A’ nın ilk en do vas kü ler stent greft te da vi si bil-
di ril miş tir.6,7 Mi ni mal in va ziv bir yön tem olan
EVAR, Ekim 1999 yı lın da Fo od&Drug Ad mi nis -
tra ti on (FDA) ona yı al mış tır.

Ab do mi nal aor ta da ki anev riz ma tik lez yon la -
ra cer ra hi yak la şım ha la sık ola rak ya pıl mak ta -
dır.8,9 Son yıl lar da ge li şen tek nik ile cer ra hi
uy gu la ma lar da ar tan bil gi ve tec rü be ye rağ men,
ab do mi nal aort anev riz ma la rın da açık cer ra hi de
ope ras yon mor ta li te si %2-8 ara sın da de ğiş mek te -
dir.10 Özel lik le yük sek risk li, ile ri yaş lı ve komp-
li ke va ka lar da. açık cer ra hi de ki mor bi di te ve
mor ta li te oran la rı da ha da yük sek tir.11,12 Pa ro di ve
ark. 1991 yı lın da AA A’ yı en do vas kü ler ola rak te-
da vi et tik le ri ni ya yın la dık tan son ra, EVAR açık
cer ra hi ye al ter na tif ol ma ya baş la mış tır.7 EVAR,
uy gun en di kas yon da dü şük mor bi di te ve mor ta li -
te oran la rı na sa hip ol ma sı, has ta ne de ka lış sü re si -
nin kı sa lı ğı, has ta ya ait komp li kas yon la rın az lı ğı
ve he kim açı sın dan açık cer ra hi ye gö re da ha ko lay
bir te da vi yön te mi ol ma sın dan do la yı, gi de rek da -
ha yay gın bir te da vi se çe ne ği ol mak ta dır.13,14 An -
cak tek no lo jik iler le me ler ve de ne yim le rin
art ma sı na rağ men en do le ak ora nı nın %11-44 ola-
rak be lir til me si, genç ve dü şük risk li has ta la rın kı -
sa ve or ta dö nem ta kip le rin de cer ra hi grup ve
EVAR gru bun da mor ta li te ora nın da bir fark bu-
lun ma ma sı, AA A’ da EVAR ’ın ilk te da vi yön te mi
ol ma sı nı en gel le mek te dir.15-17

EVAR’ da ki ge liş me le re ve dü şük mor ta li te
oran la rı na rağ men, AA A’ da ilk te da vi se çe ne ği tüm
dün ya da ha la cer ra hi dir, ve bu iş lem tüm dün ya da
50 000’den faz la has ta ya uy gu lan mak ta dır.16 Cer ra -
hi te da vi de mor ta li te ora nı %5’tir, rüp tür var lı ğın -
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da ise bu oran %50’le re yak laş mak ta, ve ila ve risk
fak tör le ri nin var lı ğın da (ko ro ner ar ter has ta lı ğı,
KO AH, KBY, ile ri yaş) bu oran lar da ha da art mak -
ta dır.18 Ya pı lan ça lış ma lar da, rüp tü re aort anev riz -
ma la rın da pe ri o pe ra tif mor ta li te ora nı açık cer ra hi
ile %50 iken, en do vas kü ler te da vi de %30 ola rak
bu lun muş tur.19-21

AA A’ da en do vas kü ler te da vi, yük sek risk li
has ta lar da ka bul edi len bir te da vi yön te mi dir. Bir-
çok araş tır ma cı, se çil miş has ta grup la rın da AA A
te da vi sin de te da vi sin de kı sa dö nem so nuç la rı açı-
sın dan en uy gun te da vi yön te mi ol du ğu nu sa vun -
muş lar dır.22,23 Ya pı lan ça lış ma da, 30 gün lük
mor ta li te oran la rı açık cer ra hi de %4,7 iken, EVAR
ile ya pı lan ta mir ler de %1,7 ola rak bu lun muş tur.24

Son za man lar da rüp tü re AA A ta mi rin de EVAR
yay gın ola rak kul la nıl mak ta, ve pe ri o pe ra tif ha yat -
ta ka lım oran la rı nın cer ra hi ye oran la da ha iyi ol-
du ğu nu be lir ten ya yın lar bu lun mak ta dır.25,26

EU RUS TAR ça lış ma sı2004 yı lın da en dog reft
yer leş ti ril me si ni ta ki ben or ta la ma rüp tür olu şum
ris ki ni yıl da %0,4 ola rak ra por et miş tir.27,28 Hol lan -
da’ da ya pı lan DRE AM ça lış ma sı ve İngil te re de ya-
pı lan EVAR 1 ge niş kap sam lı ran do mi ze ça lış ma da;
ame li yat za ma nı, trans füz yon ih ti ya cı, yo ğun ba -
kım üni te sin de ka lış sü re si açık cer ra hi ye kı yas la
EVAR ya pı lan has ta lar da an lam lı şekil de az bu lun -
muş tur. Has ta la rı mı zın bir ta ne si ne iş lem sı ra sın da
1 üni te erit ro sit sus pan si yo nu ve ril miş tir ve has ta -
la rı mı zın ser vis te ka lış sü re le ri or ta la ma 3 gün dür.

Ra val ve Es kan da ri’ nin ça lış ma la rın da 30 gün-
lük mor ta li te EVAR gru bun da %1,8 ola rak sap ta -
nır ken, açık cer ra hi gru bun da %6,1 ola rak tes pit
edil miş tir.29 Yi ne ay nı ça lış ma da, 30 gün lük mor-
bi di te EVAR gru bun da  %13,6 iken, açık cer ra hi
gru bun da %33,2 ola rak tes pit edil miş tir.30 Bi zim ol-
gu la rı mız da kı sa dö nem mor ta li te ora nı mız
%7,14’dür (n=1). Bu has ta mız 71 ya şın da KO AH ve
ge çi ril miş ACBG ope ras yo nu olan, ASA IV, 110
mm’lik AA A’ sı olan has ta mız idi. İş lem ön ce si de
ge nel du ru mu or ta olan, iş lem den son ra ge nel du -
rum bo zuk lu ğu ne de niy le 3 gün kar di yo vas kü ler
cer ra hi yo ğun ba kım da ta kip et ti ği miz, pos to pe ra -
tif 5. gün de ser vis te mo bi li ze du rum da ki has ta mız -
da, ser vis ta ki bin de kar di ak ar rest ge liş ti.

Te u fels ba u er ve ark. 454 has ta lık AA A has ta -
sın da açık cer ra hi ve en do vas kü ler te da vi yi kar şı -
laş tır mış, pre o pe ra tif risk fak tö rü bu lun ma yan
has ta lar da kı sa ve or ta dö nem de her iki yön tem
ara sın da mor ta li te oran la rın da bir fark ol ma ma sı -
na rağ men, yük sek risk li has ta lar da en do vas kü ler
te da vi nin mor ta li te yi önem li öl çü de azalt tı ğı nı bil-
dir miş ler dir.30

Uzun dö nem so nuç la rı nın bi lin me me si ve
yük sek en do le ak oran la rı na rağ men; iş lem ko lay lı -
ğı, has ta ne de ka lış sü re si nin kı sa lı ğı, er ken mo bi li -
zas yon im ka nı sağ la ma sı ve yük sek risk li has ta lar da
dü şük mor ta li te oran la rı na sa hip ol ma sın dan do la -
yı, hem dok tor lar ta ra fın dan, hem de has ta lar ta ra -
fın dan gi de rek yay gın la şan şekil de ter cih edi len bir
te da vi yön te mi ol mak ta dır.

To ra sik aort anev riz ma la rı nın cer ra hi te da vi si
ilk ola rak 1953 yı lın da De ba key ve Co o ley ta ra fın -
dan ger çek leş ti ril miş tir.31 Za ma nı mı za ka dar Cer-
ra hi tek nik ola rak bir çok aşa ma kay de dil me si ne
rağ men, mor ta li te açı sın dan ha la kalp cer ra hi si nin
en sı kın tı lı ko nu la rın dan dır. TE VAR 1994 yı lın da
Dake ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir.32 TE VAR, TA -
A’ da cid di mor bi di te ve mor ta li te avan ta jı sun mak-
ta dır.33,34 Tüm bun la rın so nu cu ola rak TE VAR,
TA A’ da  tüm dün ya da ve ül ke miz de yay gın la şa rak,
%60’la ra va ran ora nı ile açık cer ra hi yi ge ri de bı-
rak mış ve ilk te da vi se çe ne ği ol muş tur.

TA A’ da açık cer ra hi de en iyi mer kez ler de bi -
le mor ta li te ora nı %5-7 iken, bir çok mer kez de
%10-22 ara sın da de ğiş mek te dir. TE VAR bu has ta -
lar da önem li de re ce de mor ta li te ve mor bi di te avan-
ta jı sun mak ta dır.33,34 EVAR ’ın ak si ne, TE VAR ile
açık cer ra hi yi kar şı laş tı ran ran do mi ze ça lış ma lar
bu lun ma mak ta dır. So nuç lar ço ğun luk la tek mer-
kez li ça lış ma la rın so nu cu dur. TE VAR kul la nı mın -
da en bü yük so run aor ta dan çı kan bü yük
da mar la rın mev cu di ye ti dir.

Tüm bu avan taj la rı nın ya nın da, en do vas kü ler
te da vi nin de ömür bo yu BT ve /ve ya man ye tik re-
zo nans gö rün tü le me ta ki bi ne ih ti yaç du yul ma sı,
ikin cil mü da ha le ye ge rek du yu la bil me si, açık cer-
ra hi ye dön me ih ti ma li nin var lı ğı ve ye tiş miş per so-
ne le ih ti yaç du yul ma sı de za van taj lar dır.35,36 EVAR
uy gu la ma la rın da %2-15 ora nın da açık cer ra hi ye
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dön me ora nı bil di ril miş tir.36 Uy gun has ta se çi mi ile
bu oran düş mek te dir. Açık cer ra hi ye dö nü şüm la-
pa ro to mi ile stent-gref tin çı kar tı la rak, anev riz ma
te da vi si nin ger çek leş ti ril me si ola rak ta rif le nir. Eğer
bu iş lem en do vas kü ler te da vi sı ra sın da ger çek leş ti -
ri lir se pri mer, da ha son ra ki bir dö nem de ger çek le -
şir se se kon der cer ra hi dö nü şüm ola rak ta rif le nir.21

Bi zim hiç bir has ta mız da açık cer ra hi ye dö nü şe ge -
rek ol ma mış tır.

Bu dez van taj la rın ya nın da, en do vas kü ler te-
da vi nin de iş le me bağ lı komp li kas yon lar ve stent-
gref te ait komp li kas yon lar ana baş lık la rı al tın da
top la na bi le cek komp li kas yon la rı mev cut tur.

İş leme bağ lı komp li kas yon lar: Aort di sek si yo -
nu, ar ter per fo ras yo nu, dis tal em bo li zas yon, stent-
gref tin yer leş ti ri le me me si, post-imp lan tas yon
sen dro mu, gi riş böl ge sin de he ma tom, pso do a nev -
riz ma ve en fek si yon dur. Bi zim has ta la rı mı zın hiç-
bi rin de bu tür komp li kas yon la ra rast lan ma dı.
Sa de ce bir has ta mız da fe mo ral in siz yon ye rin de cilt
en fek si yo nu ge liş ti ve an ti bi yo te ra pi ile dü zel di.

Stent gref te bağ lı komp li kas yon lar ise en do le -
ak, anev riz ma nın bü yü me si ve rüp tü rü, stent greft
mig ras yo nu, greft en fek si yo nu, greft ba cak obs-
truk si yo nu ve in ter nal ili ak ar te rin ka pan ma sın dan
do la yı olan kal ça klo di kas yo nu dur.21 Hiç bir has ta -
mız da bu tip komp li kas yon la ra rast lan ma dı.

En do vas kü ler te da vi nin en sık komp li kas yo nu
en do le ak tir ve en do vas kü ler te da vi son ra sın da se-
kon der gi ri şim le rin de en sık ne de ni dir. En do le ak
ora nı çe şit li ça lış ma lar da %11-44 ara sın da bu lun -
muş tur.15-17,37 Bi zim has ta la rı mı zın %7,14’ün de
(n=1) tip 2 en do le ak göz len di ve kon trol le rin de
spon tan trom bo ze ol du.

En do le ak le rin ilk ta nım la ma sı nı ve sı nıf lan -
dır ma sı nı Whi te ve ark., 1997 yı lın da yap mış tır.17

Pri mer en do le ak ler ge nel de spon tan trom bo ze ola-
rak ka pa nır, an cak has ta la rın %10-15’in de en do le -
ak per sis tan ola bi lir ve ay rı ca %5-10 has ta da da geç
en do le ak ler ge li şe bi lir.35 Trom bo ze ol ma yıp ka pan-
ma yan en do le ak le re per sis tan en do le ak de nir, ve
tüm en do le ak ler po tan si yel ola rak anev riz ma nın
bü yü me si, rüp tür ve ölü me ne den ola bi lir.17,26,38 Er -

ken be lir le nen en do le ak le rin %50’si spon tan trom-
bo ze olur ve bu has ta la rın uzun dö nem ta kip le ri
en do le ak ge liş me yen has ta lar la ay nı dır.39

En do lek ler 3 ti pe ay rı lır, ve her bi ri ne fark lı
te da vi yak la şım la rı var dır. Per sis tan tip 1-3 en do -
le ak ler anev riz ma ke se si nin re per füz yo nu na ne -
den ol du ğun dan, anev riz ma ke se si nin bü yü me si ne
ve rüp tü rü ne se bep ola bi lir ler ve risk li en do le ak ler
ola rak ka bul edi lir ler; bu ne den le de er ken dö nem -
de te da vi edil me li dir ler.21,40 Bun la rın te da vi sin de
kul la nı lan ru tin yön tem ek stent greft yer leş ti ril -
me si dir.21 Bu nun ya nın da ko il em bo li zas yon, sı vı
em bo li zas yon ve si ya no ak ri lat ile em bo li zas yon da
uy gu lan mak ta dır.40 Tip 2 en do le ak ler ise anev riz -
ma ke se si ne pa tent yan dal lar dan ret rog rad yol lar -
la akım oluş tu rur ve bun lar dü şük ba sınç lı
en do le ak ler ola rak de ğer len di ri lir ler.21 Bu ka çak
ti pi nin li te ra tür de bir kaç va ka da anev riz ma ge niş -
le me si ne ve rüp tü rü ne se bep ol du ğu bil di ril miş se
de, ço ğun lu ğu nun her han gi bir so ru na ne den ol-
ma dan spon tan trom bo ze ol du ğu ra por edil miş -
tir.37 Bu ne den le gü nü müz de Tip 2 ka ça ğa er ken
dö nem de te da vi ye ri ne, anev riz ma nın bo yut ta ki -
bi öne ril mek te dir.

En do vas kü ler aor tik ta mir iş le mi, açık cer ra hi
için yük sek risk li ol gu lar da (ile ri yaş, ko mor bi di te
var lı ğı, ge çi ril miş ba tın ope ras yo nu) dü şük mor ta -
li te ve mor bi di te oran la rı na sa hip ol ma sı, bu has-
ta lar da  gü ven li bir şekil de uy gu la nı la bil me si,
has ta ne de ka lış sü re si nin da ha az ol ma sı, da ha kı sa
sü re li anes te zi kul la nı mı nın ya nın da yük sek tek-
nik ba şa rı ya sa hip bir yön tem ol ma sın dan do la yı,
da ha ter cih edi le bi lir bir uy gu la ma ha li ne gel miş tir.
Uy gun en di kas yon lar da ya pıl dı ğın da has ta yı da ha
az trav ma ti ze eden, he kim açı sın dan ise açık cer-
ra hi ye gö re da ha ko lay ve da ha az risk li ve iş lem
sü re si kı sa olan bir te da vi yön te mi ol du ğu ka na a -
tin de yiz. Da ha ke sin so nuç lar için da ha bü yük se-
ri le re ve da ha uzun dö nem ta kip le re ih ti yaç
duy mak ta yız.

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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Patients who are candidates for abdominal aortic surgery represent a
group carrying a high risk of significant morbidity and mortality due
to the nature of the surgery and the commonly associated comor-

bidities. Therefore, endovascular aneursym repair (EVAR) has become a
very good alternative. The performance of EVAR procedures can be feasi-

Sedation and Local Anesthesia can be
the First Choice for Endovascular Repair of

Abdominal Aortic Aneurysms

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee:: The aim of this study was to re port and analy se the re sults of a our pa ti ents
un der go ing elec ti ve en do vas cu lar ane urysm re pa ir (EVAR) un der lo cal anest he si a. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  --
hhooddss::  Bet we en Ap ril 2004 and Au gust 2012, a to tal of 137 con se cu ti ve pa ti ents (80 men, me di an age
76 ye ars, ran ge 61 to 88 ye ars) un der went elec ti ve EVAR un der LA. We com pa red mor ta lity, mor-
bi dity, sur gi cal and en do vas cu lar dif fi cul ti es and en do le aks bet we en the pro ce du res per for med un -
der lo cal and epi du ral anest he si a (EA). RRee  ssuullttss:: LA was app li ed in 127 (97%), EA was per for med in
7 (5.1%) and ge ne ral anest he si a (GA) was per for med in 3 pa ti ents (2.1%). Anest he tic con ver si on
from LA to GA was ne ces sary in 3 pa ti ents (2.1%). Fo ur pa ti ents we re mor bid obe se. Thre e pa ti ents
we re ha ving re-ope ra ti ons. An xi ety and air way obs truc ti on du ring the pro ce du re was the ca u ses for
con ver si on to GA. Overall 30-day mortality rate was 0.79 %, with the one patient in LA group. The -
re we re 4 type I en do le aks in pa ti ents with in chal len ging ane urysm morp ho lo gi es re gard less, of the
type of anest he si a. The num ber of type 2 en do le aks was 13 (9.4%). Pa rap le gi a de ve lo ped in one pa-
ti ent in the EA gro up. CCoonncc  lluu  ssii  oonn:: LA is fe a sib le and of fers ad van ta ges re gard less of be ing obe se or
not or ha ving pre vi o us sur gery in the in gu i nal re gi on in vast ma jor tiy of pa ti ents.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aorta, abdominal; endovascular procedures

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Elek tif en do vas kü ler ab do mi nal aor ta ta mi ri (EVAR) ya pı lan has ta lar da lo kal anes te -
zi kul la nı mı nın so nuç la rı nı ir de le me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ni san 2004 ve Ağus tos 2012
ara sın da te da vi olan ar dı şık 137 has ta ya (80 er kek, me di an yaş 76 yıl, ara lık: 81-88 yıl) lo kal anes-
te zi ile elek tif EVAR uy gu lan dı. Mor ta li te, mor bi di te, cer ra hi ve en do vas kü ler güç lük ler ile en do -
le ak ler ire de len di. BBuull  gguu  llaarr::  Lo kal anes te zi 127 has ta da (%97), epi du ral anes te zi 7 has ta da (%5,1)
ve ge nel anes te zi 3 has ta da uy gu lan dı (%3,1). Dört has ta mor bid obez idi. Üç has ta da re-ope ras yon
ya pıl mak tay dı. İş lem sı ra sın da ha va yo lu tı kan ma sı ve en di şe, ge nel anes tez ye dön me se be bi idi. LA
grubundaki bir hastada 30 günlük genel mortalite oranı %0,79 idi. Anes te zi şek lin den ba ğım sız ola-
rak zor anev riz ma mor fo lo ji si ne bağ lı ola rak 4 has ta da tip I en do e lak mev cut tu. Tip 2 en do le ak sa -
yı sı 13 idi (%9,4). Epi du ral anes te zi gru bun dan bir has ta da pa rap le ji ge liş ti. SSoo  nnuuçç:: Lo kal anes te zi
uy gu la na bi lir bir yön tem olup, mor bid obez ve ya ka sık böl ge sin de ge çi ril miş ope ras yon ol ma sın -
dan ba ğım sız ola rak, has ta la rın bü yük bir ço ğun lu ğun da avan taj sağ la ya bi len bir yön tem dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort, abdominal; endovasküler prosedürler
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ble under multiple types of anesthesia, including
general, epidural, spinal and local anesthesia
(LA).1,2 There is growing evidence that the use of
regional or local anesthesia may confer a reduction
in postoperative complications in patients under-
going EVAR.1,2 The aim of this study was to report
and analyse the results of a our patients undergoing
EVAR under LA. 

MATERIAL AND METHODS

A total of 137 consecutive patients undergoing in-
frarenal EVAR between 2004 and 2012 were
analysed in this retrospective study. Our protocol
was using epidural anesthesia when we first started
EVAR, but the clinic protocol has changed since
2005, and we started to use LA after we operated 7
patients under epidural anesthesia. The main rea-
son for changing the anesthesia strategy was para-
plegia in one patient after epidural anesthesia.
Emergency procedures such as dissections and rup-
tured aneursyms were excluded from the study.
There were two groups is the study. In group I, LA
was applied in 127 patients (97%), and in group II
epidural anesthesia (RA) was applied in 7 seven pa-
tients (5.1%). Anaesthetic conversion from LA to
general anesthesia (GA) was necessary in 3 patients
(2.1%). For preoperative risk stratification, the pa-
tients were scored using the American Society of
Anesthesiologists (ASA) classification. The same
team performed all procedures, which included
cardiovascular surgeons, interventional radiologists
and anesthesiologists in a peripheral angiography
suite. All patients received a detailed explanation
of the procedure before surgery, and the study was
approved by the hospital review board. The fol-
lowing stent grafts were used: Talent (Medtronic,
Santa Rosa, CA, USA; n=84 ), and Excluder (W.L.
Gore & Associates, Flagstaff, AZ, USA; n=53). De-
mographic data such as gender, age, patient status,
risk factors, and body mass index were recorded
and compared between the groups (LA, GA and
epidural anesthesia). Patient data were collected
from the computer-based data system.

Endovascular treatment was indicated for
aneurysms greater than 5.5 cm in diameter. All di-
agnoses were made by computerized tomography

angiograms, and the preoperative measurements
were made by the same team. All patients were
evaluated by the Anesthesia and Cardiology De-
partments for determining the risk status accord-
ing to ASA. Patients were not allowed to get any
oral feeding 8 hours before the procedure. In the
preoperative period, the medications of the patients
were continued except antiaggregant agents. Pre-
medication was administered with midazolam. A
radial arterial line, two  peripheral venous catheters
(14 or 16 gauge)  and a urinary Foley catheter were
placed. Routinely, a central venous catheter was
used in all patients (jugular vein).

Intraoperative monitoring included continu-
ous electrocardiogram (ECG), invasive arterial
blood pressure, transcutaneous oxygen saturation,
and urine output. Cefazolin sodium was adminis-
tered intravenously (IV) an the antibiotic prophy-
laxis in the operating room Oxygen was supplied
by nasal cannula, mask, or an endotreacheal tube,
when necessary. LA was achieved using lidocaine
1% into the femoral cut down site (maximum dose
4 mg/kg). For intravenous sedation, propofol was
used. Clinical end point of the sedation titration
was the minimal amount of propofol that created a
still operation field but maintained the airway. If
necessary, a fentanyl bolus was given (50-150 mg
IV) for pain treatment. Femoral artery was accessed
via a cut down under direct vision, and the arteri-
otomy site was closed with 6/0 propylene sutures.

When GA was mandatory after failure of LA,
it was done in the standart fashion. GA was in-
duced with fentanyl 0.7-2.0 mg/kg or sufentanil
0.2-0.6 mg/kg, followed by oxygenation and ad-
ministration of etomidate 0.1-0.4 mg/kg. After loss
of the lash reflex, patients were ventilated by a
mask with 100% O2, and rocuronium in an intuba-
tion dose of 0.6 mg/kg was injected. After that,
maintenance doses of etomidate were given, or the
patient was ventilated with isoflurane. Anesthesia
was maintained with a mixture of fentanyl, rocuro-
nium, and an oxygen-isoflurane mixture.

Lumbar spinal anesthesia was delivered
through a 26 Gauge needle using a marcaine 0.5%
solution as a single bolus of 15-17.5 mg. Lumbar
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epidural anesthesia was delivered through an
epidural catheter, when epidural anesthesia was
used. 

Procedure time, fluoroscopy time, an the con-
trast amount given were compared between the
two groups. Procedure time did not include the
time necessary for the placement of the epidural or
regional anesthetic agents

In the postoperative period, cardiac, respira-
tory and renal complications, intensive care unit
(ICU) and hospital stay times, and endoleaks were
compared between the groups. Renal failure was
defined as the need for temporary or permanent
dialysis or a increase in creatinine levels (more than
1.5 mg/dL). Respiratory complications were de-
fined as the occurrence of pneumonia, respiratory
failure requiring pharmacologic intervention, or
ventilatory support. Cardiac complications were
defined when there was the presence of precordial
pain, electrocardiographical changes, an increase
of the cardiac enzymes, the symptoms and signs of
pulmonary congestion, and ventricular failure. En-
doleaks were categorised as described by White et
al.3

STATISTICAL ANALYSIS 

In this study, normally distributed continous vari-
ables are shown as mean±standard deviation (SD).
Continous variables which were not distributed
normally are shown as median (%25-%75), and
Mann Whitney U test was performed. Categorical
variables are shown as frequency and percentage
(%), and Fisher Exact Chi square test was per-
formed. We used SPSS 17.0 (SPSS Chicago, Illinois)
program for the statistical analysis. p<0.05 was con-
sidered as statistically significant

RESULTS 

The demographic characteristics and comorbidities
of the patients undergoing EVAR are summarized
in Table 1. There were no significant differences
for the demographic data between the groups.
There were 4 morbid obese patients in LA group
and 3 patients had a previous operation in the
groin. Anaesthetic conversion from local  to gen-

eral anesthesia  was necessary in 3 patients (2.3%).
Anxiety (2 patients) and airway obstruction during
the procedure were the causes for conversion to
GA. Transfusion of blood products was not re-
quired in any patient undergoing EVAR. There was
not a statistically significant difference in proce-
dure time, fluoroscopy time or the contrast amount
used (p=0.59, 0.67 and 0.61 respectively). In 95 pa-
tients, intravenous sedation was used in combina-
tion with LA. No allergic reactions developed due
to LA.

Overall 30-day mortality rate was 0.79 %, with
the one patient in LA group. In that patient, there
was a conversion to GA. The cause of death was
multi-organ failure triggered by penumonia. The
patient was a 85-year-old male with ASA IV status.
Cardiac complications were observed in four pa-
tients (3 in LA, 1 in epidural group) (myocardial in-
farction, atrial fibrillation in two patients and
congestive heart failure). Pulmonary complications
included decompensation of pre-existing chronic
obstructive pulmonary disease requiring ventila-
tory support in two patients, pneumonia and pleu-
ral effusion. Renal complications (4 patients)
included contrast-induced acute renal failure in
three patients, and these patients recovered after 2
or 3 dialysis periods without being dialysis de-
pendent permanently. One patient with com-
pansated renal failure became dialysis dependent
(in that patient LA to GA conversion was neces-

Local anesthesia Epidural anesthesia
(n=127 patients, (n=7 patients, 

97%) 5.1%) p value

Gender (Female) 47 (80 male) 3 (4 male) 0.356

Age 74.1±3.6 72.7±3.1 0.1

ASA III 74 (58%) 2 (28%) 0.125

ASA IV 26 (20.4%) 2 (28%) 0.044

Smoking 76 (59.8%) 5 (71%) 0.427

Hypertension 94 (74%) 5 (71%) 0.588

COPD 42 (33%) 4 (57.1%) 0.183

Hyperlipidemia 39 (30.7%) 4 (57.1%) 0.148

Body mass index 26 (19-37) 25 (17-34) 0.237

TABLE 1: The demographic data.

ASA: American Society of Anesthesiologists; COPD: Chronic obstructive pulmonary
disease.
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sary). Mean contrast volume was 163±53 ml. There
were no statistically signicant differences between
the groups for postoperative complications. There
was no accidental coverage of renal arteries.ICU
and hospital stay times were significantly shorter
in LA group (p=0.034). There was no conversion to
open surgery. In one patient, bilateral lower ex-
tremity paralysis occured due to epidural anesthe-
sia. Access-related complications were observed in
two patients (one groin haematoma and one groin
infection). None of these access sites required sur-
gery. Postoperative pain management was handled
by use of  steroidal anti-inflammatory drugs, parac-
etamol or opioids, when needed. Postoperative
pain management was not different between the
groups. Patients were mobilized in the first post-
operative day.

Type I endoleak was observed in four patients
(2.7%). Three type I endoleaks were observed in
the LA group and one in GA group with challeng-
ing aneurysm morphologies, short landing zones
and angulated necks. The solution for type I en-
doleaks were maintained by endovascular proce-
dures. There were 23 type II endoleaks in LA group
and one in epidural anesthesia group. There was
one type III endoleak in LA group. 

DISCUSSION

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a life-threat-
ening conditions, and a successful outcome de-
pends on many factors, including surgical and
anesthetic expertise, adequate hospital infrastruc-
ture to deal effectively with complications (e.g.
cardiology, critical care and renal support) and also
general cooperation on perioperative management
between different specialties. As in all fields of sur-
gery, developments have occurred in the direction
of minimally invasive techniques to reduce mor-
tality, morbidity, and discomfort to patients,  In
vascular surgery, this direction has been embod-
ied by the development of  endovascular aneurysm
repair. EVAR has been performed under regional
or general  anesthesia. Since mortality, postopera-
tive complications, and length of stay are the con-
sequences of surgical and anesthetic techniques, a
change in the latter may contribute to reduce mor-

bidity and costs after EVAR. As experience in
EVAR has increased, the use of regional/local
anesthesia has also increased. There is growing ev-
idence that the use of regional or local anesthesia
may confer a reduction in postoperative complica-
tions in patients undergoing EVAR.1-7 Despite this
growing evidence, it still has not become accepted
on a large scale as a first-line anesthesia option,
and is only applied in a small percentage of EVAR
patients Reasons include the possibility for opti-
mised imaging and exact placement of the graft, a
traditional surgical attitude preferring GA, or the
fear for either emergency anaesthetic (LA to GA)
or surgical conversion (EVAR to open repair) due
to intra-operative complications.8-11 The use of LA
in EVAR was described in small studies. De Vir-
gilio et al.1 reported a retrospective study of 71 pa-
tients treated under LA compared with 158
patients treated under GA.8 No differences in car-
diopulmonary complications were observed be-
tween the GA and LA groups. In our series, the
complication rate was not different between the
groups.

Blood loss, volume of ionized contrast, and ex-
posure to radiation were also not different between
the groups. Some studies report a very low anes-
thesiological conversion rate (1%) which compares
favourably with our rate of 2.3 %.8 This might be
explained by their more rigid contraindications for
LA. A concern of LA is the issue of airway security,
especially when sedation is applied. This resulted
in anesthetic conversion in one patient in our
study. Other reasons for conversion to GA in the
remaining two patients included patient move-
ments caused by anxiety and discomfort. Some pa-
tients also failed holding their breaths for a
prolonged time period. All of these factors have
negative effects on the imaging quality in LA, and
thus precise endograft placement. Fortunately, we
did not experience any misplacement due to this
issue.

Allergic reactions due to LA are problems.
There was no allergic reaction due to LA.

Another issue is the patient’s and surgeon’s
discomfort. Patient movements are caused by dis-
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comfort or persistent coughing. In addition, many
patients were not capable of holding their breath
for a prolonged time period. All these factors may
have an impact on imaging quality in LA, and thus
precise endograft placement. This situation may
lead to multiple images, and more exposure to ra-
diation. Therefore, we may comment that ex-
tremely challenging anatomies may be a relative
contraindication for LA at present. We experienced
4 renal complications with to challenging mor-
phology.

In our series, patients operated under GA
spent significantly longer time in the operating
room, in the recovery room, and in the hospital
when compared to those operated under LA. In one
patient with epidural anesthesia there was para-
plegia, and 3 patients operated under GA had co-
morbid situations, and this may be the reason of
prolonged ICU and hospital stay. Today, the dis-
charge time after EVAR is decreasing, and routine
ICU stay for EVAR patients has been abandoned in
some centers, which may lead us to think about
the ways to decraese the financial burden of the
procedure.

This study has limitations due to its retrospec-
tive design and small number of patients operated
under general and epidural anesthesia. Besides, pul-
monary complications related to GA are lacking,
because there is not a control group. However,  we
may comment that LA is feasible and offers advan-
tages regardless of the patient being obese or not or
having previous surgery in the inguinal region. An-
other potential advantage of LA may be the dis-
comfort of the patient caused by overstretching the
arterial system by the delivery sheath, which can
alert the physician of the risk of injury or rupture.
Although the recently published practice guide-
lines of the Society of Vascular Surgery categorise
the level of recommendation and evidence for the
use of regional anesthesia or LA for EVAR as weak
and low, respectively.11 We believe that LA and se-
dation can be used safely in patients who are can-
diates for endovascular stent grafting with low
mortality and morbidity.
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eriferik arter hastalığı (PAH) ilerleyici ve tıkayıcı nitelikte sistemik
bir hastalıktır ve sıklıkla ateroskleroza sekonder gelişmektedir. Gö-
rülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. PAH’ın tedavisinde esas

Elektif Vasküler Cerrahi Sonrası Mortalite:
Konuşmadığımız Gerçekler

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Periferik arter hastalığı ilerleyici ve tıkayıcı nitelikte sistemik bir hastalıktır ve cerrahi  son-
rasında 30 günlük mortalite oranı %2-8,5 arasında değişmektir. Bu çalışmamızda, kliniğimizdeki elektif
vasküler cerrahi sonrası mortalite nedenlerini araştırmayı hedefledik. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kliniğimizde
Ocak 2006 ile Aralık 2012 tarihleri arasında periferik arter hastalığı nedeniyle elektif vasküler cerrahi uy-
gulanan toplam 864 hasta çalışmaya dahil edildi. On sekiz yaşın altındaki bireyler, acil müdahale edilen has-
talar ve travma nedeniyle vasküler cerrahi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların
preoperatif demografik özellikleri, operatif risk faktörleri, eşlik eden komorbid sistemik hastalıkları ile, ya-
pılan operasyonlar, postoperatif yoğun bakımda kalış süreleri ve mortaliteye sebep olan faktörler incelenip
değerlendirildi. BBuullgguullaarr:: Opere edilen 864 hastanın 20’sinde (%2,3) mortalite gelişti. Mortalite gözlenen
20 hastanın 19’u erkek (%95), 1’i kadın (%5) idi. Hastaların tamamı elektif şartlarda genel anestezi altında
opere edilmişti. Mortalite sebeplerinin; hastaların 7’sinde (%35) kardiyak nedenlere (düşük kardiyak debi
sendromu, aritmi, postoperatif miyokard enfarktüsü), 3’ünde (%15) multipl organ yetmezliğine, 3’ünde
(%15) akciğer nedenlerine (pnömoni, ventilatörden ayrılamama), 3’ünde (%15) gastrointestinal sistem
komplikasyonlarına (mezenter iskemi, gastrointestinal kanama), 1’inde (%5) sepsise, 1’inde (%5) dissemine
intravasküler koagülasyona (DİK), 1’inde (%5) nörolojik problemlere (postoperatif serebrovasküler olay) ve
1’inde (%5) peroperatif gelişen malign hipertermiye bağlı olduğu görüldü.  SSoonnuuçç::  Elektif vasküler cerrahi
uygulanacak hastalarda preoperatif iyi bir kardiyak ve diğer sistemlere ait değerlendirmenin yapılması ileri
derecede önem arz etmekte olup, alınacak tedbirler ile özellikle kardiyovasküler risk faktörlerini en aza
indirerek, mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde azaltılabileceği kanaatindeyiz. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Periferik arter hastalıkları; damar cerrahisi uygulamaları;
risk faktörleri; ölüm oranı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Peripheral arterial disease is a progressive and systemic disease with a 30-day mor-
tality rate between 2-8.5%. In this study, we aimed to investigate the causes of mortality after elective vas-
cular surgery in our clinic. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Between January 2006 and December 2012, 864 patients
underwent elective vascular surgery for peripheral artery disease in our clinic. Patients under 18 years of
age, trauma patients and the emergent cases undergoing vascular surgery were excluded. Demographic
characteristics of the patients, preoperative and operative risk factors, co-morbidities associated with sys-
temic diseases, operations, postoperative length of stay in the intensive care unit and mortality causes
were examined. RReessuullttss:: Twenty of 864 patients died (2.3%); 19 males (95%) and 1 female (5%). All pa-
tients were operated under general anesthesia, under elective conditions. Mortalities were due to cardiac
complications (low cardiac output syndrome, arrhythmia, postoperative myocardial infarction) in 7 pa-
tients (35%), multiple organ failure  in 3 patients (15%),  pulmonary complications (pneumonia the ven-
tilator be separated) in 3 patients (15%),  gastrointestinal tract complications (acute mesenteric ischemia,
gastrointestinal bleeding)  in 3 patients (15%), sepsis in 1 patient (5%), disseminated intravascular coagu-
lation (DIC) in 1 patient (5%), neurological problems (postoperative cerebrovascular accident) in 1 patient
(5%) and   perioperative malignant hyperthermia in 1 patient (5%). CCoonncclluussiioonn:: A detailed evaluation of
cardiac and other systems in patients undergoing elective vascular surgery is crucial for minimizing risk
factors especially related to cardiovascular morbidity and mortality.

KKeeyy  WWoorrddss::  Peripheral arterial disease; vascular surgical procedures; risk factors; mortality
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amaç, sis te mik ve eks tre mi te ile iliş ki li is ke mik ha-
di se le ri ön le mek tir.1

Alt eks tre mi te bypass cer ra hi si ba şa rı lı ol sa bi -
le, 30 gün lük mor ta li te ora nı %2-8,5, yıl lık greft
yet mez li ği %20-90, ve 5 yıl lık am pu tas yon ris ki
%20 ka dar dır.2 Eks tre mi te am pu tas yo nu; fonk si yo -
nel yet mez lik, azal mış ya şam ka li te si ve yük sek
mor ta li te ile iliş ki li dir.2

Vas kü ler cer ra hi son ra sın da mor ta li te has ta -
lar da ge nel lik le sis te mik so run lar se be biy le kar şı -
mı za çık mak ta dır. Vas kü ler cer ra hi gi ri şim ler de
mor ta li te ve mor bi di te nin en önem li se bep le ri ara-
sın da kar di yak komp li kas yon lar gel mek te dir.3 Bu
ça lış ma mız da, kli ni ği miz de ki elek tif vas kü ler cer-
ra hi son ra sı er ken dö nem de ge li şen mor ta li te ne-
den le ri ni araş tır ma yı he def le dik. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de Ocak 2006 ile Ara lık 2012 ta rih le ri
ara sın da pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ne de niy le elek tif
vas kü ler cer ra hi uy gu la nan top lam 864 has ta ça lış -
ma ya da hil edil di. Ve ri ler AVI CEN NA (Da ta sel, İs-
tan bul, Tür ki ye) has ta ne bil gi yö ne tim sis te min den
el de edil di. On se kiz ya şın al tın da ki bi rey ler, acil
mü da ha le edi len has ta lar, ve trav ma ne de niy le vas-
kü ler cer ra hi uy gu la nan has ta lar ça lış ma ya da hil
edil me di. Fi zik mu a ye ne de ayak bi le ği-kol ba sın cı
in dek si (ABI) <0,9, <100 m klo di kas yo ya da eks-
tre mi te de ya ra sı olan, is ti ra hat ağ rı sı olan pe ri fe rik
ar te ri yel sis tem cer ra hi si plan la nıp uy gu la nan has-
ta lar da hil edil di. Has ta la ra pre o pe ra tif kar di yo lo -
jik de ğer len dir me ya pıl dı, ve ge rek li gö rü len
has ta la ra ko ro ner an ji og ra fi iş le mi uy gu lan dı. Ope-
ras yon ka ra rı has ta la ra man ye tik re zo nans an ji og -
ra fi, bil gi sa yar lı to mog ra fik an ji og ra fi ve
kon van si yo nel an ji og ra fi ya pı la rak ve ril di. Has ta -
la rın pre o pe ra tif de mog ra fik özel lik le ri, ope ra tif
risk fak tör le ri, eş lik eden ko mor bid sis te mik has ta -
lık la rı ile ya pı lan ope ras yon lar, pos to pe ra tif yo ğun
ba kım da ka lış sü re le ri ve mor ta li te ye se bep olan
fak tör ler in ce len 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 (SS) şek lin de ve ril di. Ka te go rik de ğiş -
ken ler ise fre kans ve yüz de şek lin de gös te ril di.

Ta nım la yı cı is ta tis tik ler için Mic ro soft Ex cel 2007
(Was hing ton, USA) prog ra mı kul la nıl dı.

BUL GU LAR

Ope re edi len 864 has ta nın 768’i (%88,8) er kek ve
96’sı (%11,2) ka dın idi. Bun la rın 362’sin de (%42)
hi per tan si yon, 103’ün de (%12) di ya bet, 69’un da
(%8) ko ro ner ar ter has ta lı ğı mev cut tu. Has ta la rın
20’sin de (%2,3) mor ta li te ge liş ti. Mor ta li te göz le -
nen 20 has ta nın 19’u er kek (%95), 1’i ka dın (%5)
idi. Has ta la rın ta ma mı elek tif şart lar da ge nel anes-
te zi al tın da ope re edil miş ti. Bu has ta la rın yaş or ta -
la ma sı 66±10,3 (49-85) yıl idi. Mor ta li te ge li şen
has ta la rın ve ri le ri Tab lo 1’de su nul muş tur. 

Cer ra hi son ra sı mor ta li te ge li şen has ta la ra uy-
gu la nan ope ras yon lar Tab lo 2’de ve ril miş tir. Has-
ta la rın or ta la ma yo ğun ba kım da ka lış sü re si 8.1±7.3
(1-23) gün idi.  

Mor ta li te nin en sık se be bi kar di yak ne den ler
idi (dü şük kar di yak de bi sen dro mu, arit mi, pos to -
pe ra tif mi yo kard en fark tü sü). Di ğer ne den ler ise;
mul tipl or gan yet mez li ği, ak ci ğe re bağ lı ne den ler
(pnö mo ni, ven ti la tör den ay rı la ma ma), gas tro in tes -
ti nal sis tem komp li kas yon la rı (me zen ter is ke mi,
gas tro in tes ti nal ka na ma), sep sis, dis se mi ne in tra -
vas kü ler ko a gü las yon (DİK), nö ro lo jik prob lem ler
(pos to pe ra tif se reb ro vas kü ler olay) ve in tra o pe ra -
tif ge li şen ma lign hi per ter mi ye idi (Tab lo 3).

TAR TIŞ MA

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın yaş lı has ta po pü las yo -
nun da ar tan bir pre va lan sı mev cut tur. Er kek cin si -

Sayı %

Cinsiyet

Erkek 19 95 

Kadın 1 5 

Toplam 20 100 

Preoperatif morbidite

Koroner arter hastalığı 8 40

Hipertansiyon 5 25 

Diyabet 3 15

Serebrovasküler olay geçmişi 3 5

Kronik böbrek yetmezliği 1 1

TABLO 1: Mortalite görülen hastaların
demografik verileri.
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yet, ile ri yaş, se reb ro vas kü ler has ta lık, re nal has -
- ta lık, di ya bet, hi per tan si yon ve si ga ra kul la nı mı
risk fak tör le ri ola rak sap tan mış tır.4 Kon ser va tif te-
da vi; risk fak tör le rin den ka çın ma (si ga ra nın bı ra -
kıl ma sı, di ya bet, hi per tan si yon ve hi per ko les te ro-
le mi nin kon trol al tın da tu tul ma sı, di ye tin dü zen le -
me si (LDL ko les te rol ve obe zi te nin ön len me si ama-
cıy la), eg zer siz prog ram la rı ve me di kal te da vi yi
kap sar. Ha yat ka li te si ni dü şü rü cü klo di kas yo in ter -
mit tans ve is ti ra hat ağ rı sı olan has ta lar, re vas kü la -
ri zas yon amaç lı cer ra hi gi ri şim için aday dır.5

Cer ra hi re vas kü la ri zas yo nun, me di kal te da vi ye rağ-
men ya şam ka li te si ni sı nır la yan klo di kas yo nun de -
vam et ti ği du rum da ter cih edil me si ile, pe ri fe rik
re vas kü la ri zas yon cer ra hi si ne bağ lı pe ro pe ra tif
mor ta li te oran la rın da dü şüş sağ la na bi lir.6 Ba şa rı sız
re vas kü la ri zas yon ya da me di kal te da vi ye ya nıt sız -
lık du ru mun da or ta ya çı kan is ke mik eks tre mi te du-
ru mun da uy gu la nan am pu tas yon son ra sı, yaş lı
has ta la rın yak la şık ya rı sı pos to pe ra tif bi rin ci yıl da
kay be dil mek te dir.7 Biz de kli ni ği miz de ope ras yon

son ra sı ta bur cu ol ma dan ge li şen mor ta li te (has ta ne
mor ta li te si) se bep le ri ni ret ros pek tif ola rak in ce le -
dik. 

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı mul ti sis tem tu tu lu mu
ile sey ret ti ğin den, yük sek mor ta li te ve mor bi di te
ile iliş ki li dir. Te da vi edil mez se mi yo kard en fark tü -
sü, strok, am pu tas yon ve ya ölüm ris ki ar tar.8 Kar di-
yo vas kü ler risk fak tör le ri nin te da vi si nin
ate rosk le ro zun iler le me si ni ya vaş lat tı ğı ve kar di -
yo vas kü ler olay la rı azalt mak su re tiy le ya şam sü re -
si ni uzat tı ğı ve ka li te si ni art tır dı ğı bi lin mek te dir.9,10

Kli ni ği miz de ope re olan has ta la ra pos to pe ra tif kar-
di yo vas kü ler risk fak tör le ri ne yö ne lik uy gun te da -
vi yi, müm kün olan en kı sa sü re de baş la mak ta yız.

Has ta lı ğın ta kip ve te da vi sü re cin de ba yan cin-
si yet te ba şa rı şan sı er kek le re gö re da ha dü şük tür. Bi-
yo lo jik fark lı lık lar, ate rosk le ro tik de ği şik lik le rin
ba yan lar da da ha geç yaş ta ge liş me si ve te da vi ge rek-
si ni mi doğ du ğun da ile ri yaş ta bu lun ma la rı, iler le miş
has ta lık ve mev cut yaş gru bun da bu lu nan di ğer ko-
mor bid fak tör ler, ba yan cin si yet te vas kü ler cer ra hi -
ye bağ lı mor ta li te oran la rı nın yük sek ol ma sı nı
açık la ya bi lir.11 Di ya bet ve ar te ri yel hi per tan si yo nun
eş lik et ti ği re nal yet mez lik, pe ri fe rik ar ter has ta la -
rın da mor ta li te ris ki ni art tır mış tır.12 Ka ra bay ve ark.4

ça lış ma la rın da,ABI ≤0,9 gru bun da has ta la rın
%49’un da hi per tan si yon, %35’in de ko ro ner ar ter
has ta lı ğı ve %16’sın da se reb ro vas kü ler has ta lı ğın pe-
ri fe rik ar ter has ta lı ğı na eş lik et ti ği ni gös ter miş ler dir.
Bi zim kli ni ği miz de de mor ta li te ge li şen has ta la rı mı -
zın %40’ın da ko ro ner ar ter has ta lı ğı, %25’in de hi-
per tan si yon ve %15’in de di ya bet mev cut ol ma sı, bu
ris kin ne ka dar yük sek ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ile ko ro ner ar ter has ta-
lı ğı nın bir ara da de ğer len di ril di ği Pe reg ve ark.nın13

9950 ka tı lım cı lı ve 5,6±2,3 yıl or ta la ma ta kip sü re -
li ça lış ma sın da, 1283 has ta nın (%12,9) ya şa mı nı yi-
tir miş ol du ğu sap tan mış, pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı na
sa hip bi rey ler uzun dö nem ta kip te ko ro ner ar ter
has ta la rı na gö re de ğer len di ril di ğin de, her han gi bir
ne de ne bağ lı mor ta li te ris kin de ar tış ol du ğu bil di -
ril miş tir. Bu has ta lı ğa sa hip ki şi le rin ko ro ner ar ter
has ta lı ğı na sa hip bi rey le re gö re sta tin ler, an ji yo -
ten sin kon ver ting en zim in hi bi tör le ri, an ji yo ten -
sin II re sep tör blo ker le ri, as pi rin ve klo pi dog rel gi bi
ilaç lar ile da ha na dir te da vi al ma la rı, se bep ola rak

Sayı %

Aorto-bifemoral bypass 4 20

Femoro-popliteal bypass 4 20

Aortobifemoral + bilateral femoro-popliteal bypass 3 15

Karotis endarterektomi 3 15

Aorto-Femoral + femoro-popliteal bypass 3 15

Aorto-femoral bypass 1 5

Aksillo-femoral bypass 1 5

Kros-femoral bypass 1 5

TABLO 2: Uygulanan operasyonlar.

Sayı %

Kardiyak komplikasyonlar (düşük debi, mortal aritmi, 

postoperatif MI) 7 35

Pulmoner komplikasyonlar

(ventilatör bağımlığı, pnömoni, ARDS) 3 15

Multipl organ yetmezliği 3 15

Gastrointestinal sistem komplikasyonları 3 15

Sepsis 1 5

DİK gelişimi 1 5

Malign hipertermi 1 5

SVO geçirme 1 5

TABLO 3: Mortalite nedenleri.

MI: Miyokard infarktüsü; ARDS: Akut respiratuar distres sendromu;
DİK: Dissemine intravasküler koagülasyon; SVO: Serebrovasküler olay.
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bil di ril miş tir. Mor ta li te ge li şen has ta la rı mı zın ço-
ğu nu nun ge nel lik le pre o pe ra tif dö nem de uy gun te-
da vi al ma dık la rı nı ve dü zen li bir ta kip te
ol ma dık la rı nı göz lem le dik.  

Elek tif cer ra hi ope ras yon plan la nan has ta lar da
ya pı lan bir ça lış ma da ise, kon trol al tın da ol ma yan
kar di yo vas kü ler risk fak tör le ri nin bu has ta gru bun -
da yay gın ol du ğu nu gös ter miş tir.14 Yi ne ay nı ça lış -
ma da 2 yıl lık mor ta li te %24 ola rak sap tan mış,
iler le miş yaş ve as pi rin kul lan ma ma nın mor ta li te ile
iliş ki li ol du ğu ile ri sü rül müş tür. Bi zim has ta gru bu -
muz da 60 yaş ve üze ri has ta lar da mor ta li te nin art-
tı ğı nı göz lem le dik. Yi ne mor ta li te ge li şen has ta la rı-
mı zın %40’ın da ko ro ner ar ter has ta lı ğı mev cut tu. 

Os hin ve To rel la 14 pe ri fe rik ar ter cer ra hi sin de
pre o pe ra tif ane mi nin ve plan sız cer ra hi nin, pe ro -
pe ra tif is ten me yen ma jör kar di yak olay lar açı sın -
dan risk fak tö rü ol du ğu nu, he mog lo bin de ğe rin de
her 1 gr/dl düş me nin mor ta li te ve bek le nen ya şam
sü re si açı sın dan ba ğım sız bir risk et me ni ol du ğu nu
be lirt miş ler dir. Bi zim has ta la rı mız da da muh te mel
ben zer so nuç lar ola bi le ce ği ni dü şün mek te yiz. 

Za na ti ve ark.8 yap tık la rı bir ça lış ma da, mor-
ta li te göz lem le nen 11 has ta nın se reb ro vas kü ler is-
ke mi ve ya mi yo kard in fark tü sü ne ti ce sin de
öl dü ğü nü bil dir miş ler dir. Vas kü ler cer ra hi uy gu la -
na cak has ta lar da mor ta li te açı sın dan kre a ti nin >3,5
mg/dl ol ma sı, kon jes tif kalp yet mez li ği bu lun ma sı,
ven tri kü ler arit mi le rin var lı ğı ve acil cer ra hi gi ri şi -
min ge rek li li ği, yük sek risk li bu lun muş tur.15 Ya pı -
lan di ğer bir ça lış ma da yan daş kar di yak has ta lık,
di ya bet var lı ğı ile iler le miş yaş ta, uzun dö nem mor-
ta li te oran la rı nın yük sek ol du ğu bil di ril miş tir.16 Bi -
zim has ta la rı mız da kar di yak ne den ler, mul ti or gan
yet mez li ği ve ak ci ğer ile il gi li pos to pe ra tif prob-
lem le rin mor ta li te se bep le ri ile da ha faz la iliş ki li
ol du ğu bu lun muş tur. Ay rı ca ba tı nın açıl dı ğı ol gu -
lar da ki vas kü ler gi ri şim ler de da ha faz la mor ta li te
ge liş ti ği ni göz lem le dik. Ay rı ca ka ro tis en dar te rek -
to mi ya pı lan bir has ta mız da ma lign hi per ter mi gi -
bi çok na dir bir se bep ten kay be dil di.  Mor ta li te
açı sın dan yük sek risk li bu has ta la ra, lez yo nun ye-
ri ne ve uy gun lu ğu na gö re ge nel anes te zi ye ri ne spi-
nal ya da epi du ral anes te zi al tın da cer ra hi gi ri şim
ter cih edi le bi lir. Ay rı ca yük sek risk li va ka lar da lo -
kal anes te zi al tın da uy gu la na bi le cek en do vas kü ler
yön tem ler ve ya hib rid cer ra hi yön tem le re ön ce lik

ve ril me si nin da ha uy gun ola ca ğı nı dü şün mek te yiz.
Ge nel du rum bo zuk lu ğu olan ve ya eş lik eden risk
fak tör le ri ile bir lik te de ğer len di ril di ğin de, yük sek
risk li ola rak tes pit edi len has ta lar da me di kal te da -
vi al tın da ta kip de ge çer li bir se çe nek ola bi lir.

Chen ve ark.17 ret ros pek tif ça lış ma la rın da, pe ri-
fe rik ar ter has ta lı ğı na sa hip bi rey ler de dis tal yer le -
şim li has ta lık pro fi li nin di ğer ko mor bid du rum lar
ve is ti ra hat ABI’ den son ra, azal mış ya şam sü re si ile
iliş ki li ol du ğu nu bil dir miş ler dir. Bu na kar şın Bal-
lot ta ve ark. yap tık la rı bir ça lış ma da, 80 yaş ve üze -
ri ma jor elek tif vas kü ler cer ra hi ope ras yon
yap tık la rı has ta la rı nın 30 gün lük mor ta li te se bep -
le rin de kon jes tif kalp yet mez li ği, pe ri o pe ra tif kar-
di yak ve pul mo ner komp li kas yon lar, pre o pe ra tif
hi per tan si yo nun yük sek de re ce de et ki li ol du ğu nu,
ay rı ca 80 yaş üze rin de ki has ta lar da pe ro pe ra tif fa tal
ve non-fa tal komp li kas yon lar ile mor ta li te ris ki ni -
nin yaş la art tı ğı nı bil dir miş ler dir.18 Ya pı lan di ğer bir
ça lış ma da, yaş lı has ta lar da has ta ne mor ta li te si %8,1
ve uzun dö nem mor ta li te  %28,5 ola rak bu lun muş
olup, yaş, ko ro ner ar ter has ta lı ğı, kalp yet mez li ği,
se reb ro vas kü ler yet mez lik, di ya bet, re nal yet mez -
lik ve art mış has ta ne de ka lım sü re si uzun dö nem
mor ta li te ile iliş ki li bu lun muş tur.19 Ay nı ça lış ma da,
pre o pe ra tif kar di yak me di kas yo nun mor ta li te yi en-
gel le me üze rin de olum lu et ki de bu lu na ca ğı da ile ri
sü rül müş tür. Ola sı bir strok ve en fark tüs açı sın dan,
ope ras yon sü re si ni kı sa tu ta rak ve has ta nın in tra o -
pe ra tif he mo di na mi ği ni ya kın ta kip ede rek, yi ne
ola sı bir kalp ve re nal yet mez li ği ön le mek açı sın dan
pe ri o pe ra tif uy gun hid ras yon ile sı vı den ge si ni sağ-
la ya rak has ta la rı ta kip et me li yiz. Ay rı ca kon van si -
yo nel cer ra hi ya da en do vas kü ler cer ra hi
uy gu la na cak pe ri fe rik ar ter has ta la rın da sta tin kul-
la nı mı, ya rar lı et ki le re sa hip tir. Pe ri o pe ra tif ve uzun
dö nem mor ta li te - mor bi di te oran la rı nı dü şür dü ğü,
in fra in gu i nal bypass greft pa ten si ora nı nı art tır dı ğı,
greft res te no zu nu ve bu ba cak lar da am pu tas yon
oran la rı nı dü şür dü ğü gös te ril miş tir.20 

Pe ri fe rik ar te ri yel cer ra hi gi ri şi min or ta - yük-
sek kar di yak ris ki var dır ve ba sit kli nik skor la ma
sis tem le ri pe ri o pe ra tif risk he sap la ma sı nı ko lay laş -
tı ra rak, bu yük sek risk li has ta la rın ta nım lan ma sın -
da kul la nıl ma lı dır. Kar di yak açı dan risk li
has ta lar da ile ri ta nı yön tem le ri uy gu lan ma sı, pe ri -
o pe ra tif mor bi di te ve mor ta li te oran la rı nın azal tıl -
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ma sı için ge rek li dir, ve bu has ta la rın be ta blo kör ve
sta tin te da vi si nin pre o pe ra tif ola rak dü zen len me si
ve pre o pe ra tif dö nem de de vam edil me si önem li dir.
Bu nun ya nın da, si ga ra nın pre o pe ra tif dö nem de bı-
ra kıl ma sı pe ri o pe ra tif iliş ki li komp li kas yon la rın ya-
şan ma ma sı için tüm has ta lar da unu tul ma ma lı dır.21

Biz de vas kü ler cer ra hi plan la dı ğı mız tüm has ta la -
ra pre o pe ra tif mak si mum me di kal te da vi ver mek -
te yiz ve pos to pe ra tif ola bil di ğin ce en er ken
dö nem de an ti ko a gu lan te da vi ile bir lik te sta tin ve
an ti ag re gan te da vi si ni baş la mak ta yız.

Ayak bi le ği-kol ba sın cı in dek si, has ta lı ğın ta -
kip sü re cin de eks tre mi te nin per füz yo nu hak kın da
bil gi ve rir ken, bek le nen ya şam sü re si hak kın da da
önem li de ğe re sa hip tir. La hoz ve ark.221300 pe ri fe -
rik ar ter has ta sı üze rin de ya pı lan or ta la ma 49,8 ay
ta kip sü re li ça lış ma la rın da dü şük ABI de ğe ri nin
(<0,9), kar di yo vas kü ler olay la ra bağ lı ölüm ile kuv-
vet li iliş ki si ol du ğu nu, yük sek ya da kom pre se edi-
le me yen ABI de ğe rin de bu ris kin ge çer li

ol ma dı ğı nı bil dir miş ler dir. Bi zim mor ta li te ge li şen
has ta la rımı zın da or ta la ma ABI de ğer le ri <0,9’un
al tın da idi.

So nuç ola rak; elek tif vas kü ler cer ra hi uy gu la -
na cak has ta lar da pre o pe ra tif iyi bir kar di yak ve di -
ğer sis tem le re ait de ğer len dir me nin ya pıl ma sı, ile ri
de re ce de önem arz et mek te dir. Cer ra hi ve yo ğun
ba kım da ki ge liş me le re rağ men pe ri fe rik ar ter cer-
ra hi si, kar di yak cer ra hi ka dar, ba zen de da ha yük-
sek oran da mor ta li te ye se bep ol mak ta dır.
Has ta la rın pe ri o pe ra tif dö nem de si ga ra nın bı ra kıl -
ma sı ve hi per li pi de mi, hi per tan si yon ve an ti ag re -
gan te da vi le ri ne el ver di ğin ce de vam edil me si
yo luy la, özel lik le kar di yo vas kü ler risk fak tör le ri -
nin en aza in di ril me si nin, mor ta li te ve mor bi di te -
yi önem li öl çü de azal ta bi le ce ği ka na a tin de yiz.
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Endovasküler yöntemler ile abdominal veya torasik anevrizmalara ya-
pılan girişimlerin yanı sıra, son yıllarda aort kapak replasmanı da po-
pülerite kazanmıştır. Bu girişimlerde de yaygın olarak femoral arter

Endovasküler Uygulamalarda
Total Perkütanöz Girişim: ‘Prostar XL’

Tecrübemiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  En do vas kü ler gi ri şim ler her ge çen gün yay gın lık ka zan mak ta dır. Bu na bağ lı ola rak fe-
mo ral ar ter per kü ta nöz gi ri şim yön tem le ri nin de kul la nım sık lı ğı art mış tır. Ça lış ma mız da, kli ni ği -
miz de uy gu la nan en do vas kü ler gi ri şim ler de kul la nı lan to tal per kü ta nöz ka pat ma sis te mi nin
so nuç la rı nı de ğer len dir mek ve ba şa rı sız lık se bep le ri ni or ta ya çı kar ma yı amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn--
tteemm  lleerr::  Mart 2010-Mart 2013 ta rih le ri ara sın da 29 ol gu ya ‘Pros tar XL’ ci ha zı ile to tal per kü ta nöz gi-
ri şim uy gu lan dı. Ol gu lar 14 ka dın ve 15 er kek ten oluş mak tay dı ve yaş or ta la ma sı da 75,86±8,8 yıl dı.
Bu se ri den 3 (%4) ol gu ya to ra sik en do vas kü ler rep las man (TE VAR), 7 (%24) ol gu ya en do vas kü ler
aort rep las ma nı (EVAR) ve 19 (%65) ol gu ya da trans ka te ter aort valv imp lan tas yo nu (TA Vİ) iş lem-
le ri uy gu lan dı. Tüm ol gu lar da 10F Pros tar XL ci ha zı kul la nıl dı. BBuull  gguu  llaarr:: Pros tar XL ile ger çek leş -
ti ri len to tal per kü ta nöz gi ri şim ler de 22 (%75) ol gu ya ba şa rı lı iş lem ya pıl dı. Di ğer 7 (%25) ol gu da ise
açık cer ra hi ta mir ger çek leş ti ril di. Cer ra hi gi ri şim uy gu la nan ol gu lar da ise 4 ol gu ya pri mer ta mir,
3 ol gu ya sa fen ven gref ti ile kı sa seg ment bypas ve 2 ol gu ya da em bo lek to mi ya pıl dı. İş lem son ra sı
pos to pe ra tif dö nem de tüm ol gu la rın ar ter dis tal akı mı ve akım for mu, sko pi ve Dopp ler ul tra so -
nog ra fi  ile kon trol edil di, tri fa zik akım sağ lan dı ğı iz len di. SSoo  nnuuçç::  To tal per kü ta nöz yak la şım se çil -
miş ol gu lar da ol duk ça ba şa rı lı dır. An cak, tüm ol gu lar da yük sek ba şa rı ora nı ile ri araş tır ma la ra ve
tek no lo jik ge liş me le re bağ lı ola rak bek le ne bi lir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Endovasküler girişim; total perkütanöz kapatma

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Endovascular procedures are getting more popular recently. Relatedly, use
of percutaneous femoral artery procedures have increased. In this study we analyzed the results of
total percutaneous closure devices and the factors causing failure in this procedure. MMaatteerriiaall  aanndd
MMeetthhooddss::  Total percutaneous closure with ‘Prostar XL’ device was performed in 29 cases between
March 2010 and March 2013. There were 14 (48%) females and 15 (52%) males, with a mean age
of 75.86±8.8 years. The main procedures were ; thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) (n: 3,
4%), endovascular aortic repair (EVAR) (n: 7, 24%), and transcatheter aortic valve implantation
(TAVİ) (n: 19, %65). Prostar XL (10F) device was used in all cases. RReessuullttss::  Total percutaneous clo-
sure procedures performed with ‘Prostar XL’ were successful in 22 (75%) cases. However, the de-
vice failed in 7 (25%) cases, and a surgical cut-down was performed to those. The surgical procedures
were: Primary surgical closure (n:4), embolectomy (n:3), and short segment bypass (n:2). The arte-
rial distal flow form was detected with Doppler USG in all cases, and it was established as a tripha-
sic flow. CCoonncclluussiioonn:: Total percutaneous closure system is successful in selected cases. However,
high success rates for all cases could be possible with further studies and technological advances.

KKeeyy  WWoorrddss::  Endovascular procedures; total percutaneous closure
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kul la nıl mak ta dır. Fe mo ral ar ter gi ri şim le ri ise cer-
ra hi ve ya per kü ta nöz yön tem ler le ya pıl mak ta dır.1,2

To tal per kü ta nöz gi ri şim ler le en do vas kü ler iş lem -
le rin ya pıl ma sın da kul la nı lan res mi onay lı tek per-
ku tan ka pat ma sis te mi ‘Prec lo se Pros tar XL (Ab bott
La bo ra to ri es Ab bott Vas cu lar Inc. 400 Sa gi naw Dri -
ve Red wo od City, CA 94063 ABD)’dir.3 Per kü ta nöz
yön tem le en do vas kü ler gi ri şim le rin uy gu la na bi lir -
li ği bir çok ça lış ma da gös te ril miş tir.1-4 Bu na rağ men
yi ne en do vas kü ler aort rep las ma nı (EVAR) iş lem -
le rin de to tal per kü ta nöz uy gu la ma la rı nın (Pros tar
XL) ora nı %46 ile %100 ara sın da de ğiş ken lik gös-
ter di ği tes pit edil miş tir.1-4 Obe zi te, fe mo ral ar ter
kal si fi kas yo nu ve bü yük çap lı gi ri şim ci haz la rı, per-
kü ta nöz gi ri şim ler de ba şa rı sız lık fak tör le ri ola rak
öne sü rül müş tür.1,3

Biz bu ça lış ma mız da to tal per kü ta nöz yön tem -
ler le ya pı lan EVAR, to ra sik en do vas kü ler rep las man
(TE VAR) ve trans ka te ter aort valv imp lan tas yo nu
(TA Vİ) uy gu la ma la rın da Pros tar XL sis te mi nin ba şa -
rı dü ze yi ni, ba şa rı sız lık se bep le ri ni ve has ta ya kat tı -
ğı avan taj la rı or ta ya çı kar ma yı amaç la dık.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

Kli ni ği miz de, Mart 2010-Mart 2013 ta rih le rin de 29
ol gu ya ‘Pros tar XL’ ci ha zı ile to tal per kü ta nöz gi ri -
şim uy gu lan dı. Bu se ri den 3 (%4) ol gu ya TE VAR, 7
(%24) ol gu ya EVAR ve 19 (%65) ol gu ya da TA Vİ
iş lem le ri ya pıl dı. Ol gu lar 14 ka dın ve 15 er kek ten
oluş mak tay dı ve yaş or ta la ma sı 75,86±8,8 yıl dı
(Tab lo 1). Gi ri şim ler 20 ol gu ya ge nel anes te zi al tın -
da, 9 ol gu ya ise se das yon des tek li lo kal anes te zi ile
ya pıl dı. İş lem ön ce si ya pı lan renk li Dopp ler ul tra -
so nog ra fi de (RDUSG), 9 (%31) ol gu da fe mo ral ar -
ter kal si fi kas yo nu tes pit edil di. Obe zi te (n:3, %10),
fe mo ral ar ter kal si fi kas yo nu (n:9, %31), ge çi ril miş
ka sık ope ras yo nu (n:1, %3) ve kul la nı la cak en do -
vas kü ler ci haz ti pi ve ça pı, to tal per kü ta nöz gi ri şim
için kon tren di kas yon teş kil et me di.

Ol gu lar cer ra hi ope ras yon ya pı la cak şekil de
ör tü lüp ha zır lan dı. Ko mon fe mo ral ar te re kon tra -
la te ral ta raf tan ya pı lan kon trast en jek si yo nu ile ko -
mon fe mo ral sko pi ile gö rün tü le nip, pig ta il ka ka ter
iler le til di ve bu nok ta dan ponk si yon ya pı la rak iş le -
me baş lan dı. Tüm ol gu lar ak ti ve pıh tı laş ma za ma -

nı (ACT) >250 (100 IU/kg) ola cak şekil de he pa ri ni -
ze edil di ler. İş lem son ra sın da ya rı doz pro ta min ile
an ta go ni ze edil di ler. Tüm ol gu la ra 10F Pros tar XL
(Ab bott La bo ra to ri es Ab bott Vas cu lar Inc. 400 Sa-
gi naw Dri ve Red wo od City, CA 94063 ABD) uy gu-
lan dı (Re sim 1). Pros tar XL gi ri şim le ri tec rü be
dü zey le ri ben zer iki he kim ta ra fın dan ya pıl dı. Ko -
mon fe mo ral ar te re gi ri şim ya pıl dık tan son ra, gi ri -
şim ye ri ci haz yer leş ti ril me sin den ön ce ge niş le til di.
Ka pak ya da vas kü ler rep las man ta mam lan dık tan
son ra sü tür ler dü ğüm len di ve sı kı ca otur tul du (Re -
sim 2). Ta ki ben, has ta yo ğun ba kım üni te si ne
(YBÜ) alın dı ve te da vi si ne de vam edil di.

RESİM 1: Prostar XL Uygulaması.

Değişkenler n %

Erkek/Kadın 15/14 51/49

Yaş (ort±ss) 75,86 ±11,18 --

DM 8 27

KOAH 13 44

Kalp Yetmezliği 6 20

HT 26 89

KBY 8 27

Obezite 3 10

TABLO 1: Demografik veriler ve klinik özellikleri.

ort±ss: Ortalama±standart sapma; DM: Diabetes mellitus; KOAH: Kronik obstruktif ak-
ciğer hastalığı; HT: Hipertansiyon; KBY: Kronik böbrek yetmezliği.
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İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma ± stan-
dart sap ma (ss) 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 11.5 (SPSS Inc., Chi ca go, Il li no is, ABD) prog-
ra mı kul la nıl dı.

BUL GU LAR

To tal per kü ta nöz yak la şım la 29 ol gu ya TE VAR,
TA Vİ ve EVAR gi ri şim le ri ya pıl dı. Mor ta li te 3
(%10) ol gu da ger çek leş ti. Mor ta li te ler fe mo ral ar ter
gi ri şi mi ne bağ lı de ğil, ol gu la rın pa to lo ji le ri ne ve iş -
lem ön ce si mev cut olan he mo di na mik ins ta bi li te ye
bağ lı ola rak ger çek leş ti. Yi ne 3 ol gu ya da iş lem son-
ra sı ek vas kü ler cer ra hi iş lem ya pıl dı. Ek cer ra hi gi-
ri şim ler; 2 ol gu da psö do a nev riz ma, 1 ol gu da da
ar ter ta mi ri ola rak ger çek leş ti. Tüm ol gu lar da iş lem
son ra sı pos to pe ra tif dö nem de ar ter dis tal akı mı ve
akım for mu, sko pi ve RDUSG ile kon trol edil di, tri-
fa zik akım sağ lan dı ğı iz len di.

Pros tar XL ile ger çek leş ti ri len to tal per kü ta -
nöz gi ri şim ler de 7 (%24) ol gu da iş lem ba şa rı sız lı -
ğı na bağ lı cer ra hi ta mir ya pıl dı. Ay rı ca 5 ol gu da tek

gi ri şim de 2 Pros tar XL ci ha zı kul la nıl dı. Cer ra hi gi-
ri şim uy gu la nan ol gu lar da ise 4 ol gu ya pri mer ta -
mir, 3 ol gu ya sa fen ven gref ti ile kı sa seg ment
bypas, ve 2 ol gu ya da em bo lek to mi ya pıl dı. Cer ra -
hi gi ri şi me dö nü len 1 ol gu da fe mo ral sa ha da en-
fek si yon iz len di. Bu ol gu ya deb rid man ve
an ti bi yo te ra pi uy gu lan dı ve ba şa rı lı bir şekil de te-
da vi edil di (Tab lo 2).

Tüm ol gu la rın or ta la ma has ta ne ya tış sü re si 19
gün (mak si mum/mi ni mum: 130/3) ola rak sey ret ti.
YBÜ ya tış sü re si ise or ta la ma 3,62 gün (mak si -
mum/mi ni mum: 12/0) ola rak tes pit edil di (Tab lo 3).
Pros tar XL uy gu la ma la rın da 16-20 Fr ara sın da de-
ği şen çap lar da port lar kul la nıl dı. Bu nun la bir lik te,
port ça pı ile cer ra hi ye dö nüş ara sın da bir ko re las -
yon iz le ne me di. 

RESİM 2: Prostar XL işlem sonrası görünüm.

ort±ss: Ortalama±standart sapma; YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.

Değişkenler n %

Femoral arter kalsifikastonu 9 31

Ortalama sheat çapı 18,88±2,02 --

Geçirilmiş kasık operasyonu 1 3

Aynı olguda ikinci cihaz kullanımı 5 17

Cerrahiye dönüş 7 24

Cerrahi girişim tipi

Primer tamir 4 13

Yama ile tamir 0 --

Bypas 3 10

Trombektomi 2 6 

TABLO 2: Risk faktörleri ve komplikasyonlar.

Değişkenler n %

Operasyon süresi (ort±ss) 63,6±13,10 --   

Kan transfüzyonu-ünite 3,44± 0,51-- 

Anestezi yöntemi 

Genel anestezi 20

Lokal anestezi 9

YBÜ yatış süresi 3,62±2,75

Hastane yatış süresi 19 ± 23,3 

Ek cerrahi girişim 3 10

Mortalite 5 17

TABLO 3: Operatif veriler ve sonuçlar.
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TAR TIŞ MA

To tal per kü ta nöz gi ri şim ler, en do vas kü ler gi ri şim
ala nın da son yıl lar da po pü la ri te ka zan mak ta dır. Bu
gi ri şim tek ni ği ile cer ra hi son ra sı olu şa bi le cek
komp li kas yon lar azal tıl mak ta dır.5 Ay rı ca en do vas -
kü ler gi ri şim, yıl lar için de tek rar gi ri şim ora nı yük-
sek bir tek nik tir. Do la yı sıy la, fe mo ral sa ha ya tek rar
tek rar cer ra hi iş lem ya pıl ma sı komp li kas yon ora-
nı nı ve iş lem zor lu ğu nu ar tır mak ta dır.6 Per kü ta nöz
gi ri şim tek ni ği nin de za van taj la rı ise; ka na ma, açık
cer ra hi ye dö nül me si ve vas kü ler ya ra lan ma lar -
dır.7

Per kü ta nöz gi ri şim yön te mi ile iş lem ba şa rı sı;
kom mon fe mo ral ar te rin cer ra hi bir gi ri şi me ge rek
du yul ma dan ka pa tıl ma sı, do ku bü tün lü ğü nün ko-
run ma sı ve dis tal tri fa zik akı mın da sağ lan ma sı dır.
Do la yı sıy la bu yön tem ile ya pı lan gi ri şim le rin ba-
şa rı ora nı bir çok ça lış ma da fark lı oran lar da bil di -
ril miş tir. Tab lo 4’te bu ça lış ma la rın bil dir dik le ri
ba şa rı oran la rı na yer ve ril miş tir. Bu bil di rim ler de
ba şa rı ora nı or ta la ma %91,1 (mi ni mum/mak si mum
71/100).1,3,7-14 Mal ka wi ve ark. yap tık la rı der le me de;
has ta se çi mi, ci haz se çi mi, obe zi te, skar lı fe mo ral
sa ha, kal si fi ye fe mo ral ar ter ve ci haz ça pı alt baş-
lık la rın da ba şa rı sız lık oran la rı nı de ğer len dir miş ler,
ve fe mo ral ar ter kal si fi kas yo nu, skar lı fe moral sa ha
ve ci haz se çi mi nin ba şa rı ora nı na et ki de bu lun ma -

dı ğı nı bil dir miş ler dir.4 Ay rı ca uy gu la na cak ci haz
kı lıf ça pı nın ve obe zi te nin ba şa rı sız lık ta et ki li ol-
du ğu nu öne sür müş ler dir. Kli ni ği miz de ya pı lan ça-
lış ma da ise ci haz kı lıf ça pı nın ve obe zi te nin
ba şa rı sız ol gu lar da da ha be lir gin ol du ğu sap tan dı.
Ek ola rak, obe zi te ile bir lik te ile ri fe mo ral ar ter kal-
si fi kas yo nun da ba şa rı sız lık ta et ki li bir fak tör ol du -
ğu nu göz lem le dik. Di ğer kli nik ça lış ma lar da da
ge niş kı lıf ça pı nın ba şa rı sız lık ta önem li ol du ğu bil-
di ril miş tir,1,15,16

To tal per kü ta nöz gi ri şim de er ken dö nem uy-
gu la ma lar da (öğ ren me dö ne mi) ba şa rı sız lık, ka na -
ma, is ke mi gi bi komp li kas yon lar bil di ril miş tir.7,11

Kli ni ği miz de ki uy gu la ma lar da da er ken dö nem de
he ma tom, cer ra hi ye dö nül me gi bi komp li kas yon -
lar la kar şı la şıl dı. Öğ ren me pe ri yo du nun önem li ol-
du ğu nu dü şün mek te yiz, an cak fe mo ral arter
kal si fi kas yo nu, obe zi te gi bi risk fak tör le ri ile bu pe-
ri yot ta kar şı la şıl ma sı komp li kas yon ora nı nı ar tır -
mış tır. Ak si tak dir de nor mal ar ter ve do ku la rın bu
gi ri şi me to le ran sı nın yük sek ol du ğu nu dü şün mek -
te yiz. Tüm uy gu la ma lar da ge rek di ğer uy gu la yı cı -
la rın ge rek se de kli ni ği mi zin tec rü be si ve öne ri si,
kon tra la te ral en jek si yon ile sko pi al tın da ponk si -
yon ya pıl ma sı ve ci ha zın yer leş ti ril me si dir. Bu yön-
tem ile da ha doğ ru ve gü ven li bir gi ri şim ola na ğı
el de edi lir.9

SO NUÇ

En do vas kü ler gi ri şim ler de to tal per kü ta nöz yak la -
şım, et ki li ve gü ven li bir gi ri şim tek ni ği dir. Se çil miş
ol gu lar da ba şa rı ora nı ol duk ça yük sek tir. An cak
risk fak tör le ri yük sek olan ol gu lar da da cer ra hi
yak la şım ye ri ni ko ru mak ta dır. Bu nun la bir lik te,
tüm ol gu lar da yük sek ba şa rı ora nı el de edil me si
için ile ri ça lış ma la ra ve tek no lo jik ge liş me le re ih ti -
yaç var dır.

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

Ekip Yıl n Başarı oranı (%)

Heyer ve ark. 2009 14 96

Arthurs ve ark. 2008 88 95

McDonnell ve ark. 2008 17 71

Jean Baptiste ve ark. 2008 19 92

Najjar ve ark. 2007 11 96

Lee ve ark. 2008 292 94

Döşlüoğlu ve ark. 2007 17 90

Watelet ve ark. 2006 29 83

Starnes ve ark. 2006 49 94

Peterson ve ark. 2005 7  77 100

TABLO 4: Total perkütanöz girişim başarı oranları.
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KAYNAKLAR



ndovenöz lazer ablasyonun (EVLA) safenofemoral yetmezliğe bağlı
varikoziteler için başarılı bir tedavi yöntemi olduğu 10 yılın üzerinde
bir tecrübe ile kanıtlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar klasik li-

gasyon ve stripping yöntemi ile karşılaştırıldığında EVLA yönteminin
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Endovenöz Lazer Ablasyon ile
Semptomatik Varislerin Tedavisi Sonrası
Hasta Memnuniyetinin Vizüel Analog
Skala ile Değerlendirilmesi: Olgu Serisi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Sa fe no fe mo ral yet mez li ğe bağ lı va ri ko zi te ler sık kar şı la şı lan, ya şam ka li te si ni olum-
suz et ki le yen so run lar dır ve kon van si yo nel te da vi le ri cer ra hi dir. En do ve nöz la zer ab las yon (EV LA)
son yıl lar da kon van si yo nel cer ra hi ye al ter na tif ola rak öne çık mak ta dır.  EV LA lo kal anes te zi al tın -
da uy gu lan mak ta ve has ta lar ay nı gün için de gün lük ya şam la rı na dö ne bil mek te dir. Vi zü el ana log
ska la (VAS), sa yı sal ola rak öl çü le me yen ba zı de ğer le ri sa yı sal ha le çe vir mek için kul la nı lır. GGee  rreeçç
vvee  YYöönn  tteemm  lleerr:: Bu ça lış ma da,  Ni san 2011-Ni san 2013 sü re cin de semp to ma tik sa fe no fe mo ral yet-
mez lik ne de niy le EV LA uy gu la nan has ta la rın mem nu ni yet ora nı VAS kul la nı la rak araş tı rıl dı.  Ça-
lış ma ya yaş la rı 18 ile 66 ara sın da de ği şen 47’si er kek 51’i ka dın, 98 has ta dâhil edil di. BBuull  gguu  llaarr::
EV LA son ra sı has ta la rın % 37,7’si şikâyet le ri nin ta ma men kay bol du ğu nu, %58,8’i şikâyet le rin de
be lir gin iyi leş me ol du ğu nu ifa de et ti. Şikâyet le rin de iyi leş me ol ma dı ğı nı be lir ten has ta ol ma dı. SSoo  --
nnuuçç:: EV LA yön te mi ile semp to ma tik va ris te da vi si; kli nik ve es te tik so nuç la rıy la gü ve ni lir, dü şük
komp li kas yon oran la rıy la et kin bir mi ni mal in va ziv te da vi se çe ne ği ol ma sı nın ya nı sı ra, has ta mem-
nu ni ye ti yö nün den de et ki li bir yön tem dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Variköz venler; endovenöz lazer ablasyon; vizüel analog skala

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Varicosities due to saphenofemoral insufficiency are common, they ad-
versely affect the quality of life, and  its conventional treatment method is surgery. Endovenous laser
ablation (EVLA) emerged as an alternative to surgery in recent years. EVLA is performed under local
anesthesia, and patients can continue to their daily life on the same day of operation. Visual ana-
log scale (VAS) is used to convert the non-numeric data to numeric values. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::
In this study, satisfaction of the patients who were treated with EVLA due to symptomatic saphe-
nofemoral insufficiency between April 2011 and April 2013 was investigated by using VAS. Ninety
eight patients; 47 males and 51 females with ages  between 18 to 66 years were included in the
study. RReessuullttss:: Among all, 37.7% of the patients reported that their symptoms disappeared com-
pletely while 58.8% of the patients expressed that the symptoms markedly improved. No patients
declared that their symptoms did not improve at all. CCoonncclluussiioonn:: As a minimal invasive treatment
option, EVLA method is reliable with its clinical and esthetic results, effective with its low com-
plication rates, and efficient in terms of patient satisfaction. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Varicose veins; endovenous laser ablation; visual analog scale
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%90’ın üzerinde bir başarı oranıyla daha efektif bir
yöntem olduğunu göstermiştir.1

Vizüel analog skala (VAS), sayısal olarak ölçü-
lemeyen bazı değerleri sayısal hale çevirmek için
kullanılır. Çoğunlukla 10 cm uzunluğunda, yatay
ya da dikey, “Ağrı Yok” ile başlayıp “Dayanılmaz
Ağrı” ile biten bir hattır. Bu hat sadece düz bir hat
olabileceği gibi, eşit aralıklar halinde bölünmüş, ya
da ağrı tanımlamada kullanıldığında hat üzerine
konan tanımlama kelimelerine sahip olabilir. Genel
olarak, vertikal hattın daha kolay anlaşıldığı kabul
edilmektedir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışmada, kliniğimizde Nisan 2011 - Nisan 2013
sürecinde EVLA uygulanan hastaların postoperatif
6. hafta sonundaki hasta memnuniyetinin belirlen-
mesi amaçlandı. Çalışma, Kurumsal Değerlendirme
Kurulu tarafından onaylanmış ve çalışmaya alınan
tüm hastalar bilgilendirilmiştir. 

Çalışmaya semptomatik safenofemoral yet-
mezliği bulunan ve yaşları 18-66 yıl arasında deği-
şen 47’si erkek (yaş ortalaması: 42,1±13,4) ve 51’i
kadın (yaş ortalaması: 44,68±10,6) 98 hasta dahil
edildi. Hastaların preoperatif incelemesinde 5 has-
tada hipertansiyon, 4 hastada diabetes mellitus tes-
pit edildi. Preoperatif değerlendirmede en sık
semptom, alt ekstremitede ağrı ve kramptı (%53).
Rastlanan diğer semptomlar sırasıyla alt ekstremi-
tede şişlik ve çap artması (%18) ve ciltte pigmen-
tasyondu (%4). Yirmi dört hasta (%24) kozmetik
nedenle operasyona alındı. Hastalar klinik tablo,
etiyoloji, anatomik ve patofizyolojik (CEAP) ola-
rak sınıflandı. Tüm hastalar CEAP sınıf 2 ve üze-
rindeydi. Hastaların preoperatif özellikleri Tablo
1’de verilmiştir.

Dupleks Ultrasonografi (US) İnceleme: Dup-
leks US inceleme, deneyimli radyoloji uzmanı ta-
rafından hastalar ayakta durur pozisyondayken, GE
Logiq 400 Pro (Milwaukee, WI, ABD) ultrason ci-
hazı kullanılarak gerçekleştirildi. Derin ve yüzey-
sel venöz sistem (büyük ve küçük safen ven ve
perforatörler) yetmezlik açısından değerlendirildi.
Perforatör venlerin kompadansı ölçüldü. Büyük
safen venin çapı 5,5 mm’nin üstündeyse ve 0,5

sn’den daha yüksek ters akım varsa, bu safenofe-
moral yetmezlik olarak tanımlandı. Perforatörlerin
çapı 4 mm’den fazlaysa veya 0,5 saniyeyi aşan dış
yönlü akım varsa, bu perforan ven yetmezliği ola-
rak değerlendirildi.2 Büyük safen ven çapı safeno-
femoral bileşkenin 3 cm altından, küçük safen ven
çapı safenopopliteal bileşkenin 1,5 cm altından öl-
çüldü. 

Endovenöz Lazer Ablasyon Tekniği: Hastalara
diz altı uygun bölgeden safen ven ponksiyonu ya-
pıldı ve lazer fiber ucu dupleks US kontrolünde
uygun lokasyona yerleştirildi. Tümesan anestezi
500 ml serum fizyolojik, 5 ml %10 lidocain, 10 ml
%8,4 sodyum bikarbonat ve 1 ml adrenalin ile ha-
zırlandı ve 250-500 ml safen ven trasesi boyunca
uygulandı. 300-600 μm bare-tip lazer fiber kulla-
nıldı. 1 sn interval ve 1 sn süresince 10-12 W güç
ile işlem yapıldı (940 nm / 70-100 joule/ cm). Ab-
lasyon sonrası kateter çıkartıldı ve ponksiyon böl-
gesi steril olarak kapatıldı. Bacak elastik bandaj ile
sarıldı. Postoperatif enoxaparin 100 anti-Xa IU/kg
subkütan profilaksi uygulandı.

Bu çalışmada hastaların EVLA sonrası mem-
nuniyet seviyesini belirlemek için VAS kullanıldı.
Postoperatif 6. hafta sonunda tüm hastalar kontrole
çağrıldı ve şikâyetlerindeki iyileşme derecesini 10
cm’lik bir gösterge çizelgesi üzerinde işaretlediler.
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Değişkenler n %

Yaş (ort±ss; kadın/erkek) 44,68±10,6 / 42,1±13,4 -

Cins (kadın/erkek) 51/47 52/48

HT 7 7

DM 5 5

CEAP sınıflaması

Sınıf 2 73 74

Sınıf 3 15 15

Sınıf 4 8 8

Sınıf 5 0 0

Semptomlar

Ağrı, kramp 52 53

Şişlik, çap artışı 18 18

Pigmentasyton 4 4

TABLO 1: Hastaların preoperatif özellikleri.

ort±ss: Ortalama±standart spama;
CEAP: Klinik tablo, etiyoloji, anatomik ve patofizyolojik.



‘0’ değeri hastanın şikâyetlerinde hiçbir azalma ol-
madığını gösterirken, ‘10’ değeri hastanın şikâyet-
lerinin tamamen kaybolduğunu göstermekteydi
(Şekil 1).

İstatistiksel Analiz: Bu çalışmada sürekli de-
ğişkenler için ortalama±standart sapma ve katego-
rik değişkenler için frekans (n) ve yüzde (%)
değerleri verildi. Analizler SPSS 16.0 (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois) istatistik programı kullanılarak
elde edildi. 

BULGULAR

Postoperatif 6. hafta sonunda hastaların % 37,7’si
(n=37) şikâyetlerinin tamamen kaybolduğunu, %
58,8’i (n=58) şikâyetlerinde 5 ila 9 puan arasında
iyileşme olduğunu, % 3,6’sı (n=3) ise şikâyetlerinde
1 ila 4 puan düzelme olduğunu ifade etti. Şikâyet-
lerinde hiç değişiklik olmadığını belirten hasta ol-
madı. VAS kullanılarak, hastaların % 96,4‘ünün
(n=95) şikâyetlerinde EVLA işlemi sonrası belirgin
azalma olduğu ve yaşam kalitelerinde belirgin dü-
zelme olduğu belirlendi.  

TARTIŞMA

Safen ven yetmezliğinin konvansiyonel tedavisi
cerrahi olup, safenofemoral veya safenopopliteal
bileşke ligasyonu, yetmezlik gösteren safen venin
çıkarılması (stripping) ve variköz pakelerin eksiz-
yonu şeklindedir.3,4 Son yıllarda endovenöz lazer
ablasyon (EVLA), radyofrekans ablasyon (RFA) ve
skleroterapi gibi yöntemler, yüzeyel venöz yet-

mezlik tedavisinde kullanılmaya başlanılmıştır. US
kılavuzluğunda ve lokal veya spinal anestezi altında
yapılan bu yöntemler, cerrahi yöntemlere alterna-
tiftir.5-7 Minimal invaziv olması, komplikasyon
oranlarının oldukça düşük olması sebebiyle, EVLA
ve skleroterapi günümüzde uygulanılan en güncel
tedavi şekilleridir.

VAS,8-11 çoğunlukla 10 cm uzunluğunda, yatay
ya da dikey, “Ağrı Yok” ile başlayıp “Dayanılmaz
Ağrı” ile biten bir hattır. Bu hat sadece düz bir hat
olabileceği gibi, eşit aralıklar halinde bölünmüş, ya
da ağrı tanımla için kullanıldığında hat üzerine
konan tanımlama kelimelerine sahip olabilir. Genel
olarak yatay hattın daha kolay anlaşıldığı kabul
edilmektedir. VAS’ın düz hattan başka şekle dön-
üştürülmesi için bölünme ve tanımlama kelimele-
rinin konmuş haline; “Grafik Değerlendirme
Skalası” denilir. VAS, tedavi etkilerine karar ver-
mede birçok çalışma için başarılı bir değerlendirme
yöntemi olmuştur.

VAS’ın kullanımı hastaya çok iyi anlatılmalı-
dır. Hasta ağrısının şiddetini bu hat üzerinde uygun
gördüğü yerde işaret ile belirtir. “Ağrı yok” başlan-
gıç noktası ile işaretlenen nokta arası ‘’cm’’ olarak
ölçülüp kayda alınır. Ancak VAS’ın doğruluğunu
kanıtlamanın olası olmadığı bilinmektedir.18 VAS
kullanmanın avantajları şunlardır:

Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde, diğer
yöntemler ile yapılan karşılıklı değerlendirmeler
sonucunda VAS’ın uygun bir yöntem olduğu sap-
tanmıştır.
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ŞEKİL 1: Çalışmada kullanılan vizüel analog skala.



5 yaş üzerindeki hastalar bu yöntemi, kolay
anlaşılır ve kolay uygulanabilir olarak tanımlamış-
lardır.

VAS ile değerlendirmelerde düzenli bir da-
ğılım gerçekleştirilir.

Sözlü ağrı değerlendirilmesi ile karşılaştırıl-
dığında, tedavi etkilerinin değerlendirilmesinde
yeterli hassasiyete sahip olduğu görülür.

Ölçüm yeniden yapılabilir.

VAS’ın diğer ağrı ölçüm yöntemlerine göre
dezavantajları:

Hastalar işaretlenmeyi rastgele yapabil-
mekte, bu da değerlendirmede yanılgılara neden
olabilmektedir.

Hastanın yorgun, şaşkın ya da işbirliği yapa-
maz durumda olması VAS’ın yeterli olmasını en-
gelleyebilir.

Ağrı değerlendirilmesinin yapıldığı zamanın
seçimi de yanılgılara neden olabilir. Bu yanılgıları
önlemek için ağrı değerlendirilmesini düzenli ara-
lıklar ile yapmak uygun olur.

VAS’ın değerlendirme ve kayıtlarının aynı
skala üzerinde yapılması durumunda önceki ağrı
şiddeti değerini görmek, sonraki ağrı şiddetinin de-
ğerlendirilmesinde etkileyici rol oynayabilir.

Yaşlılarda, VAS hattının algılanması, işaret-
ler ile koordinasyon sağlanmasının güçlüğü nedeni
ile uygulamada sorun olabilmektedir.

Değerlendirmelerde, teknik detay nedeni ile
olabilecek sorunlar ile de (formun baskı ve ço-
ğaltma işlemlerindeki gibi) karşılaşılabilir.VAS ço-
cuklarda yararlı bir ölçüm olarak görünmesine
karşılık, yaşlılarda en iyi ağrı değerlendirme yön-
temi olarak önerilmemektedir.

Hasta tarafından VAS ile yapılan değerlendir-
menin aynı anda sayısal olarak değerlendirilebilmesi
amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir.19 Bu ölçeğin üze-
rinde hasta ağrı şiddetini işaret ederken,  ölçeğin cet-
veli üzerindeki sayısal değeri göstermektedir.

Van den Bremer ve ark.nın12 büyük safen ven
yetmezlikli 323 kişi ve 403 bacakta EVLA uygula-
masının sonuçlarını değerlendirdiği çalışmada, po-
stoperatif 1-7. günlerde toplam 261 EVLA

uygulaması günlük olarak VAS ile değerlendirilmiş-
tir. 0 cm ağrı yok-10 cm şiddetli ağrı olarak hazırla-
nan VAS skorlamasında hastaların ortalama VAS
skoru 1,64 olarak saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada
hastaların %74,4‘üne posoperatif 6 hafta sonra dup-
leks US incelemesi yapılmış ve %93,7’sinde komplet
büyük safen ven oklüzyonu saptanmıştır. Biz çalış-
mamızı postoperatif hasta memnuniyetinin VAS ile
değerlendirilmesi üzerine kurduk ve postoperatif 6.
hafta VAS skorlarını çalışmamızda belirttik. Posto-
peratif 6. hafta sonunda hastaların % 37,7’si (n=37)
şikâyetlerinin tamamen kaybolduğunu, % 58,8’i
(n=58) şikâyetlerinde 5 ila 9 puan arasında iyileşme
olduğunu, % 3,6’sı (n=3) ise şikâyetlerinde 1 ila 4
puan düzelme olduğunu ifade etti. Şikâyetlerinde
hiç değişiklik olmadığını belirten hasta olmadı. Has-
taların %96,4’ü (n=95) EVLA işlemi sonrası şikâyet-
lerinde ve yaşam kalitelerinde belirgin düzelme
olduğunu ifade etti (Şekil 2).

Sonuç olarak, EVLA yöntemi ile semptomatik
varis tedavisi klinik ve estetik olarak sonuçlarıyla
güvenilir, düşük komplikasyon oranlarıyla etkin
bir minimal invaziv tedavi seçeneği olması yanı
sıra, hasta memnuniyeti yönünden da etkili bir
yöntemdir.

Çalışma Limitasyonları: Çalışmanın en büyük
limitasyonu EVLA işlemi sonrası dönemdeki büyük
safen ven kompedansının dupleks US ile değerlen-
dirilmemiş olmasıdır. Çalışma postoperatif hasta
memnuniyetinin değerlendirilmesi üzerine kurul-
muştur ve postoperatif 6. hafta VAS skorlaması ile

ŞEKİL 2: EVLA sonrası hastaların şikâyetlerindeki iyileşmenin vizüel ana-
log skala ile değerlendirilmesi.

Hasta sayısı
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hasta memnuniyeti ölçülmüştür. İlerleyen dö-
nemde bu karşılaştırmamın yapıldığı ve klasik
strripping ile EVLA’nın VAS ile değerlendirilip
karşılaştırılacağı bir çalışma planlanmaktadır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Akut ekstremite iskemisi ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan
klinik bir problemdir. Akut iskemik duruma yol açan neden orta-
dan kaldırılıp reperfüzyon sağlandığında da morbidite ve mortalite

riski devam etmektedir.1

Alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarında lokal ve sistemik etkiler
gözlenir. Lokal etkiler iskelet kası ve damar endotelinde gözlenirken, siste-

Akut Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon
Sonrasında Gelişen Böbrek Hasarına

İloprost ve Levosimendanın Etkilerinin
Araştırılması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmada sıçan infrarenal abdominal aortasında oklüzyon-reperfüzyon sonrası, böb-
reklerde oluşan iskemi-reperfüzyon hasarına iloprost ve levosimendanın etkileri araştırılmıştır. GGeerreeçç
vvee  YYöönntteemmlleerr::  Otuz iki adet Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan randomize olarak, eşit sayıda (n=8) dört
gruba ayrıldı. Grup K kontrol grubu idi. Grup IR’de 60 dakika iskemi oluşturuldu, daha sonra 120 da-
kika reperfüze edildi. Grup IR+IL ve grup IR+LV’de reperfüzyondan 15 dakika önce sırası ile 20
ng/kg/dk iloprost, 0,2 µg/kg/dk levosimendan infüzyonu verildi. Ratlardan alınan böbrek doku ör-
nekleri formaldehit fiksasyonu sonrası ışık mikroskobunda histolojik olarak değerlendirildi. BBuullgguullaarr::
Histopatolojik incelemede, K grubu ile IR grubunda anlamlı patolojik değişiklik tespit edilmedi. IR+IL
ve IR+LV gruplarında bulanık şişme, tübüler nekroz, iltihabi hücre infiltrasyonu, ödem ve konjes-
yon, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. SSoonnuuçç::  Histolojik analizler iloprost ve levosimendanın re-
perfüzyon hasarı oluşan rat böbrekleri üzerinde koruyucu etkileri olduğunu göstermemiştir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İskemi-reperfüzyon hasarı; iloprost; levosimendan

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: In this study, we investigated the effects of iloprost and levosimendan in is-
chemia-reperfusion injury after infrarenal abdominal aorta occlusion in rats. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::
Thirty two adult female Sprague-Dawley rats were randomly divided in to 4 groups. Group K was
the control group. In Group IR, ischemia was produced for 60 minutes and then they were reper-
fused for 120 minutes. In Group IR+IL, 20 ng/kg/min iloprost, and in Group IR+LV 0.2 µg/kg/min lev-
osimendan were given 15 minutes before reperfusion. Renal samples were put into formaldehyde
solution and were histologically examined under the light microscope. RReessuullttss::  Histopathological
investigations showed no pathologic damage in the control and ischemia groups. In IR+IL group and
in Group IR+LV group tubular necrosis, hydropic degeneration, neutrophilic infiltration, edema and
congestion were statistically non-significant. CCoonncclluussiioonn:: The histological analyses have revealed
that iloprost and levosimendan have no protective effect against reperfusion injury in rat kidney.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ischemia-reperfusion injury; iloprost; levosimendan
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mik etkiler başlıca akciğer, kalp, beyin ve böbrek-
ler olmak üzere tüm dokularda gözlenebilir.2

İskemi reperfüzyon hasarının temelinde re-
perfüzyon esnasında dokunun oksijenizasyonu so-
nucu ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri
bulunmaktadır. Reaktif oksiradikaller birçok kay-
naktan salınabilirler, bunlar arasında en önemli
olanı reperfüzyon esnasında dokuya gelen aktive
olmuş nötrofillerdir. Lökosit aktivasyonu ile ka-
rakterize enflamatuar yanıt uç organ hasarında en
önemli rolü oynar.3

Renal hasar öncelikle tubuluslarda oluşur. Ne-
deni iskemiye bağlı gelişen tübüler nekrozdur. Ge-
nellikle geriye dönüşümlüdür, reperfüzyonla
birlikte 1-2 hafta içinde tübül fonksiyonları nor-
male dönmektedir.4

İloprost, lökosit aktivasyonunu ve adezyonunu
inhibe eder. Lökositlerden lökotrien, serbest oksi-
jen radikalleri, proteolitik enzim salınımı azalır. Bu
şekilde endotel koruyucu etki göstermiş olur.5 İs-
kemi reperfüzyon hasarına bağlı gelişen böbrek
uzak organ hasarında da iloprostun hasarı azalt-
mada etkin olduğu gösterilmiştir.6-8

Levosimendan, myokardın kalsiyuma olan du-
yarlılığını artıran ve vazodilatatör etkiye sahip bir
inotorpik ajandır.9 Levosimendanın vazodilatatör
etkinliği, yapılan çalışmalarda iki yönlü olarak or-
taya konmuştur. Birincisi, ATP bağımlı potasyum
kanallarını uyararak etkili olmaktadır.10 İkinci
yolda ise levosimendanın vasküler düz kasta de-
sensitizasyon yaptığı düşünülmektedir. Potasyum
kanallarının açılması hem kalsiyum miktarını, hem
de kontraktil proteinlerin kalsiyum duyarlılığını
azaltarak kalsiyum duyarsızlaşması yaratmakta-
dır.11 Myozit kültürleri üzerinde yapılan bir çalış-
mada, oksidatif strese bağlı apopitozis,
levosimendan ile engellenmiştir.12 Ayrıca oksijen
tüketimi üzerine olumlu etkilerinin olması ve is-
kemi reperfüzyon sonrası enerji dengesi üzerinde
nötral etkisinin olması, bileşiğin anti-iskemik etki-
sine katkıda bulunmaktadır.13

Bizim çalışmamızda iloprost (PgI2 analoğu) ve
levosimendanın (kalsiyum duyarlaştırıcı) alt eks-
tremite iskemi reperfüzyon hasarı sonrası böbrek

dokusuna etkilerinin histopatolojik olarak incelen-
mesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Deney hayvanları, Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araş-
tırma Merkezi’nden (TİCAM) temin edildi. Orta-
lama ağırlıkları 250-300 g olan 32 adet 
Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan randomize olarak
eşit sayıda (n=8) 4 gruba ayrıldı. Sıçanlar deney sü-
resince 12’şer saatlik aydınlık-karanlık ışıklandır-
ması olan, ısısı 20-22oC ve nemi %45-50 otomatik
olarak ayarlanan odalarda yaşatıldı. Bu süreçte tüm
sıçanlar şeffaf kafeslerde tutuldu, standart sıçan
yemi ile beslendi ve çeşme suyu verildi.

DENEKLERİN HAZIRLANMASI VE OPERASYON TEKNİĞİ

Deneyde kullanılacak tüm sıçanlar yapılacak iş-
lemler öncesinde tartılarak vücut ağırlıkları kayde-
dildi. Tüm sıçanlara 8 saat açlık sonrasında
intramuskuler olarak 50 mg/kg ketamin hidroklo-
rür (Ketalar® 50 mg/mL flakon, Pfizer) anestezisi
verildi. Gerekli olduğunda deney süresince bir kez
olmak üzere ek doz yapılması planlandı. Sıçanlar
ısıtıcı lamba altında supin pozisyonda masaya yatı-
rıldı. Denekler sarı renkli intraket ile kuyruk ve-
ninden kanüle edildi. Ciltleri aseptik olarak
hazırlanan sıçanlara ksifoidin hemen altından, pu-
bisin 0,5 cm üstüne kadar orta hat median laporo-
tomi yapıldı. Laporotomi sonrası barsaklar nemli
gazlı bez yardımı ile sağa deviye edildi. İnfrarenal
abdominal aorta ve sol böbrek künt diseksiyonla
eksplore edildi. Tüm sıçanlara antikoagülan amaçlı
düşük doz (100 ü/kg) heparin (Nevparin® 25 000 IU
5 mL flakon, Mustafa Nevzat) yapıldı. Deney süre-
since sıvı resüsitasyonu amacıyla kuyruk veninden
10 mL/kg %0,9’luk NaCl verildi. İnfüzyon Braun®

Perfüzatör yardımı ile gerçekleştirildi. İnfrarenal
abdominal aortaya atravmatik mikrovasküler
klemp (Nova® 12 mm Angle) kondu. Klemp sonra-
sında peritoneal boşluğa yaklaşık 5 mL serum fiz-
yolojik sıkıldı. Batın 3 adet ipek dikiş ile
yaklaştırıldı. Bir saatlik iskemiyi takiben, 2 saatlik
reperfüzyon periyodu uygulandı. Aortik iskemi
klempleme işlemi sonrasında aortada pulsasyon
kaybı, reperfüzyonda ise klempin kaldırılmasından
sonra aortada pulsasyon varlığı ile takip edildi. De-
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neyin sonunda tüm gruplarda sıçanların sol böb-
rekleri alındı. İşlem sonrası sıçanlar sakrifiye edildi.
Böbrek dokuları %10’luk formaldehit solüsyonu
içinde saklandı.

DENEY GRUPLARI

Kontrol grubunda (Grup K) genel cerrahi hazırlık
ve anestezi indüksiyonu sonrasında median laparo-
tomi yapılarak infrarenal aort eksplore edildi. Aort
oklüde edilmedi. Batın içine serum fizyolojik en-
jekte edilerek batın 3 adet ipek ile yaklaştırıldı.
Diğer gruplara uygulanan 1 saat iskemi, 2 saat re-
perfüzyon süresi tamamlandı. İskemi reperfüzyon
grubunda (Grup IR) aort künt diseksiyonla dö-
nüldü ve atravmatik mikrovasküler klemp yerleş-
tirildi. Bir saatlik iskemi ardından mikrovasküler
klemp kaldırıldı, 2 saat reperfüzyon uygulandı.
İloprost grubunda (Grup IR+IL) 1 saatlik iskemi

periyodu sonrasında reperfüzyon periyodunda
20ng/kg/dk dozunda iloprost (Ilomedin® 20
mcg/mL, Schering) infüzyonuna başlandı ve 2 saat
boyunca devam edildi. Levosimendan grubunda
(Grup IR+LV) 1 saatlik iskemi periyodu sonrasında
reperfüzyon periyodunun başlamasıyla birlikte ilk
15 dakika 25 µg/kg dozunda levosimendan (Sım-
dax® 2,5mg/mL, Abbott) yükleme dozu infüzyon
olarak verildi. Ardından 0,2 µg/kg/dk idame olarak
infüzyon verildi. İnfüzyonlar kuyruk veninden,
Braun® Perfüzatör yardımıyla gerçekleştirildi. Re-
perfüzyon süresi dolduğunda sıçanların sol böb-
rekleri alınarak sakrifiye edildi.

BÖBREK DOKULARININ HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ 

Histopatolojik inceleme için böbrek dokuları ayrı
ayrı %10’luk tamponlu nötral formaldehit çözelti-
sinde fikse edildi. Örneklerden parafin bloklar ha-

RESİM 1: İskemi reperfüzyon grubunda yoğun bulanık şişme ve orta tübüler
nekroz (H&E, x40).

RESİM 2: İskemi reperfüzyon grubunda glomerülde yoğun konjesyon (H&E,
x40).

RESİM 3: Levosimendan grubunda glomerülde minimal konjesyon ve tübül
epitelinde minimal  ödem (H&E, x20).

RESİM 4: İloprost grubunda tübüllerde minimal bulanık şişme (H&E, x20).



zırlandı. Bu parafin bloklardan mikrotom yardımı
ile kesitler alınarak, hematoksilen eozin (H&E) ile
boyandı. Histopatolojik inceleme ışık mikroskobu
ile yapıldı (Resim 1-5).

HİSTOPATOLOJİK SKORLAMA

Skorlama yapılırken preparatlarda; bulanık şişme,
akut tubuler nekroz, iltihabi hücre ifiltrasyonu,
ödem, konjesyon değerlendirildi. 

Akut tübüler nekroz (ATN) için; 

0: Değişiklik yok

1: Minimal ATN, %5’den daha az

2: Hafif ATN, %5-%25

3: Orta ATN, %25-%75

4: Şiddetli ATN, %75’den fazla

Bulanık şişme, iltihabi hücre infiltrasyonu,
ödem, konjesyon için: 

0: Değişiklik yok      

+1: Fokal, minimal       

+2: Multifokal, orta        

+3: Multifokal, yoğun  

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişkenler için normallik
testi yapılmıştır. Değişkenler normal dağılım gös-
termediği için gruplar arası karşılaştırma için Krus-
kal Wallis testi uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistik
olarak medyan (minimum-maksimum) olarak gös-

terilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05
olarak alınmıştır. İstatiksel analiz için IBM SPSS
Statististics 20 (IBM Corporation, Chicago, USA)
kullanılmıştır. 

BULGULAR

Kruskall Wallis Testi ile dört grup karşılaştırması
yapıldı (Tablo 1). Bulanık şişme değişkenine ait öl-
çümler 4 bağımsız grup arasında farklılık göster-
memiştir (p=0.895). Tübüler nekroz değişkenine ait
ölçümler 4 bağımsız grup arasında farklılık göster-
memiştir (p=0,895). İltihabi hücre infiltrasyonu de-
ğişkenine ait ölçümler 4 bağımsız grup arasında
farklılık göstermemiştir (p=1,000). Ödem değişke-
nine ait ölçümler 4 bağımsız grup arasında farklılık
göstermemiştir (p=1,000). Konjesyon değişkenine
ait ölçümler 4 bağımsız grup arasında farklılık gös-
termemiştir (p=0,849).

RESİM 5: Levosimendan grubunda minimal PMNL ve lenfosit infiltrasyonu
(H&E, x40).

Medyan 

Değişkenler Gruplar (Min.-Maks.) p

Bulanık şişme K 1 (0-8) 0,895

İR 1 (0-8)

İlloprost 3 (0-8)

Levosimendan 2 (0-8)

Tübüler nekroz K 0 (0-8) 0,895

İR 3 (0-8)

İlloprost 2 (0-8)

Levosimendan 2 (0-8)

İltihabi hücre infiltrasyonu K 3 (0-8) 1,000

İR 0 (0-8)

İlloprost 3 (0-8)

Levosimendan 3 (0-8)

Ödem K 0 (0-8) 1,000

İR 0 (0-8)

İlloprost 0 (0-8)

Levosimendan 0 (0-8)

Konjesyon K 1 (0-8) 0,849

İR 3 (0-8)

İlloprost 3 (0-8)

Levosimendan 2 (0-8)

TABLO 1: Dört grubun Kruskall Wallis testi ile
karşılaştırması.

K: Kontrol; İR: İskemi reperfüzyon.
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TARTIŞMA

Alt ekstremitelerde akut iskemi reperfüzyon hasarı
özellikle aort cerrahisinde abdominal aortaya ge-
çici süre kros klemp uygulamasında ve tek veya çift
taraflı akut femoral arter tıkanıklıklarında ortaya
çıkmaktadır. Özellikle infrarenal aortaya kros
klemp yerleştirilmesiyle oluşan alt ekstremite
iskemi reperfüzyon dönemi sonrasında oluşan uzak
organ hasarında, böbrekler hedef organ konumun-
dadır ve bu durum klinik olarak önemlidir.

İskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarının
patofizyolojisi oldukça karmaşıktır ve çok sayıda
mediyatör işe karışır. İskemi reperfüzyon sırasında;
mitokondrial oksidatif fosforilasyonun değişmesi,
ATP’nin azalması, hücre içi kalsiyum artışı ve
hücre iskeleti ve membran fosfolipidlerinin bozul-
masına öncülük eden proteaz ve fosfotazların ak-
tive olması sonucu aşırı miktarda serbest oksijen
radikalleri oluşarak oksidatif strese neden olur.14

Böbreklerde deneysel iskemi reperfüzyon ha-
sarının etkilerinin ortaya çıkması için belli bir is-
kemi süresine gerek vardır. Paller ve ark. sıçan
böbreğinde 60 dakikalık iskemi süresinden sonra
reperfüzyon hasarının ortaya çıktığını göstermiş-
lerdir.15 Aynı çalışmada, doku örneklerinin en
erken 4 saatte ortaya çıktığı, tepe noktasınada 24
saatte ulaştığı saptanmıştır. Bizim çalışmamızda da
60 dakikalık iskemi süresini 120 dakikalık reper-
füzyon süresi izlemiştir.

İskemiye uğramış böbrekte tedavinin tek yolu
kan akımını artırmak, yani reperfüzyondur. Ancak
bu durumda da kaçınılmaz olarak reperfüzyon ha-
sarı oluşmaktadır. Böyle bir durumda reperfüzyon
hasarının önlenmesi veya azaltılmasında çare ara-
mak zorunluluğu vardır. En uygun ve en etkin te-
davi halen tartışma konusudur. Reperfüzyon
komponentini azaltmak için çeşitli terapotik ve far-
makolojik stratejiler üzerinde çalışmalar sürmekte-
dir.

Hipoksiye bağlı böbrek hasarının patogene-
zinde serbest oksijen radikal ve antioksidan enzim-
lerin rolünün belirlenmesi, antioksidan tedavi
denemelerini gündeme getirmiştir.16,17 Oksidatif
streste serbest oksijen radikalleri ve antioksidanlar

arasındaki denge serbest radikaller lehine bozu-
lur.18 Serbest oksijen radikallerinin etkisini önle-
mede tiklopidin, mannitol, allopürinol, askorbik
asit, süperoksit dismutaz gibi bazı maddeler de-
nenmiş, ve deneysel olarak iskemi reperfüzyon ha-
sarını önlemede etkili oldukları gösterilmiştir.19

Endojen PgI2 ve nitrik oksit böbrek damar di-
rencini azaltan ve glomerüler filtrasyonu artıran
otakoidlerdir.20 Nitrik oksitin böbreklerde iskemi
reperfüzyona bağlı hasarda potansiyel koruyucu
ajan olduğu kabul edilmektedir. Bu koruyucu etki
muhtemelen anjiotensin, katekolaminler ve endo-
telin’in vazokonstrüktör etkilerine karşı kendisi va-
zodilatasyon yaparak sağladığı şeklinde açıklanabil-
mektedir.19 Çeşitli çalışmalarda iskemi reperfüzyon
hasarına bağlı gelişen böbrek uzak organ hasarında,
iloprostun hasarı azaltmada etkin olduğu gösteril-
miştir.6-8 Biz çalışmamızda iloprostun, nitrik oksitte
olduğu gibi vazodilatasyon yapıcı etkisinin ya-
nında, antiagregan, antioksidan, sitoprotektif etki-
leri düşünülerek böbreklerdeki iskemi
reperfüzyona bağlı hasarın önlenmesinde faydalı
olabileceğini düşündük.

Levosimendan hücre içi kalsiyum miktarını
artırmadan etki göstermektedir. İskemi sonrası
nekrozun en temel işareti olan kalsiyum artışını en-
gellemektedir. K+ ATP kanallarını açarak sistemik
vasküler yatakta vazodilatasyon oluşturması mik-
rosirkülasyonu korumakta ve anti-iskemi oluştur-
maktadır. İskemi reperfüzyon sonrası enerji
dengesi üzerine nötr etkisi bulunmaktadır. Aktif
metaboliti olan OR-1896’nında aynı etkilere sahip
olması, ilacın etkinliğini ve etki süresini artırmak-
tadır. Kendisinin ve aktif metabolitinin renal yet-
mezlikten etkilenmemesi pozitif bir özelliğidir.
Tüm bu etkiler sonucunda levosimendanın iskemi
reperfüzyon sonrası böbrek uç organ hasarında et-
kili olduğunu söyleyebiliriz.

Kertsen ve ark.nın yaptığı çalışmada, köpek-
lerde sol inen arterin deneysel olarak tıkanmasına
bağlı oluşan infarkt alanının levosimendan veril-
mesi ile sınırlandığı gözlemlenmiştir.21 Yapılan bir
çalışmada levosimendanın portal kan akımını iyi-
leştirdiği tespit edilmiştir.22 Levosimendanın K+

ATP kanal açıcı etkisi, ilacın iskemiye karşı koru-
yucu etkilerinin olmasını sağlar ve kardiyoprotek-



tif etkiyi ortaya çıkarır.23 Katırcıoğlu ve ark.nın
yaptığı çalışmada, levosimendanın iskemi reper-
füzyona bağlı spinal kord hasarına karşı etkili ol-
duğu ortaya konmuştur.24

İskemiye uğramış böbrekte tedavinin tek yolu
kan akımını artırmak, yani reperfüzyondur. Ancak
bu durumda da kaçınılmaz olarak reperfüzyon ha-
sarı oluşmaktadır. Böyle bir durumda reperfüzyon
hasarının önlenmesi veya azaltılmasında çare ara-
mak zorunluluğu vardır. En uygun ve en etkin te-
davi halen tartışma konusudur.

Çalışmamızda histolojik analizler, iloprost ve
levosimendanın reperfüzyon hasarı oluşan rat böb-
rekleri üzerinde koruyucu etkileri olduğunu göste-
rememiştir. Reperfüzyon komponentini azaltmak
için çeşitli terapotik ve farmakolojik stratejiler üze-
rinde çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyo-
ruz.
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Endovasküler aort tamirinde stent-greftin aortaya düzgün bir şekilde
yerleşebilmesi için aortadan çıkan ana yan dalların bulunmadığı gü-
venli bir segment olması gerekmektedir. Bu mesafe infrarenal abdo-

minal aort anevrizmalarında (AAA), stent-greftin markasına göre 10 mm ya
da 15 mm iken, inen torasik aort anevrizmalarında sol subklavyen arterin dis-
talinde ve çölyak arterin proksimalinde en az 20 mm uzunluğunda güvenli bir
tutunma bölgesi olmalıdır. Bunun yanında, infrarenal AAA için boyun açısı-
nın 60 derecenin altında olması, boyun kesiminde çevresel kalsifikasyon ve
trombüs olmaması stent-greftin aortaya oturması için önemlidir.1

Aortik stent-greft için proksimal ve distalde yeterli tutunma bölgesi ol-
mayan sorunlu aort anevrizmalarında endovasküler aort tamiri (EVAT) tek-

Endovasküler Aort Tamirinde
Chimney, Periskop ve Sandviç Teknikleri

ÖÖZZEETT  Visseral ve supraaortik ana yan dalların içerisinden çıktığı ya da aortik stent-greft için prok-
simal ve distalde yeterli tutunma bölgesi olmayan sorunlu aort patolojilerine yönelik yapılan en-
dovasküler tedaviler arasında son dekatta uygulanmaya başlanan ve kullanımı giderek artan
chimney, periskop ve sandviç teknikleri, cerrahiye ve fenestre/dallı endogreftlere karşı başarılı al-
ternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu tekniklerin en büyük avantajı cerrahiye uygun ol-
mayan acil hasta grubunda da uygulanabilir olmalarıdır. Kullanılan bu tekniklerin orta dönem
sonuçları umut verici olu,p bu konuda daha ileri çalışmaların yapılması gereklidir. Bu makalenin
amacı, az sayıda tecrübeli merkezde uygulanan bu ileri endovasküler teknikleri literatür eşliğinde
gözden geçirmektir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Aort anevrizması; endovasküler tamir; chimney; periskop; sandviç

AABBSS  TTRRAACCTT  Among endovascular treatments intended to problematic aortic pathologies like
aneurysms including visceral or supra-aortic branches or with a lacking safe proximal or distal land-
ing zone, techniques like chimney, periscope and sandwich techniques have been increasingly used
as alternatives to surgery and fenestrated/branched endografts in the last decade. The greatest ad-
vantage of these techniques is their applicability in emergency patients who are not eligible for
surgery. Mid-term results of these techniques are encouraging with a certain need for further stud-
ies. The aim of this report is to review these advanced endovascular techniques that are performed
in a few experienced centers, in the light of the  literature data.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aortic aneurysm; endovascular repair; chimney; periscope; sandwich 
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nik ola rak teh li ke li ve zah met li ol mak ta dır. Gü nü -
müz de, stent-greft tek no lo ji sin de ki ge liş me ler ile
bir lik te (da ha dü şük ka lın lık ta ta şı yı cı sis te mi, da -
ha es nek en dog reft ve sup ra re nal fik sas yon ya pı la -
bil me si), 10 mm al tın da bo yun uzun lu ğu ve 60
de re ce nin üze rin de bo yun açı sı na sa hip in fra re nal
anev riz ma lar da te da vi edi le bil mek te dir.1 Bu na rağ-
men, vis se ral ve ar kus aor ta dal la rı nın anev riz ma
içe ri sin den çık tı ğı du rum lar da stan dart EVAT iş le -
mi ye ter siz kal mak ta dır. Cer ra hi ile bir lik te en do -
vas kü ler stent-gref tin bir lik te uy gu lan dı ğı hib rid
iş lem ler,2-4 fe nes tre ya da dal lı en dog reft ler5 ve ya
chim ney, pe ris kop ya da sand viç tek nik le ri nin uy-
gu lan dı ğı komp leks en do vas kü ler uy gu la ma lar6-21

ve son za man lar da ge liş ti ri len kap lı ol ma yan çok
kat man lı stent ler,22,23 bu anev riz ma la rın te da vi sin -
de ki se çe nek ler ara sın da dır. 

İlk ola rak 1999 yı lın da ta nım la nan ve açık aort
cer ra hi si ne oran la da ha az in va ziv olan hib rid iş lem
sa ye sin de, aor tik yan dal la rın içe ri sin den çık tı ğı
anev riz ma lar da en do vas kü ler te da vi sı nı rı na gir-
miş tir[2 Hib rid iş lem, aor ta nın tüm hat tı bo yun ca
cer ra hi ola rak de ğiş ti ril me si ye ri ne, ana yan dal la rın
sağ lam aor ta ve ya ili yak ar ter ler üze ri ne eks tra-
ana to mik ola rak cer ra hi greft ler ile ta şın ma sı ya da
sup ra-aor tik da mar lar ara sı na eks tra-ana to mik cer-
ra hi greft yer leş ti ril me si son ra sı en do vas kü ler yol -
la aor tik stent-gref tin anev riz ma tik seg men te
yer leş ti ril me si esa sı na da yan mak ta dır. Böy le ce vis-
se ral ve sup ra a or tik da mar la rın bes le di ği or gan lar
eks tra-ana to mik bypas sa ye sin de bes len me ye de -
vam eder ken, aort anev riz ma sı gü ven li bir şekil de
en dog reft ile vas kü ler sis tem den uzak laş tı rıl mış ol-
mak ta dır. Hib rid te da vi de ki cer ra hi ve en do vas kü -
ler iş lem le rin ay nı se ans ta mı yok sa fark lı se ans lar da
mı uy gu lan ma sı ge rek li li ği üze rin de gö rüş bir li ği
bu lun ma mak ta dır. Hib rid iş lem ler stan dart açık
cer ra hi ye gö re da ha az in va ziv ol ma sı na rağ men,
ba zı ça lış ma lar da mor ta li te oran la rı stan dart açık
cer ra hi ye oran la da ha yük sek bu lun muş tur. Bu nun
ne de ni ola rak, hib rid te da vi ya pı lan has ta la rın stan-
dart açık cer ra hi için uy gun ol ma yan yük sek risk li
has ta lar dan se çil miş ol ma sı gös te ril mek te dir.3,4

İnfra re nal bo yun uzun lu ğu 10 mm’den kı sa
olan has ta lar da tek no lo jik ge liş me ler le bir lik te
stan dart stent-greft ler kul la nı la bil me si ne rağ men

(uzun dö nem de yük sek prok si mal en do le ak ris ki
mev cut), fe nes tre greft ler da ha uzun yer leş me ala -
nı sun ma sı açı sın dan stan dart stent-greft le re üs tün-
lük sağ la mak ta dır. Hib rid te da vi ile ay nı yıl
içe ri sin de kul la nı ma gi ren fe nes tre greft le rin aor ta
içe ri si ne uy gun şekil de yer le şe bil me si için in fra re -
nal bo yun açı sı nın 45 de re ce nin al tın da ol ma sı ge-
rek mek te dir. Bu nun ya nın da, plan la ma aşa ma sın da
stent-greft üze ri ne pen ce re le rin açı la bil me si için
bel li ku ral lar bu lun mak ta dır ve bu ku ral la rın dı şın-
da ki ana to mi ler de fe nes tre greft kul la nı la ma mak -
ta dır. Bu ku ral lar dan bi ri olan re no vis se ral
ar ter le rin anev riz ma içe ri sin den çık ma sı du ru -
mun da ise, yan dal lı en dog reft ler kul la nı la bil mek -
te dir. Her iki gref tin kul la nı mı özel bir eği tim ve
yük sek en do vas kü ler tec rü be ge rek tir mek te dir.
Ay rı ca has ta ya özel ola rak üre ti len bu greft le rin
ha zır ha le gel me si için yak la şık 2 ay gi bi bir sü re ye
ih ti yaç var dır. Bu da fe nes tre ve yan dal lı greft le rin
özel lik le akut rüp tü re has ta lar da ol mak üze re kul-
la nı mı nı sı nır la yan di ğer et ken dir.5

İlk ola rak 2003 yı lın da Gre en berg ve ark. ta-
ra fın dan kı sa in fra re nal bo yu nu olan has ta lar da re -
nal ar ter le rin os ti um la rı nın bir kaç mi li met re
üze rin de son la na cak şekil de yer leş ti ri len re nal
stent le rin aor tik stent-gref tin prok si mal ke si mi ni
aor ta lü me ni ne doğ ru it me si he def le ne rek, re nal
per füz yo nun de vam lı lı ğı sağ lan mış tır.6 Bu tek nik
sa ye sin de stent-gref tin otur du ğu bo yun me sa fe si
bir kaç mi li met re da ha prok si ma le doğ ru uza tıl mış -
tır. Gü nü müz de “chim ne y” (ba ca) tek ni ği ola rak
ad lan dı rı lan bu iş lem baş lan gıç ta sa de ce re nal ar-
ter le rin per füz yo nu nun de va mı için uy gu la nır ken,
da ha son ra la rı di ğer vis se ral ve sup ra a a or tik ar ter -
le rin per füz yo nu için de kul la nıl ma ya baş lan mış -
tır.7-9

Li te ra tür de “ş nor ke l” ola rak da ad lan dı rı lan
chim ney tek ni ğin de amaç, kap lı ve ya çıp lak me tal
sten tin en dog ref tin dı şın da kra ni al yön de pa ra lel
sey ret me si, ya ni en dog reft ile aor ta ara sın da ka la -
cak şekil de yer leş ti ril me si dir (Şekil 1, 2). En dog -
ref te pa ra lel ola rak yer leş ti ri len sten tin yö nü
ka u da le doğ ru ise tek nik “re ver sed chim ne y” ya da
“pe ris ko p” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır (Şekil 2). Bu -
nun dı şın da, eğer yer leş ti ri len stent aor ta ile en-
dog reft ara sın da de ğil de iki en dog reft ara sın da ise
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bu tek ni ğin adı “sand vi ç” ol mak ta dır (Şekil 3). Tüm
bu ta nım la nan ile ri en do vas kü ler tek nik ler sa ye -
sin de, cer ra hi ye ih ti yaç kal ma dan anev riz ma ya çok
ya kın or jin alan ya da anev riz ma içe ri sin den çı kan
ana yan dal ar ter le ri nin kan lan ma sı nın de va mı sağ-
lan mış ol mak ta dır.10-12 Ta nım la nan bu tek nik le rin
fe nes tre ve dal lı en dog reft le re gö re en bü yük avan-
ta jı, vis se ral ar ter le rin içe ri sin den çık tı ğı acil rüp tü -
re aort anev riz ma lı has ta la rın te da vi sin de de
ba şa rı lı bir şekil de kul la nı la bil me si dir.13-15

Aor tik stent-greft fe mo ral ar ter den iler le ti lir -
ken, chim ney greft le rin yer leş ti ril me si için bra ki al
ya da ak sil ler ar ter ler kul la nıl mak ta dır. Eğer tek üst
eks tre mi te den bir den faz la chim ney sten tin ay nı an -
da gön de ril me si plan la nı yor sa, gi riş ar te ri ola rak
subk lav yen ar ter ter cih edil mek te dir. Subk lav yen
ar te re yer leş ti ri len she ath ge niş li ği 18 Fr ya da 20 Fr
ola ca ğın dan, subk lav yen ar te rin ça pı nın uy gun olup
ol ma dı ğı iş lem ön ce si mut la ka de ğer len di ril me li dir.
Eğer pe ris kop greft kul la nıl ma sı plan la nı yor sa gi riş
ar te ri kar şı fe mo ral ar ter dir. Vis se ral ya da sup ra a -

or tik da mar la rın ka nü las yo nu son ra sı ön ce lik li ola-
rak Ro sen (Co ok Inc., Blo o ming ton, IN, ABD) ya da
Amp latz (Bos ton Sci en ti fic, Glo bal Park, He re di a,
Kos ta Ri ka) kı la vuz tel ler ter cih edil mek te dir. Chim-
ney ya da pe ris kop tek ni ğin de ön ce lik le aor tik stent-
greft ser best leş ti ri lir, ar dın dan aor tik ba lo nun
stent-greft içe ri sin de şişi ril me si ile eş za man lı ola rak
chim ney ve pe ris kop stent ler açı lır. Da ha son ra aor-
tik ba lon stent-greft içe ri sin dey ken chim ney ve pe-
ris kop stent ler içe ri si ne ba lon lar iler le ti li re rek eş
za man lı ola rak tüm ba lon lar şişi ri lir ve stent le rin ye-
ter li ge niş li ğe ulaş ma sı sağ la nır. Sand viç tek ni ğin de -
ki tek fark çöl yak ar te rin sü pe ri or ke si mi ne ön ce bir
aor tik stent-greft yer leş ti ril me si dir. Da ha son ra ki
aşa ma lar chim ney ve pe ris kop tek ni ği ile ben zer dir.
Sağ lık lı bir tu tun ma için, stent le rin vis se ral ve sup-
ra a or tik da mar lar içe ri si ne yak la şık 2 cm uzan ma sı
ye ter li dir. Bar sak is ke mi si açı sın dan sü pe ri or me zen-
te rik ar ter den çı kan yan dal la rın ke sin lik le ko run -

ŞEKİL 1: Renal arterlerin hemen inferiorundan başlayan abdominal aort
anevrizmasının tedavisi için uygulanan chimney tekniği. Renal arterlerden
süperiora doğru uzanan chimney greftlerin endogreft ile aorta arasında seyir
gösterdiği ve chimney greftlerin proksimalde endogreft ile aynı seviyede son-
landığı görülmektedir. 

ŞEKİL 2: Renal arterlerin hemen süperiorunda yer alan ve superior mezen-
terik arter ile çölyak arterin içerisinden köken aldığı torakoabdominal aort
anevrizmasının tedavisi için uygulanan chimney ve periskop teknikleri. Süpe-
rior mezenterik arter ve çölyak arterden süperiora doğru uzanan chimney
greftler ile renal arterlerden inferiora doğru uzanım gösteren periskop greft-
lerin endogreft ile aorta arasında seyir gösterdiği görülmektedir. Chimney
greftler endogreftin proksimal ucu ile aynı seviyede, periskop greftler endo-
greftin distal ucu ile aynı seviyede sonlanmaktadır.
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ma sı ge re kir ken, çöl yak ar ter den çı kan sol gas trik
ar ter gi bi dal la rın ko run ma sı zo run lu de ğil dir.6-15

Chim ney tek ni ği nin ba şa rı lı bir şekil de uy gu -
la na bil me si için, chim ney gref tin yer leş ti ri le ce ği
he def da mar ile bu he def da ma ra en ya kın aor ta -
dan çı kan ana yan dal ara sın da en azın dan 10 mm
ile 15 mm ara sın da bir me sa fe nin ol ma sı ge rek ti ği
söy len me si ne rağ men, bu ko nu da ke sin bir gö rüş
bir li ği yok tur. Ör ne ğin; chim ney greft le rin her iki
re nal ar te re yer leş ti ril me si plan la nı yor sa, sü pe ri or
me zen te rik ar ter ile en ya kın re nal ar ter ara sın da
10 mm ile 15 mm ara sın da bir me sa fe ol ma lı dır.
Me sa fe da ha kı sa olur sa prok si mal tip-1 en do le ak
ola sı lı ğı nın art tı ğı be lir til mek te dir. Li te ra tür de ba -
lon ile açı la bi len ve ken di li ğin den açı la bi len stent-
ler ara sın da pa ten si, en do le ak, mor ta li te ve re nal
dis fonk si yon açı sın dan is ta tis tik sel ola rak an lam lı
fark lı lık ol ma ma sı na rağ men, chim ney greft ola rak

özel lik le re nal ar ter ler için ba lon ile açı la bi len kap -
lı stent ler ön ce lik le ter cih edil mek te dir. Bu nun ne-
de ni ola rak da bu stent le rin da ha az re co il (ilk
ha li ne dön me) ol ma sı, yer leş ti ril dik ten son ra sert
bir şekil de ol du ğu yer de ka la bil me si ve kı sa bir
otur ma me sa fe sin de doğ ru bir şekil de yer le şe bil me
ye te ne ği gös te ril mek te dir. Ken di li ğin den açı lan
kap lı stent ter cih edi le cek ise, ba zı ya zar lar bu
stent ler de olu şa bi le cek kı rıl ma yı ön le mek için içe-
ri si ne ikin ci bir çıp lak stent yer leş tir me yi öner-
mek te dir ler (Şekil 4).11 Eğer to ra ko ab do mi nal aort

ŞEKİL 4: Sol renal arterin anevrizma içerisinden çıktığı jukstarenal abdominal
aort anevrizması olan hastada, sol renal arterin çıktığı seviyeden geçen aksiyel
planda preoperatif bilgisayarlı tomografik anjiyografi (A) ve postoperatif 3-boyutlu
tomografi (B) görüntüleri. Preoperatif dönemde aksiyel planda elde edilmiş to-
mografi kesitinde sol renal arterin (ok) anevrizma içerisinden köken aldığı
görülmektedir. Postoperatif dönemde elde edilmiş 3-boyutlu görüntüde bilateral
renal arterlere yerleştirilmiş chimney greftlerin endogreftin kaplı kesimi ile aynı se-
viyede, süperior mezenterik arterin hemen distalinde sonlandığı görülmektedir.

A

B

ŞEKİL 3: İnen torasik aorta orta kesimden başlayıp terminal aortaya kadar
uzanım gösteren torakoabdominal aort anevrizmasının tedavisi için uygu-
lanan sandviç tekniği. Çölyak arter, süperior mezenterik arter ve renal arter-
lerden süperiora doğru uzanan sandviç greftler izlenmektedir. Sandviç greftler
sol subklavyen arterin hemen distalinden itibaren yerleştirilen tübüler endo-
greft ile bunun içerisine yerleştirilen ikinci tübüler endogreft arasında yer al-
maktadır ve proksimal uçları ikinci endogreftin proksimali ile aynı seviyede
sonlanmaktadır. Ayrıca ikinci tübüler endogreftin distaline aorta-biiliac endo-
greft yerleştirildiği görülmektedir.
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anev riz ma te da vi si için sand viç tek ni ği nin kul la -
nıl ma sı dü şü nü lü yor sa, ken di li ğin den açı lan kap lı
stent ler ilk ter cih sı ra sı na yük sel mek te dir. Bu nun
ne de ni, ola sı tip-1 en do le ak ’ın en aza in di ri le bil -
me si için iki stent-greft ara sın da öne ri len üst üs te
bin me me sa fe si nin en az 5 cm ol ma sın dan dır. Bu
ka dar uzun me sa fe de yer leş ti ri le bi le cek ba lon ile
açı la bi len kap lı stent ler pi ya sa da ha li ha zır da mev-
cut de ğil dir. Sand viç tek ni ğin de dis tal de ki aor tik
stent-gref tin prok si mal de ki ne gö re da ha ge niş ol-
ma sı ge rek mek te dir ve öne ri len bü yült me mik ta rı
%30’dur (Şekil 5A-C).3,12

Chim ney greft ler için uzun dö nem açık ka lım
oran la rı hak kın da bil gi bu lun ma ma sı na rağ men,
kı sa dö nem açık ka lım so nuç la rı %93 ile %100 ara-
sın da de ğiş mek te dir.11 Ge ri ye dö nük li te ra tür ta ra -
ma sı ya pı lan bir der le me ça lış ma sın da, pa ra re nal
aor tik pa to lo ji ler ne de niy le chim ney ve fe nes tre
greft uy gu lan mış has ta grup la rı kar şı lık lı ola rak de-
ğer len di ril miş tir. Bu ça lış ma da chim ney greft ya-
pı lan top lam 123 has ta ve fe nes tre greft ya pı lan
top lam 631 has ta de ğer len dir me ye alın mış tır. Bu
ça lış ma ya gö re chim ney greft uy gu la nan has ta lar -
da ilk 30 gün lük mor ta li te oran la rı %0,58 iken fe-
nes tre gru bun da %1,17; tip-1 en do le ak oran la rı
chim ney gru bun da %1,93 iken fe nes tre gru bun da

%2,06, er ken pos to pe ra tif dö nem de re nal kö tü leş -
me oran la rı chim ney gru bun da %12,43 iken fe nes -
tre gru bun da %9,67 ve ka lı cı di ya liz ih ti ya cı olan
has ta oran la rı chim ney gru bun da %0,57 iken fe-
nes tre gru bun da %1,33 ola rak sap tan mış tır. Bu der-
le me ça lış ma sın da her iki grup ara sın da is ta tis tik sel
an lam lı fark lı lık bu lun ma mış, chim ney greft tek-
ni ği nin gü ven li ve fe nes tre greft le re iyi bir al ter -
na tif ol du ğu vur gu lan mış tır.16 Bu nun dı şın da ya kın
za man da ba sı lan bir ça lış ma da, pa ra re nal aor tik pa-
to lo ji ler için chim ney ve pe ris kop greft uy gu lan mış
has ta la rın 24 ay lık rad yo lo jik ta kip so nuç la rı ya-
yın lan mış tır. Er ken ve or ta dö nem mor ta li te nin sı -
fır, tek nik ba şa rı nın %100 ol du ğu bu ça lış ma da, 73
pa ra lel gref tin sa de ce 2’sin de (%2,7) tı kan ma göz-
len miş tir. Tı ka lı re nal greft le rin bir ta ne si için ile -
o re nal bypas ya pı lır ken, di ğer greft içe ri si ne gi ri lip
trom bo li tik te da vi uy gu lan mış tır. Ay rı ca bir has ta -
da chim ney greft te ki %80 dar lı ğa yö ne lik ikin ci bir
ba lon an ji yop las ti iş le mi uy gu lan mış tır.17

To ra sik EVAT uy gu la nan has ta la rın %40’ın-
dan faz la sın da pa to lo ji subk lav yen ar te rin ya kı nın -
dan baş la mak ta dır.18 Bu has ta gru bun da aor tik
stent-greft ya subk lav yen ar te rin baş lan gıç nok ta -
sın dan iti ba ren ya da subk lav yen ar te ri de kap sa -
ya cak şekil de sol ana ka ro tid ar te rin baş lan gıç

ŞEKİL 5: Renal arterlerin hemen süperiorunda yer alan ve superior mezenterik arter ile çölyak arterin içerisinden köken aldığı torakoabdominal aort anevrizmasına
sahip bir hastanın tedavi öncesi (A) ve tedavi sonrası (B ve C) 3-boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntüleri. Çölyak arter ve süperior mezenterik arter için uygu-
lanmış sandviç greftler (oklar) ile renal arterler için uygulanmış periskop greftler (ok başları) izlenmektedir.

A B C
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nok ta sın dan iti ba ren yer leş ti ril mek te dir. To ra sik
EVAT uy gu lan ma sı sı ra sın da sol subk lav yen ar te ri
ka pa tı lan has ta la rın %6’sın da kol is ke mi si, %4’ün -
de spi nal kord is ke mi si, %2’sin de ver teb ro ba zi ler
is ke mi, %5’in de an te ri or se reb ral do la şım da in me
ve %6’sın da ölüm ris ki bu lun mak ta dır. Bu risk le ri
en aza in dir mek için en do vas kü ler te da vi ön ce si
mut la ka ver teb ro ba zi ler sis te min de ğer len di ril me -
si ve ih ti yaç ha lin de ya da ru tin de sol subk la vi yan
ar ter trans po zis yo nu ve ya ka ro ti ko-subk lav yen
bypas gi bi cer ra hi pro se dür ler le, ön ce sol subk lav -
yen ar ter re vas kü la ri zas yo nu ya pıl ma sı ge rek mek -
te dir. Bu na rağ men özel lik le acil has ta lar da
eks tra-ana to mik bypas için ye ter li va kit ol ma ya -
bil mek te dir.19 Son za man lar da eks tra-ana to mik
bypas cer ra hi si ne al ter na tif ola rak se çil miş has ta
gru bun da çı kan aor ta, ar kus aor ta ve prok si mal
inen to ra sik aort pa to lo ji le rin de sup ra a or tik dal la -
rın ko run ma sı için chim ney, pe ris kop ve sand viç
greft ler kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Bu greft le rin
yer leş ti ril me si için gi riş ar te ri ola rak ak sil ler ya da
subk lav yen ar ter ler, ka ro tid ar ter ler ve fe mo ral ar-
ter ler kul la nıl mak ta dır.12,19,20 To ra sik stent gref tin
iler le til me si için ise ön ce lik le fe mo ral ar ter ler ter-
cih edil me si ne rağ men, çok da ha na dir ola rak tran-
sa pi kal yak la şım da, da ha çok asen dan aort
anev riz ma la rı nın te da vi sin de kul la nıl mak ta dır.21

Tran sa pi kal yak la şım, trans fe mo ral yak la şı ma gö re
ol duk ça in va ziv bir iş lem olup stent-gref tin iler le -
til me si için en son se çi le cek yol ol ma lı dır. Sup ra a -
or tik da mar la ra yö ne lik uy gu la nan bu iş lem ler de
unu tul ma ma sı ge re ken bir di ğer ko nu, se reb ral kan
akı şı nın müm kün ol du ğun ca kı sa bir sü re için ke-
sil me si ge rek li li ği dir. Se reb ral is ke mi ye yol aç ma -
mak için se reb ral do la şı mı sağ la yan ar ter le re
yer leş ti ri len stent le rin hız lı bir şekil de açıl ma sı sağ-
lan ma lı dır. Bu ne den le iş lem ön ce si plan la ma çok
iyi ya pıl ma lı dır ve bu iş lem le ri ya pa cak ekip te yük-
sek en do vas kü ler ve cer ra hi tec rü be ye sa hip ye te -
ri ka dar dok tor bu lun ma lı dır.

Vis se ral ar ter le ri içe ren to ra ko ab do mi nal aort
anev riz ma te da vi sin de son yıl lar da ye ni kul la nı ma
gi ren akım, yön len dir me özel li ği ne sa hip ken di lin -
den ge niş le ye bi len kap lı ol ma yan çok kat man lı
stent le rin (mul ti la yer stent) ba şa rı sı hak kın da ki
bil gi le ri miz ol gu su nu mu dü ze yin de dir ve he nüz

ye ter li de ğil dir.22 Ti pik ola rak anev riz ma içe ri sin -
de ki akım tür bü lan bir akım dır ve anev riz ma du va -
rı üze rin de bir stre se ne den ol mak ta dır. Çok
kat man lı sten tin anev riz ma içe ri si ne yer leş ti ril me -
si son ra sı sten tin üze rin de ki por la rın çok kü çük
(0,1 mm) ol ma sı na bağ lı ola rak bu tür bü lan akı mın
la mi nar akım ha li ne gel di ği ve anev riz ma üze rin -
de ki du var ba sın cı nı azalt tı ğı be lir til mek te dir. Çok
kat man lı stent za man içe ri sin de stent dı şın da ka -
lan anev riz ma ke se si nin trom bo ze ol ma sı nı sağ lar -
ken anev riz ma içe ri sin den çı kan yan dal la rın açık
kal ma sı na ola nak sağ la mak ta dır.23 Bu sten tin de za -
van taj la rı; tek rar po zis yon ver me ye izin ver me yen
bı ra kım sis te mi nin ol ma sı, ale tin es nek li ği nin ye-
ter siz ol ma sı, ge niş çap lı she ath le re ih ti yaç duy ma -
sı, sten tin bı ra kıl ma sı sı ra sın da ile ri ye doğ ru
zıp la ma yap ma sı ve kon trol süz kı sal ma sı ola rak be-
lir til mek te dir.22 Bu nun öte sin de çok kat man lı
stent le rin yan dal la rın ağ zı nı ka pat tı ğı unu tul ma -
ma lı dır. Bu da has ta nın ka lan ha ya tın da or ta ya çı-
ka bi le cek gas tro in tes ti nal ka na ma, ka ra ci ğer de
yay gın tü mör, re nal psö do a nev riz ma gi bi pa to lo ji -
ler de gi ri şim sel te da vi uy gu la ma şan sı nı or ta dan
kal dır mak ta dır. Ay rı ca bu stent ler anev riz ma nın
za man içe ri sin de trom bo zu na ne den ol duk la rın dan
acil has ta lar da kul la nı la maz lar.

So nuç ola rak, aor tik stent-greft için prok si mal
ve dis tal de ye ter li tu tun ma böl ge si ol ma yan so run -
lu aort pa to lo ji le ri ne yö ne lik ya pı lan chim ney, pe-
ris kop ve sand viç greft uy gu la ma la rı cer ra hi ye ve
fe nes tre/dal lı en dog reft le re al ter na tif ba şa rı lı, risk -
li ve zah met li ile ri en do vas kü ler tek nik ler dir. Bu
tek nik le rin en bü yük avan ta jı cer ra hi ye uy gun ol-
ma yan acil has ta gru bun da da uy gu la na bi lir ol ma-
sı dır. Bu nun la bir lik te bu kar ma şık en do vas kü ler
tek nik ler, yük sek en do vas kü ler tec rü be ge rek tir -
me si ne de niy le her EVAT ya pı lan bi rim de ger çek-
leş ti ri le me mek te dir. Uzun dö nem so nuç la rı
ol ma ma sı na rağ men or ta dö nem so nuç la rı umut
ve ri ci olup, bu ko nu da da ha ile ri ça lış ma la rın ya-
pıl ma sı ge rek mek te dir.

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.



Damar Cer Derg 2014;23(1)46

Murat CANYİĞİT ve ark. ENDOVASKÜLER AORT TAMİRİNDE CHIMNEY, PERİSKOP VE SANDVİÇ TEKNİKLERİ

1. Ar ko FR 3rd, Murphy EH, Bo yes C, Nuss ba um
T, Lal ka SG, Hol le man J, et al. Cur rent sta tus
of en do vas cu lar ane urysm re pa ir: 20 ye ars of
le ar ning. Se min Vasc Surg 2012;25(3):131-5.

2. Qu i no nes-Bal drich WJ, Pa net ta TF, Ves ce ra
Cl, Kash yap VS. Re pa ir of type IV tho ra co ab -
do mi nal ane urysm with a com bi ned en do vas -
cu lar and sur gi cal ap pro ach. J Vasc Surg
1999;30(3):555-60.

3. Lo ba to AC, Ca mac ho-Lo ba to L. A new tech ni -
qu e to en han ce en do vas cu lar tho ra co ab do -
mi nal aor tic ane urysm the rapy--the sand wich
pro ce du re. Se min Vasc Surg 2012;25(3):153-
60. 

4. Mar ka tis F, Pet ros yan A, Ab du la mit T, Ber ge -
ron P. Hybrid re pa ir with an teg ra de vis ce ral
ar tery deb ranc hing: the pre fer red tre at ment
op ti on for tho ra co ab do mi nal ane urysms in
high-risk pa ti ents. J En do vasc Ther 2012;
19(3):356-62. 

5. Scurr JR, McWil li ams RG. Fe nes tra ted aor tic
stent grafts. Se min In ter vent Ra di ol 2007;
24(2):211-20.

6. Gre en berg RK, Cla ir D, Sri vas ta va S, Bhan-
da ri G, Turc A, Hamp ton J, et al. Sho uld pa ti -
ents with chal len ging ana tomy be of fe red
en do vas cu lar ane urysm re pa ir? J Vasc Surg
2003;38(5):990-6.

7. Al la qa band S, Jan MF, Baj wa T. "The chim-
ney graft"-a simp le tech ni qu e for en do vas cu -
lar re pa ir of comp lex jux ta re nal ab do mi nal
aor tic ane urysms in no-op ti on pa ti ents. Cat -
he ter Car di o vasc In terv 2010;75(7):1111-5. 

8. Ohr lan der T, So nes son B, Ivan cev K, Resch
T, Di as N, Ma li na M. The chim ney graft: a
tech ni qu e for pre ser ving or res cu ing aor tic
branch ves sels in stent-graft se a ling zo nes. J
En do vasc Ther 2008;15(4):427-32. 

9. Do nas KP, Tor sel lo G, Aus ter mann M,
Schwindt A, Tro i si N, Pi to u li as GA. Use of ab-

do mi nal chim ney grafts is fe a sib le and sa fe:
short-term re sults. J En do vasc Ther 2010;
17(5):589-93. 

10. Ca ri a ti M, Min gaz zi ni P, Dal la ta na R, Ros si
UG, Set tem bri ni A, San tu a ri D. En do vas cu lar
tre at ment of a sympto ma tic tho ra co ab do mi nal
aor tic ane urysm by chim ney and pe ris co pe
tech ni qu es for to tal vis ce ral and re nal ar tery
re vas cu la ri za ti on. Car di o vasc In ter vent Ra di -
ol 2014;37(1):251-6. 

11. Shu ja F, Kwo lek CJ. Tre a ting the pa ra vis ce -
ral aor ta with pa ral lel en dog rafts (chim neys
and snor kels). Se min Vasc Surg 2012;25(4):
200-2. 

12. Lo ba to AC, Ca mac ho-Lo ba to L. En do vas cu -
lar tre at ment of comp lex aor tic ane urysms
using the sand wich tech ni qu e. J En do vasc
Ther 2012;19(6):691-706.

13. Si a ni A, Ac croc ca F, Gab ri el li R, Mar cuc ci G.
Is the chim ney graft tech ni qu e a sa fe and fe -
a sib le ap pro ach to tre at ur gent ane urysm and
pse u do a ne urysm of the ab do mi nal aor ta? An
analy sis of our ex pe ri en ce and tech ni cal con-
si de ra ti ons. In te ract Car di o vasc Tho rac Surg
2013;16(5):692-4. 

14. Kol ven bach RR, Yos hi da R, Pin ter L, Zhu Y,
Lin F. Ur gent en do vas cu lar tre at ment of tho ra -
co-ab do mi nal ane urysms using a sand wich
tech ni qu e and chim ney grafts--a tech ni cal de-
s crip ti on. Eur J Vasc En do vasc Surg 2011;
41(1):54-60. 

15. Pa pa zog lo u KO, Kar kos CD, Gi agt zi dis IT, Ka -
lo gi ro u TE, Eli es cu A. Spon ta ne o us rup tu re of
the vis ce ral ab do mi nal aor ta: en do vas cu lar
ma na ge ment using the pe ris co pe graft tech-
ni qu e. J En do vasc Ther 2012;19(4):558-62. 

16. Do nas KP, Tor sel lo G, Bis das T, Osa da N,
Schö ne feld E, Pi to u li as GA. Early out co mes
for fe nes tra ted and chim ney en dog rafts in the
tre at ment of pa ra re nal aor tic pat ho lo gi es are

not sig ni fi cantly dif fe rent: a syste ma tic re vi ew
with po o led da ta analy sis. J En do vasc Ther
2012;19(6):723-8.

17. Do nas KP, Pe co ra ro F, Bis das T, Lac hat M,
Tor sel lo G, Ran cic Z, et al. CT an gi og raphy at
24 months de mons tra tes du ra bi lity of EVAR
with the use of chim ney grafts for pa ra re nal
aor tic pat ho lo gi es. J En do vasc Ther 2013;
20(1):1-6. 

18. Fe e zor RJ, Mar tin TD, Hess PJ, Klo dell CT,
Be a ver TM, Hu ber TS, et al. Risk fac tors for
pe ri o pe ra ti ve stro ke du ring tho ra cic en do vas -
cu lar aor tic re pa irs (TE VAR). J En do vasc Ther
2007;14(4):568-73.

19. Le e KN, Le e HC, Park JS, Kim BW, Cha KS,
Kim SP, et al. The mo di fi ed chim ney tech ni -
qu e with a tho ra cic aor tic stent graft to pre ser -
ve the blo od flow of the left com mon ca ro tid
ar tery for tre a ting des cen ding tho ra cic aor tic
ane urysm and dis sec ti on. Ko re an Circ J 2012;
42(5):360-5.  

20. Shu C, Lu o MY, Li QM, Li M, Wang T, He H.
Early re sults of left ca ro tid chim ney tech ni qu -
e in en do vas cu lar re pa ir of acu te non-a-non-B
aor tic dis sec ti ons. J En do vasc Ther 2011;
18(4):477-84. 

21. Kran ken berg H, Ba der R, Sixt S, Tüb ler T,
Schwenc ke C, Ki ve litz D, et al. En do vas cu lar
re pa ir of as cen ding aor tic ane urysm by tran sa -
pi cal ap pro ach and pe ris co pe tech ni qu e. J En-
do vasc Ther 2013;20(1):13-7.

22. Nat rel la M, Cas tag no la M, Na var ret ta F, Cris -
to fe ri M, Fa nel li G, Me lo ni T, et al. Tre at ment
of jux ta re nal aor tic ane urysm with the Mul ti la -
yer stent. J En do vasc Ther 2012;19(1):121-4. 

23. Nu man F, Gul sen F, Ar bat li H, Can tas de mir
M, So lak S. New ho ri zons in the en do vas cu lar
tre at ment of aor tic ane urysm. Tur kish J Tho-
rac Car di o vasc Surg 2011;19 Suppl 2: 27-
32.

KAYNAKLAR



Damar Cer Derg 2014;23(1) 47

ehcet’s syndrome is a multisystemic vasculitis characterized by muco-
cutaneous, ocular, arthritic, vascular, and central nervous system ma-
nifestations. The prevalence is 80 to 370 cases per 100,000 population

in Turkey.1 The male to female ratio is 7:1 in symptomatic forms.2 It invol-
ves all size and type of vessels including, both arterial and venous system. Ve-
nous disease is more common than arterial involvement, and prevalence may
account for 14-39% and 3-5% respectively in patients with Behcet’s disease
respectively.1-3 Thrombosis and/or aneurysms are observed; being predomi-
nantly false aneurysms.4 Surgical treatment is controversial due to frequent
occurrence of graft occlusion and anastomotic pseudoaneurysms.

Surgical Therapy for
Disseminated Arterial Involvement in

Behcet’s Disease: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Surgical treatment of arterial Behcet’s Disease has a higher incidence of anastomotic
pseudoaneurysm or graft occlusion. A 59-year-old male patient presented with arm pain and short-
ness of breath. Medical history revealed Behcet’s disease. Magnetic resonance imaging and com-
puterized tomography showed aneurysms of main pulmonary, right innominate and left subclavian
arteries and occlusion of bilateral subclavian arteries. Main pulmonary artery was plicated. Right
innominate artery was bypassed to right subclavian artery, and left carotid artery was bypassed to
left subclavian artery with 8 mm biological grafts. Scans showed progressive pulmonary artery
aneurysm and patent grafts  12 months postoperatively. Surgery for aneurysm of main pulmonary
artery in Behcet’s disease should be planned carefully because Behçet’s vascular disease can be pro-
gressive even after surgery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Behçet’s disease; arterial involvement; surgical therapy

ÖÖZZEETT  Behçet Hastalığı’nın arteriyel tutulumunda, cerrahi tedavide anastomotik psödoanevrizma ve
greft oklüzyonu insidansı yüksektir. Elli dokuz yaşında erkek hasta kol ağrısı ve nefes darlığı şika-
yeti ile başvurdu. Özgeçmişinde Behçet Hastalığı mevcuttu. Manyetik rezonans görüntüleme ve
bilgisayarlı tomografi ile ana pulmoner arter, sağ innominate arter ve sol subklavian arter proksi-
malinde anevrizma, bilateral subklavian arterlerde oklüzyon tespit edildi. Ana pulmoner artere pli-
kasyon uygulandı. Sağ innominate arter, sağ subklavian artere ve sol karotis arter de sol subklavian
artere 8 mm biyolojik greft ile bypass edildi. Postoperatif 12. ay takibindeki görüntülemede pul-
moner arter anevrizmasında ilerleme görüldü ve greftler açık olarak izlendi. Vasküler tutulum gös-
teren Behçet hastalarında ana pulmoner arter anevrizma cerrahisi dikkatlice düşünülmelidir, çünkü
operasyon sonrasında da tutulum progresyon gösterebilir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Behçet hastalığı; arteriyel tutulum; cerrahi tedavi
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CA SE RE PORT

A 59-ye ars-old ma le pa ti ent had suf fe red from
right arm pa in and short ness of bre ath for 3 ye ars.
Me di cal his tory re ve a led Beh cet’s di se a se for 14 ye -
ars. His vi tal signs we re stab le on ad mis si on. Pul ses
of both up per ex tre mi ti es we re not pal pab le. The -
re was no ot her system in vol ve ment. Mag ne tic re s-
o nan ce (MR) an gi og raphy of the ex tre mi ti es and
com pu te ri zed to mog raphy of tho rax sho wed that
ma in pul mo nary ar tery was 50 mm; right and left
pul mo nary ar te ri es we re 31 mm and 29 mm, res -
pec ti vely in di a me ter; right in no mi na te ar tery ane -
urysm was 26 mm; left subc la vi an ar tery was 20
mm. Right subc la vi an ar tery was occ lu ded star ting
from 1 cm dis tal to the bi fur ca ti on of in no mi na te
ar tery as in the se scans (Fi gu res 1A and 1B).  

The pa ti ent was ope ra ted un der ge ne ral anest -
he si a with me di an ster no tomy to re ach the ma in
pul mo nary ar tery, right and left subc la vi an ar te ri es.
Ma in pul mo nary ar tery was pli ca ted pri ma rily.
Anas to mo ses of left ca ro ti co-subc la vi an and right
in no mi na te ar ter i es to the axil lary ar tery we re per-
for med u sing 8 mm bi o lo gi cal grafts. Ane ury sma tic
seg ment of left subc la vi an ar tery was ti ed up. One
me di as ti nal dra i na ge tu be was pla ced af ter he mos -
ta sis. Ster num was clo sed with ste el wi res, as usu al. 

Pos to pe ra ti ve co ur se was une vent ful. The pa-
ti ent was disc har ged on pos to pe ra ti ve fo urth day.
MR an gi og rap hi es of both ex tre mi ti es and com pu -
te ri zed to mog raphy of tho rax we re ob ta i ned 12-
months pos to pe ra ti vely. Scans sho wed that all
grafts we re pa tent and prog res si ve na ti ve ma in pul-
mo nary ar tery ane urysm re ac he d 52 mm in di a me -
ter (Fi gu res 2A and 2B).

DIS CUS SI ON

Beh cet’s Di se a se is a mul tisy ste mic chro nic au to im -
mu ne inf lam ma tory di se a se cha rac te ri zed by re cur -
rent oral and ge ni tal aph tho us ul cers and ocu lar
le si ons. Ar te ri al in vol ve ment in Beh cet’s di se a se is
ra re, throm bo sis and/or ane urysms are ob ser ved,
be ing ma inly fal se ane urysms.4 The se “ar te ri al aph-
ta e” are lo ca li zed on pul mo nary ar te ri es, aor ta, re -
nal and pe rip he ral ar te ri es. Vas cu lar sur gery is
ob li ga tory, but graft throm bo sis and re lap se of 

ane urysm at the si te of bypass are fre qu ent. The pul-
mo nary ane urysms ha ve a se ve red re ad ful prog no -
sis.5 Pre vi o us pa pers re por ted that graft occ lu si on or
anas to mo tic pse u do a ne urysm tend to oc cur ear li er
com pa red to ot her di se a ses.3,6 The se fin dings  ca u se
dif fi cul ti es in se lec ting t he sur gi cal pro ce du re and
graft ma te ri al in pa ti ents with Beh cet’s di se a se. Ba -
sed on this in for ma ti on, we avo i ded use of a graft
for tre at ment of pul mo nary ar tery ane urysm. Whi -
le per for ming pul mo nary ar tery ane urysm pli ca ti -
on, we pre fer red off-pump clamp and sew
tech ni qu e. The ma in re a son for cho o sing this tech-
ni qu e was to ma in ta in mi ni mal in va si on es pe ci ally
to ma jor vas cu lar struc tu res. Alt ho ugh the re is not
eno ugh evi den ce to avo id cardiopulmonary bypass,
high comp li ca ti on ra tes of comp li ca ti ons and ca tas -
trop hic risks mo ti va ted us to cho se off-pump tech-
ni que. En do vas cu lar stent graf ting for re cur rent
ane urysms is no te worthy for Beh cet’s di se a se.7 Ane -
urysms of the dis tal ves sels in Beh çet’s di se a se are
very in fre qu ent and each ca se sho uld be eva lu a ted

FI GU RE 1A: Mag ne tic re so nan ce ima ging: Ane urysm of right in no mi na te ar-
tery and occ lu si on of left subc la vi an ar tery. 

FI GU RE 1B: Computerized tomography of thorax: Aneurysm of the main pul-
monary artery.
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on an in di vi du al ba sis. En do vas cu lar tre at ment can
be a go od al ter na ti ve the ra pe u tic tech ni qu e.8

This par ti cu lar ca se he re in ful fil led the di ag -
nos tic cri te ri a of Beh cet’s di se a se and the ane urysm
of the pul mo nary ar tery has be en inc lu ded in the
cha rac te ris tics of the pre sen ta ti on of vas cu lar Beh -
cet’s di se a se. The re fo re, we se lec ted pul mo nary ar-

tery pli ca ti on and bi o lo gi cal grafts for pe rip he ral by-
pas ses. The scans in the fol low-up sho wed pa tent
grafts and  no pse u do a ne urysms at the si te of the
anas to mo sis. On the ot her si de, pul mo nary ar te ri al
ane urysm re lap sed at pos to pe ra ti ve 12 months. De-
s pi te the in cre a se in the di a me ter, we de ci ded to fol-
low up the pa ti ent, be ca u se he did not ha ve
he mody na mic prob lems and the re was no ac com -
pan yin g he mopt ysis. In ad di ti on, pul mo nary ar tery
ane urysm was se en only in the ma in pul mo nary ar-
tery. Se ya hi et al. re por ted pul mo nary ar te ri al in-
vol ve ment as a po or prog nos tic fac tor.5 Ad di ti o nally,
Ha mur yu dan et al. and Tu zun et al. re por ted se ri es
with pul mo nary ar tery ane urysms and conc lu ded
that prog no sis was po or with high mor ta lity ra tes in
sur gi cally tre a ted pa ti ents, es pe ci ally w hen ac com -
pan ying he mopt ysis was se en.9,10 Sa ba et al. re por ted
25% sur vi val ra te in 8 pa ti ents  with a pul mo nary ar-
tery ane urysm. In this pa per, the aut hors inc lu ded
23 pa ti ents with ar te ri al ane urysms ac com pan ying
Beh cet’s Di se a se.11 On the ot her hand, so me pa pers
cla im that pro per im mu no sup pres sant the rapy may
reg ress pul mo nary ar tery ane urysm, but the se pa-
pers ha ve smal ler pa ti ent num bers.13,14

Sur gery for ane urysm of ma in pul mo nary 
ar tery in Beh cet’s di se a se sho uld be eva lu a ted ca re-
fully be ca u se Behcet’s vas cu lar di se a se can prog -
res si ve even af ter sur gery.
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FI GU RE 2A: Magnetic resonance imaging: Biological graft of left carotico-sub-
clavian bypass and right innominate artery to axillary artery bypass are patent.

FI GU RE 2B: Computerized tomography: Relapsed main pulmonary artery
aneurysm.
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ntiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune hypercoagula-
bility syndrome that induces a wide variety of thromboembolic
events. In the general population, APS is the most common acqui-

red cause of hypercoagulability. Vascular complications have been diagno-
sed mainly by Doppler ultrasonography, computerized tomography (CT) or
angiography.1 Antiphospholipid antibodies are known to induce a prot-
hrombotic state causing arterial and venous thromboembolism. There is a
growing evidence regarding the interrelations of these antibodies and the-
ir mechanisms causing endothelium activation and hypercoagulation.2 Sap-
poro classification criteria for the APS were defined in an international
consensus conference to simplify the diagnosis.3

In this paper, we describe a rare case of venous and arterial thrombo-
embolic event in a 25-year-old young male.

Combined Treatment of Both Arterial and
Deep Venous Thrombosis in a Young Adult

with Antiphospholipid Syndrome: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  An tip hosp ho li pid syndro me (APS) is an au to im mu ne hyper co a gu la bi lity syndro me
that in du ces a wi de va ri ety of throm bo em bo lic events. De ep ve no us throm bo sis is comp li ca ted by
pul mo nary em bo lism and in farc ti on in 35% of ca ses. The cli ni cal ma ni fes ta ti ons of the syndro me
inc lu de ve no us and ar te ri al throm bo ses and em bo lisms, dis se mi na ted lar ge and small ves sel throm-
bo ses with ac com pan ying mul ti or gan isc he mi a and in farc ti on, pre ma tu re co ro nary ar tery di se a se,
stro ke and preg nancy los ses. In this pa per, we des cri be a ra re ca se of both ve no us and ar te ri al throm-
bo em bo lic event in a 25-ye ar-old yo ung ma le age who had sur gi cal tre at ment with me di cal tre at -
ment.

KKeeyy  WWoorrddss::  Throm bo sis; an tip hosp ho li pid syndro me; ve no us throm bo sis    

ÖÖZZEETT  An ti fos fo li pid sen dro mu de ği şik trom bo em bo lik olay la ra se bep ola bi len, oto im mün hi per -
ko a gü la bi li te sen dro mu dur. Ol gu la rın %35’in de pul mo ner em bo li ve in fark tla komp li ke ola bi len 
de rin ven trom bo zu gö rü le bi lir. Has ta lı ğın kli nik gö rü nüm le ri ara sın da; ve nöz ve ar te ri yel trom boz-
lar la bir lik te em bo li ler, mul ti or gan is ke mi si ve in fark tı na ne den ola bi len kü çük ve yay gın bü yük da -
mar trom boz la rı, pre ma tür ko ro ner ar ter has ta lı ğı, strok ve dü şük ler sa yı la bi lir. Bu ya zı da 25
ya şın da ki genç er kek has ta da gö rü len ar te ri yel ve ve nöz trom bo zu ile cer ra hi ve me di kal te da vi
bir lik te li ği ni sun duk

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Trom boz; an ti fos fo li pid sen dro mu; ve nöz trom boz 
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CA SE RE PORT

A 25-ye ar-old yo ung ma le was ad mit ted to our in-
s ti tu ti on with su ba cu te lo wer limb isc he mi a, nec -
ro sis of the dis tal pha lan xes of right fo ot and de ep
ve no us throm bo sis of right lo wer ex tre mity. He
had his tory of in ter mit tant cla u di ca ti on and swel -
ling du ring the past two we eks and a Dopp ler ul tra-
so nog raphy sho wing de ep ve no us throm bo sis of
right lo wer ex tre mity. He had no fa mily his tory of
a clot ting di sor der. Upon ad mis si on, mag ne tic re so-
nan ce an gi og raphy de mons tra ted to tal occ lu si on of
right ili ac, ti bi o pe ro ne al trunk ar te ri es and left su-
per fi ci al fe mo ral and pop li te al ar tery (Fi gu re 1A).
Scre e ning for throm bop hi li a inc lu ding ac ti va ted
pro te in C (APC) re sis tan ce, pro te in C, pro te in S,
an tit hrom bin III (ATI I I) we re wit hin nor mal ran -
ges and Fac tor V-Le i den mu ta ti on was ne ga ti ve.
Furt her mo re, plas ma di lu te Rus sell’s vi per ve nom
ti me (dRVVT) and lu pus an ti co a gu lant (LA) le vels
we re po si ti ve at ad mis si on and at le ast six we eks
apart. An ti car di o li pin (aCL) an ti body of IgG and
IgM isoty pe in blo od we re ne ga ti ve both at ad mis -
si on and at six we eks con trol. Left sup ra ge ni cu lar,
right in fra ge ni cu lar and right fe mo ral Fo garty cat -
he ter-throm bo-em bo lec tomy ope ra ti ons we re per-
for med con se cu ti vely, ac com pa ni ed by am pu ta ti on
of the nec ro tic to es. Pos to pe ra ti vely, the pa ti ent re-
ce i ved in tra ve no us un frac ti o na ted he pa rin (aPTT
50-70 s) and oral an ti co a gu la ti on the rapy was star -
ted with a tar get in ter na ti o nal nor ma li zed ra ti o
(INR) ran ge of 2.5-3.5. Con trol mag ne tic re so nan -
ce an gi og raphy sho wed bi la te ral nor mal ili ac and
lo wer ex tre mity ar te ri es (Fi gu re 1B).

DIS CUS SI ON

An tip hosp ho li pid syndro me has re cently drawn the
at ten ti on of nu me ro us cli ni ci ans be ca u se of its clo -
se re la ti ons hip with throm bem bo lic events.1 An tip -
hosp ho li pid syndro me is con si de red as an
au to im mu ne di sor der whe re vas cu lar throm bo sis
and/or re cur rent preg nancy pat ho lo gi es oc cur in pa-
ti ents with la bo ra tory evi den ce for an ti bo di es aga -
inst phosp ho li pids.4 The most  fre qu ently  re por ted
as so ci a ti on with APS is de ep ve no us throm bo sis
which is mul tip le and bi la te ral, af fec ting par ti cu -

larly lo wer limbs.5 De ep ve no us throm bo sis is al so
comp li ca ted by pul mo nary em bo lism and in farc ti -
on in 35% of ca ses. Re cur rent throm bo em bo lism
can le ad to pul mo nary hyper ten si on and cli ni cal
fin dings of right ven tri cu lar in suf fi ci ency. In ad di -
ti on, co e xis ten ce of pul mo nary em bo lism and in tra -
car di ac throm bus can le ad to sud den de ath.6 The
cli ni cal ma ni fes ta ti ons of the syndro me inc lu de ve-
no us and ar te ri al throm bo ses and em bo lisms, dis se -
mi na ted lar ge and small ves sel throm bo ses with
ac com pan ying mul ti or gan isc he mi a and in farc ti on,
pre ma tu re co ro nary ar tery di se a se, stro ke and preg-
nancy los ses.7 The di ag no sis of APS is ba sed on the
pre sen ce of at le ast one cli ni cal and one la bo ra tory
cri te ri a as de fi ned in Sap po ro clas si fi ca ti on system.3

We did not in ves ti ga te pul mo nary em bo lism
sin ce the eco car di og rap hic eva lu a ti on did not show
any evi den ce of right ven tri cu lar fa i lu re or pul mo -
nary hyper ten si on, and the re was no cli ni cal signs
for pul mo nary em bo lism. 

We re port a ra re con di ti on in the li te ra tu re
whe re both ar te ri al and ve no us throm bo sis oc cur -
red in a yo ung ma le pa ti ent who had in ter mit tent

FI GU RE 1: A) Mag ne tic re so nan ce an gi og raphy of dis tal ab do mi nal aor ta
and bi la te ral lo wer ex tre mi ti es in a pa ti ent with an tip hosp ho li pid syndro me.
The re is occ lu si on of the right ili ac, ti bi o pe ro ne al trunk ar te ri es and left su per-
fi ci al fe mo ral and pop li te al ar te ri es. B) Con trol mag ne tic re so nan ce an gi og -
raphy sho wing that both ili ac ar te ri es and bi la te ral lo wer ex tre mity ar te ri es
we re nor mal.
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cla di ca ti on and gan gre no us nec ro sis at lo wer ex tre -
mity with high plas ma le vels of dRVVT and LA
wit ho ut any evi den ce of con nec ti ve tis su e di se a se.
Re mar kably, aCL an ti bo di es and β2-GP-1 an ti bo -
di es we re not ele va ted. 

The first evi den ce of lar ge pe rip he ral ar te ri al
occ lu si ons in syste mic lu pus ery the ma to sus  pa ti -
ents ap pe a red in 1960s.8 Du ring the fol lo wing ye -
ars, mo re stu di es on lar ge ar te ri al occ lu si ons and
gan gre ne in pa ti ents with APS we re pub lis hed. In
ad di ti on, occ lu si ons of the ab do mi nal aor ta in aPL
po si ti ve pa ti ents we re al so ob ser ved.9,10

Shor tell et al. re por ted in the ir study that an-
tip hosp ho li pid syndro me sho uld be sus pec ted in
yo ung, fe ma le nons mo kers with vas cu lar di se a se,
es pe ci ally tho se with in vol ve ment of the up per ex-
tre mity and pre ma tu re graft fa i lu re.11 Si mi lar to
this study, the ca se was yo ung and a non-smo ker,
con tra rily throm bo sis oc cur red at the lo wer ex tre -
mity. 

Opi ni ons con cer ning tre at ment of APS vary
wi dely. The ma in tre at ment of APS is an ti co a gu -
lant/an ti ag gre gant me di ca ti ons. Cor ti cos te ro ids
may be use ful in he ma to lo gi cal ma ni fes ta ti ons
(throm bocy to pe ni a, he moly tic ane mi a and mye lo -

pathy). Pre ven ti on of re cur rent throm bo sis is ac -
hi e ved by pro lon ged oral an ti co a gu la ti on. In ten si -
ve the rapy to a tar get INR hig her than 3.0 is the
most ef fec ti ve.12 All pa ti ents with throm bo sis as so -
ci a ted with APS sho uld un der go long-term (li fe-
long) war fa rin the rapy.

In this ca se, an ti co a gu la ti on with he pa rin was
ini ti a ted at ad mis si on and con se cu ti ve Fo garty cat -
he ter-throm bo-em bo lec to mi es we re per for med
suc cess fully. Ve na ca va fil ter in ser ti on be fo re ope -
ra ti on was not plan ned du e to ab sen ce of cli ni cal
symptoms for pul mo nary em bo lism and sin ce this
was an acu te si tu a ti on. 

CONC LU SION

In conc lu si on, we ha ve re por ted an APS pa ti ent
comp li ca ted by both ar te ri al and ve no us throm bo -
sis with gan gre no us to es. We sup po se that im me -
di a te sur gi cal tre at ment in ad di ti on to long term
an ti co a gu la ti on may be jus ti fi ed for the pa ti ents
with occ lu si ve vas cu lar di se a se in APS.
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Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda transplantasyon asıl
tedavi, hemodiyaliz ise transplantasyonu bekleme sürecindeki des-
tek tedavidir. Son yıllarda artan hasta sayısı ve bu talebi karşılaya-

cak donör eksikliği nedeniyle hemodiyaliz, hastalar için en sık kullanılan
tedavi seçeneği olmuştur. Bu makalede amacımız KBY’li hastalarda açılan
arteriyovenöz fistülün (AVF) geç dönemde rastlanan ve bazen mortaliteye
sebeb olabilen kanamalı dev anevrizmanın cerrahi olarak tamiri ve posto-
peratif kliniğini paylaşmaktır.

OLGU SUNUMU

Yirmi yedi yaşında erkek hastaya, 17 yaşındayken son dönem KBY tanısı
konulmuş ve 9 yıl önce başka bir merkezde canlıdan canlıya renal transp-
lantasyon yapılmıştır. Renal transplantasyondan üç hafta önce sol ön kola
radiyosefalik (RS), uç-yan AVF açılmış ve 5 yıl sonra AVF kapatılmıştır. Ta-
kiplerinde fistülün açık olduğu fark edilen hastaya tekrar operasyon plan-

Hemodializ Amaçlı Arteriyovenöz Fistül
Sonrası Gelişen Rüptüre Dev Anevrizma

ÖÖZZEETT  Ar te ri yo ve nöz fis tül (AVF) ope ras yon la rı, kro nik böb rek yet mez li ği olan ol gu lar da he mo di -
ya liz uy gu lan ma sı nı ko lay laş tı ran ve ol gu nun ya şam stan dart la rı nı yük selt mek ama cıy la en sık
kul la nı lan yön tem ler dir. Fis tü lün kul la nıl ma sı na bağ lı geç dö nem de en sık rast la nan komp li kas -
yon lar dan bi ri anev riz ma ge li şi mi dir. Bu ça lış ma da he mo di ya liz amaç lı açı lan AVF ’nin, geç dö nem
komp li kas yo nu ola rak or ta ya çı kan rüp tü re dev bir anev riz ma ol gu su na uy gu la dı ğı mız cer ra hi te-
da vi yak la şı mı mız ve son ra sın da ki kli nik dü zel me yi özet le me yi amaç la dık. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arteriyovenöz fistül; venöz anevrizma

AABBSS  TTRRAACCTT  Ar te ri o ve no us fis tu la (AVF) ope ra ti ons are the most fre qu ent pro ce du res per for med for
he mo di aly sis and they are ma de in or der to in cre a se qu a lity of li fe in chro nic re nal fa i lu re. One of
the most fre qu ent la te comp li ca ti ons of the AVF is ane urysm for ma ti on. In this study, we ai med to
pre sent our di ag nos tic and sur gi cal the rapy pro ce du res for a rup tu red gi ant ane urysm de ve lo ped as
a la te comp li ca ti on of an AVF. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Arterio-venous fistula; venous aneurysm
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lan ma mış tır. Sol ön kol da prog re sif ola rak bü yü me
gös te ren AVF anev riz ma sı za man la dev bo yu ta
ulaş mış, ve has ta ka na ma oluş ma sı üze ri ne kli ni ği -
mi ze baş vur muş tur (Resim 1a). Has ta nın fi zik mu -
a ye ne sin de sol ön kol böl ge sin de ile ri de re ce de
anev riz ma tik, yak la şık ola rak 13x10 cm bo yut la -
rın da, cilt-cilt al tı do ku su nu in cel ten ve cil de fis-
tü li ze AVF, ve bu böl ge den pul sa til şekil de ka na ma
mev cut tu. Has ta acil ola rak ge nel anes te zi al tın da
ame li ya ta alın dı. Ka na ma böl ge si ne kom pres yon
ya pı la rak ame li ya ta alı nan has ta nın sol bra ki yal
böl ge ye tan si yon ale ti man şo nu ile yak la şık 350
mmHg basınç uy gu la nıp, kan akı mı ke sil di. Eks tre-
mi te dis ta lin de kri tik is ke mi oluş ma ma sı için her
15-20 dk. ara lık lar la man şon açıl dı. Anev riz ma ke-
se si nin her iki ya nın dan lon gi tu di nal ola rak cilt-
cilt al tı ke si ya pıl dı.Anev riz ma ke se si nin ve nöz
kom po nen ti ni oluş tu ran se fa lik ven çev re do ku lar -
dan di se ke edil di, ar dın dan li ga te edi le rek anev riz -
ma ke se si ile olan bağ lan tı sı ke sil di. Anev riz ma
ke se si ne ner vus ra di a lis su per fi ci a lis kom şu luk edi-
yor du. N. ra di a lis su per fi ci a lis ko ru na rak anev riz -
ma tik ke se çı kar tıl dı. Ra di al ar ter uç uca anas to moz
edil di. Ope ras yon son ra sı ta kip le rin de has ta nın sol
üst eks tre mi te sin de her han gi nö ro lo jik de fi sit ve -
ya ar te ri al is ke mi bul gu su gö rül me di. Has ta pos to -
pe ra tif ikin ci gün ta bur cu edil di (Resim 1b).

TAR TIŞ MA

Son dö nem re nal yet mez lik li ol gu lar da en yay gın
te da vi yo lu he mo di ya liz dir. Bu nun ger çek leş ti ri le -
bil me si için de en ide al yön tem, oto jen ar ter ile ven
ara sı AVF oluş tu rul ma sı dır.1 AVF ope ras yon la rı
son ra sı er ken dö nem de; trom boz, he ma tom, he-
mo ra ji, en fek si yon, geç dö nem de ise; trom boz,
eks tre mi te öde mi, ar te ri al ste al, eks tre mi te is ke -
mi si, pse u do a nev riz ma, greft en fek si yo nu gi bi lo -
kal komp li kas yon lar, ya da fis tül de bi si nin
yük sek li ği ne bağ lı kalp yet mez li ği gi bi sis te mik
komp li kas yon lar ne de niy le hos pi ta li zas yon ve cer-
ra hi re viz yon ge rek li li ği ola bil mek te dir.2,3

AVF ’ye bağ lı uzun dö nem en sık komp li kas -
yon lar dan bi ri de ve nöz anev riz ma dır. AVF ope-
ras yon la rı son ra sı anas to moz böl ge si ya da ve nöz
ponk si yon böl ge sin de ger çek ve ya pse u do a nev riz -
ma gö rü le bi lir. Fis tül alt eks tre mi te de ise, bu oran

%4-16’ya ka dar çı ka bi lir.4,5Anas to moz tek ni ği ha-
ta la rı nın ya nı sı ra, ve nöz da mar du va rın da ki kol-
la jen ya pı ye ter siz li ği, de vam lı tek rar la yan en jek-
si yon gi riş trav ma sı na ma ruz kal ma ve en fek si yon
psö do- ve ger çek ve nöz anev riz ma ge li şi mi ne ne -
den olan di ğer et men ler dir. Ger çek ve nöz anev riz -
ma for mas yo nu en do jen ven ler de gö rül dü ğü gi bi,
pros te tik greft ma ter ya lin de ki de je ne ras yo na bağ lı
ola rak da or ta ya çı ka bi lir.6 Psö do a nev riz ma ge nel -
lik le tek rar la nan ven ponk si yon böl ge sin de ge li şir -
ken, ger çek anev riz ma da ha çok anas to moz
böl ge sin de olu şur.7

AVF ’le re bağ lı ge li şen anev riz ma lar da öy kü ve
fi zik mu a ye ne bul gu la rı ile ko lay ca ta nı ko na bi lir.
Ta nı ve uy gu la na cak cer ra hi gi ri şi min be lir len me -
si açı sın dan no nin va ziv bir me tot olan renk li Dopp-
ler ul tra so nog ra fi (RDUS) tet ki ki ye ter li bil gi ler
ver mek te dir. Bir çok ol gu da dup leks ta ra ma sı nın

RESİM 1a: Rüptüre anevrizma, operasyon öncesi görünüm.

RESİM 1b: Operasyon sonrası görünüm.
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mü kem mel sen si ti vi te ve spe si fi te yel pa ze si ile çok
fay da lı ol du ğu sap tan mış tır. Bu tek nik, ka vi te ye
do lan ka nı gös ter mek le kal maz, ay nı za man da ar te-
ri yal de fekt ten ge çen jet akı mı nı da gös te rir.8,9

Ya pı la cak olan cer ra hi iş lem ön ce sin de gö rün -
tü le me yön tem le rin kul la nıl ma sı cer ra hi stra te ji -
nin be lir len me si için ge rek li dir. An cak ol gu muz
ak tif ka na ma ile baş vur du ğun dan gö rün tü le me ya-
pı la ma dan acil ola rak ame li ya ta alın mış tır.

AVF komp li kas yo nu olan anev riz ma la rın te da -
vi sin de uy gu la nan te da vi yön tem le ri; RDUS eş li ğin -
de ma nü el kom pres yon, li gas yon, en do vas kü ler
greft imp lan tas yo nu, em bo li zas yon, ul tra son kı la -
vuz lu ğun da trom bin en jek si yo nu ve cer ra hi re-
kons trük si yon ola rak sa yı la bi lir.10,11 Cer ra hi ta mir
bu lez yon lar için en sık ve en ge le nek sel te da vi
yön te mi dir.12

AVF komp li kas yo nu olan anev riz ma olu şu -
mu nu en gel le mek için, fis tül ça pı ar ter ça pı nın
%75’ini geç me me li, ve de vam lı ay nı ye re ponk si -
yon ya pıl ma sı ön len me li dir. Anev riz ma ge liş ti ğin -
de ya anev riz ma kıs men re ze ke edi le rek fis tü lün
de vam lı lı ğı ko run ma lı ya da fis tül ta ma men ka pa -
tı la rak ye ni fis tül açıl ma lı dır.13

Da mar de fekt le ri nin ta mi rin de önem li olan lar;
da ma rı da ralt mak tan ka çı na rak bir trans vers sü tür -
le bir lik te pri mer ta mir yap mak, ya da eğer di rekt

ta mir da ral ma ya yol aça cak sa, oto jen sa fen ven ile
ya ma ar te ri yop las ti yap ma yı plan la mak tır. Ol gu -
muz da ki anev riz ma ke se si re ze ke edil miş, ar ter uç
uca ta mir edil miş tir. Has ta ba şa rı lı re nal trans plan -
tas yon, ol du ğun dan ye ni AVF açıl ma mış tır.

So nuç ola rak; AVF ’le rin bir komp li kas yo nu
olan anev riz ma, geç dö nem de fis tü lün uzun sü re
kul la nıl ma sı na bağ lı ge li şen bir pa to lo ji dir. Uy gun
te da vi ile cer ra hi ta mir so nuç la rı mü kem me le ya-
kın dır. AVF ’nin uzun dö nem bo yun ca kul la nı la bi -
lir li ği; ol gu la rın da mar ya pı sı nın el ve riş li ol ma sı,
uy gun anas to moz tek ni ği nin se çil me si nin ya nın -
da, kul la nım sı ra sın da ki olum suz iyat ro je nik et-
ken le rin or ta dan kal dı rıl ma sı na bağ lı dır. Fis tül
ara cı lı ğı ile he mo di ya li ze ge rek kal ma mış ol gu -
lar da ile ri ki dö nem ler de anev riz ma ge liş me si nin
önü ne geç mek için, kul la nıl ma ya cak fis tül le rin
ka pa tıl ma sı ge rek mek te dir. Ay rı ca ol gu muz da ol-
du ğu gi bi an te kü bi tal böl ge de oluş tu ru lan fis tül -
ler de komp li kas yon la rın da ha sık gö rül dü ğü
dik ka te alı na rak, ön kol da fis tül açı la bi le cek ana-
to mik seg ment le rin özen le kul la nıl ma sı ge rek ti ği
unu tul ma ma lı dır.
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ateral marginal vein (LMV) is a kind of persistent fetal vein that has
failed to regress. It is typically located along the lateral aspect of lo-
wer extremity. The presence of LMV as an isolated lesion is quite ra-

re and this congenital venous malformation is usually associated with
Klippel-Trenaunay syndrome.1 This anomaly is usually seen in childhood
and young adulthood.1-3 The presence of LMV is not uncommon in patients
with lower extremity venous malformations (VM). LMVs are often associ-
ated with deep venous anomalies such as aplasia or hypoplasia. We present
a case of LMV with lower extremity VM which was diagnosed by detecti-
on of LMV in our clinic.

CASE REPORT

A 17-year-old male patient was admitted to our outpatient clinic with pa-
in and multiple giant varicosities in his right leg. He had leg pain since his

Superficial Femoral Vein Dysgenesis:
CT Venography: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  A 17-ye ar-old ma le pa ti ent was ad mit ted to our out pa ti ent cli nic with the ini ti al di ag-
no sis of per fo ra ting ve in in suf fi ci ency. La te ral mar gi nal ve in which was not no ti ced by ra di o lo gist
was de tec ted by vas cu lar sur ge onby using M-Mo de and dup lex ul tra so und. Then, com pu te ri zed to-
mog raphy ve nog raphy was per for med. The re we re com mon ve no us mal for ma ti ons dis tal to the
kne e in the la te ral as pect of the leg, and pop li te al ve in was con ti nu o us with the la te ral mar gi nal ve -
in. A ru di men tary su per fi ci al fe mo ral ve in was de tec ted. Be fo re sur gi cal in ter ven ti on, vas cu lar sur-
ge ons sho uld eva lu a te pa ti ents by dup lex ul tra so und.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve no us in suf fi ci ency; vas cu lar mal for ma ti on

ÖÖZZEETT  On ye di ya şın da ki er kek has ta, po lik li ni ği mi ze per fo ran ve nöz yet mez lik ön ta nı sı ile baş -
vur du. Po lik li ni ği miz de vas kü ler cer rah ta ra fın dan ya pı lan M-Mod ve Dopp ler ul tra so nog ra fi de
(USG) rad yo log ta ra fın dan tes pit edi le me yen la te ral mar gi nal ven tes pit edil di. Has ta ya ya pı lan
bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ve nog ra fi de diz al tın da yay gın ve nöz mal for mas yon lar mev cut tu, pop-
li te al ven la te ral mar gi nal ven le de vam et mek tey di ve yü ze yel fe mo ral ven ru di men ter ola rak 
göz len di. Cer ra hi iş lem ön ce si mut la ka vas kü ler car rah lar da Dopp ler USG ile has ta la rı de ğer len -
dir me li dir ler.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve nöz yet mez lik; vas kü ler mal for mas yon
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child ho od. He had no limb hyper trophy, ca pil lary
mal for ma ti ons or limb dis cre pancy on physi cal ex-
a mi na ti on. The pa ti ent’s C sco re ac cor ding to 
CE AP clas si fi ca ti on was C3. The pa ti ent was re fer -
red to our cli nic with an ini ti al di ag no sis of per fo -
ra ting ve in in suf fi ci ency ba sed on his ve no us
dup lex ul tra so nog raphy per for med by a ra di o lo gist
in anot her hos pi tal. The di ag no sis on the re port
was gre at sap he no us ve in and per fo ra ting ve in in-
suf fi ci ency. Be fo re the plan ning the ope ra ti on, du-
p lex ul tra so nog raphy was per for med in our cli nic
by a vas cu lar sur ge on. The pro xi mal part of the gre -
at sap he no us ve in was not vi su a li zed, and we no ti -
ced that the su per fi ci al fe mo ral ve in di a me ter was
qu i te small. The re fo re, we sus pec ted the pos si bi lity
of a ve no us mal for ma ti on. We fol lo wed the di la ted
ve in along the la te ral as pect of lo wer ex tre mity an-
dLMV was de tec ted. Af ter con sul ting with ra di o -
logy cli nic, a com pu ted to mog rap hic ve nog raphy
was per for med sub se qu ently, and com mon ve no us
mal for ma ti ons we re de tec ted be low the kne e. The
pop li te al ve in was con ti nu o us with LMV and a hy-
pop las tic su per fi ci al fe mo ral ve in was pre sent (Fi -
gu res 1, 2A-C). La te ral mar gi nal ve in was dra i ning
in to the com mon fe mo ral ve in. Co il em bo li za ti on
was re com men ded for the mal for med ve no us mal-
for ma ti ons be low the kne e.

DIS CUS SI ON

The mar gi nal ve in is an ab nor mal su per fi ci al ve in
of the la te ral lo wer limb and this val ve less ve in
may le ad ve no us sta sis. Limb length dis cre pancy
and ne vus may co e xist. Ve no us in suf fi ci ency ca u -
sed by LMV ul ti ma tely cre a tes per sis tent ve no us
hyper ten si on of the lo wer ex tre mity. LMV cons ti -

FI GU RE 1: Va ri co si ti es cons ti tu te col la te ral chan nels with de ep ve no us sys-
tem and la te ral mar gi nal ve in (ar row).

FIGURE 2: Popliteal vein is continuous with lateral marginal vein (arrow) and hypoplasia of superficial femoral vein (big arrow) is seen.
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tu tes a col la te ral ve no us chan nel for the af fec ted
limb with ot her ve no us col la te rals in pa ti ents with
de ep ve no us ap la si a of the lo wer ex tre mity.4 So me-
ti mes, la te ral mar gi nal ve in is con nec ted with bi fid
gre at sap he no us ve in; but in our pa ti ent, gre at sap -
he no us ve in was dra i ning in to the va ri co si ti es be -
low the kne e; not in to the com mon fe mo ral ve in,
and the re was no bi fid gre at sap he no us ve in.

The most com mon is the per sis ten ce of the
LMV, fo und in 68-80% of Klip pel-Tre na u nay syn-
dro me pa ti ents.3,5 Klip pel-Tre na u nay syndro me is a
ra re con di ti on. It con sists of a com bi na ti on of vas-
cu lar mal for ma ti ons (ca pil lary mal for ma ti ons, most
com monly port-wi ne sta ins which usu ally has an
ir re gu lar mar gin and a cle ar, sharp bor der, ve no us
mal for ma ti ons and va ri co se ve ins) and hyper -
trophy (bo ne and/or soft tis su e). The re is a ten-
dency to af fect the lo wer limb uni la te rally.6 In a
study, ca pil lary mal for ma ti ons (port-wi ne sta ins)
we re ob ser ved in 98%, va ri co si ti es or ve no us mal-
for ma ti ons in %72, and limb hyper trophy in 67%
of pa ti ents with Klip pel-Tre na u nay syndro me.7

Our pa ti ent had only ve no us mal for ma ti ons and
hen ce we did not di ag no se this syndro me.

La te ral mar gi nal ve in tre at ment de pends on
the pa ti ent’s symptoms and con di ti on of the de ep
ve no us system. Com pres si on stoc kings are so me ti -
mes re com men ded when LMV is not pro mi nent or
the pa ti ent is asym pto ma tic. The best tre at ment is
comp le te sur gi cal re sec ti on of the ve in.8 Sur gi cal
ex ci si on in di ca ti ons of LMV are (i) pro mi nent LMV
ac com pa ni ed with cli ni cal symptoms of chro nic
ve no us in suf fi ci ency; (ii) throm bus in LMV and
(iii) sig ni fi cant limb length dis cre pancy (>2 cm) in
pe di at ric pa ti ents.3 Sympto ma tic mar gi nal ve ins
with ve no us sta sis and limb-length dis cre pancy in
child ho od sho uld be tre a ted as so on as pos sib le to
ac hi e ve length dis cre pancy cor rec ti on.9 Clo sed
strip ping sho uld not be pre fer red be ca u se of the ha -
zard of mas si ve ble e ding and he ma to mas. A se mi-

clo sed re sec ti on is re com men ded with cle ar ex po -
su re of the ve ins, es pe ci ally for lar ge per fo ra tors to
be li ga ted. Even tho ugh em bo lo-scle rot he rapy pro-
ce du re can be re com men ded in comp lex form of
con ge ni tal ve no us mal for ma ti on;10 this ma na ge -
ment or la ser tre at ment can ca u se skin da ma ge and
un com for tab le scar and long-las ting pa in ful inf -
lam ma ti on es pe ci ally in a vi sib le ve in. Sur gi cal re-
sec ti on sho uld be avo i ded if LMV is as so ci a ted with
the de ep ve no us age ne sis or hypop la si a of the ip si -
la te ral leg. The re fo re, an as sess ment of the de ep ve-
no us system is man da tory, be ca u se LMV ex ci si on
in pa ti ents with ap la si a or hypop la si a of the de ep
ve no us system sub se qu ently le ads to wor se ning of
the ve no us hyper ten si on. Mo re o ver, even if not
spe ci fi ed by ul tra so und, when the ab sen ce of pro -
xi mal or dis tal part of gre a ter sap he no us ve in is de-
tec ted du ring the clo sed strip ping ori en ta ti on of the
wi re to the la te ral as pect of the limb in tra o pe ra ti -
vely, VM can be con si de red. Ho we ver, in our opi -
ni on, most of the ti me it is not pos sib le and
de tec ti on of the de ep ve no us ano maly is im pos sib -
le in tra o pe ra ti vely.

In conc lu si on, es pe ci ally in yo ung adult ho od,
ve no us system ano maly sho uld be kept in mind in
pa ti ents who suf fer from chro nic ve no us in suf fi ci -
ency the pos si bi lit yand su per fi ci al ca pil lary mal for -
ma ti ons such as ne vus flam me us, limb-length
dis cre pancy and limb hyper trophy sho uld be exa -
mi ned. Ne vert he less, every vas cu lar sur ge on sho uld
per form dup lex ul tra so nog raphy by him self be fo re
the sur gi cal in ter ven ti on, and in ca se of any sus pi -
ci on, dup lex ul tra so nog raphy sho uld be per for med
by anot her qu a li fi ed ra di o lo gist. Alt ho ugh the se
VMs are ra re, all ve no us struc tu res sho uld be exa -
mi ned to avo id an inap prop ri a te sur gi cal pro ce du re. 
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Santral venöz kateterizasyon; hemodinamik monitorizasyon, parenteral
beslenme, yoğun içerikli ya da toksik mayilerin (örneğin kemoterapo-
tik ajanların) verilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Periferik

venleri korumak ve sıklıkla yapılan invaziv girişimleri azaltmak amacıyla
genellikle lokal anestezi eşliğinde yerleştirilen bu kateterlerin kullanımları-
nın artması ile komplikasyon oranlarında da artış görülmektedir. Sıklıkla acil
uygulamalarda, hematom, kanama, pnömotoraks gibi erken dönem kompli-
kasyonlar sık görülürken, geç dönemde katetere bağlı gelişen enfeksiyon ve
venöz tromboz ile daha sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yazımızda, kemoterapi tedavisi amacıyla port kateter takılmasının
sonrasında erken dönemde vena kava superior (VKS) sendromu gelişen bir

Port Katetere Bağlı Gelişen
Vena Kava Superior Sendromu

ÖÖZZEETT  San tral ve nöz ka te ter le rin kul la nım la rın da art ma ol ma sı ile bir lik te bu na bağ lı komp li kas -
yon lar da da cid di ar tış gö rül mek te dir. Gü nü müz de özel lik le kan ser has ta la rın da sık lık la kul la nı lan
port ka te ter le rin en önem li komp li kas yon la rın dan bi ri si şüp he siz ve nöz trom boz lar dır. Ka te te re
bağ lı trom boz lar, na di ren de ol sa ve na ka va su pe ri or sen dro mu na ve ve nöz dö nüş ano ma li si ne de
ne den ola bi lir ler. Trom bo zun sağ at ri yum içe ri si ne iler le me si, se bep ola bi le ce ği pul mo ner em bo li
ne de niy le mor ta li te ve mor bi di te oran la rı nı art tı ra bi lir. Uy gun an ti ko a gü lan te da vi ye rağ men bu
has ta lar da ka te te rin çı kar tı lıp çı kar tıl ma ma sı da ay rı bir tar tış ma ko nu su dur. Ya zı mız da, in fil tra tif
duk tal kar si nom ne de niy le te da vi alan ve port ka te ter imp lan tas yo nu son ra sın da ve na ka va su pe ri -
or sen dro mu ge li şen 40 ya şın da bir has ta yı sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Superior vena kava sendromu, kalıcı kateter

AABBSS  TTRRAACCTT  The re has be en a sig ni fi cant in cre a se in the cat he ter-re la ted comp li ca ti ons as the use
of cen tral ve no us cat he ters in cre a sed. One of the most im por tant comp li ca ti ons of the port cat he -
ter, which is ro u ti nely used in can cer pa ti ents, is ve no us throm bo sis. Cat he ter-re la ted throm bo sis
may be the re a son for ve na ca va su pe ri or syndro me and im pa i red ve no us dra i na ge. Prog res si on of
the throm bus in to the right at ri um can in cre a se the ra te of mor ta lity and mor bi dity du e to po ten -
ti al  of pul mo nary em bo lism. The re is anot her de ba te whet her to re mo ve the cat he ters or not in such
pa ti ents, in spi te of op ti mal an ti co a gu lant tre at ment. We ai med to re port a 40-ye ar-old pa ti ent who
was tre a ted for in fil tra ti ve duc tal car ci no ma and di ag no sed with ve na ca va su pe ri or syndro me se -
con dary to port cat he ter-re la ted throm bo sis.

KKeeyy  WWoorrddss::  Superior vena cava syndrome, indwelling catheters
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has ta, onam for mu ve ya zı lı ona yı nın alın ma sı nın
ar dın dan su nul mak ta dır.

OL GU SU NU MU

İnva ziv duk tal kar si nom ta nı sı ile 2 yıl ön ce sağ
me me lum pek to mi ame li ya tı ve son ra sın da top lam -
da 6 kür ke mo te ra pi öy kü sü olan, yak la şık on gün
ön ce  lo kal anes te zi al tın da dış mer kez de sağ subk-
la vi yan ven içe ri si ne ka lı cı port ka te ter yer leş ti ri len
40 ya şın da bir ba yan has ta, ka te ter ta kıl ma sın dan
son ra ki 48 sa at içe ri sin de sağ ko lun da ve yü zü nün
özel lik le sağ ya rı sın da şiş me, ağ rı ve ha re ket kı sıt -
lı lı ğı ya kın ma la rı baş la dı ğı nı ifa de ede rek kli ni ği -
mi ze baş vur du. Has ta nın fi zik mu a ye ne sin de; sağ
üst eks tre mi te sin de bi ceps böl ge si nin si met ri ği ne
gö re 2 cm da ha ge niş, sert ve has sas ol du ğu, sağ yüz
ya rı sın da da ha faz la ol mak üze re yüz böl ge sin de
şiş lik ol du ğu ve sağ subk la vi ku ler böl ge de be lir gin -
leş miş ve nöz ya pı lar ve yü ze yel te len ji ek ta zi ler ol-
du ğu sap tan dı (Re sim 1). De rin ven trom bo zu ön
ta nı sı ile acil ola rak ya pı lan ul tra so nog ra fi (USG)
so nu cun da sağ bra ki yal ven den ak sil ler ve ne ka dar
uza nım gös te ren hi po e ko ik trom büs sap ta nır ken,
trom bü sün dis tal ucu net ola rak de ğer len di ri le me -
di. Ju gu ler ven ve su pe ri or ka val ve nin de du ru ma
iş ti rak li ola bi le ce ği de ğer len di ri len has ta ya ya pı lan
trans to ra sik eko kar di yog ra fi de, sağ at ri yum içe ri -
sin de trom büs göz len me di an cak VKS net ola rak
de ğer len di ri le me di.

Tran sö ze fa ge al eko kar di yog ra fi ya pıl ma sı nı
ka bul et me yen has ta ya ya pı lan ve nog ra fi de, sağ üst
eks tre mi te de ak sil lar ve nin trom büs ile tı ka lı ol du -
ğu ve dis ta li nin kol la te ral ya pı lar ile re vas kü la ri ze
ol du ğu sap tan dı (Re sim 2). Kar şı üst eks tre mi te
ven le ri ne yö ne lik ya pı lan de ğer len dir me de ise sol
üst eks tre mi te ven le ri nin VKS baş lan gı cı na ka dar
açık ol du ğu ve VKS hi za sın dan iti ba ren cid di dar-
lık oluş tu ra rak, VKS bo şal ma sın da cid di ge cik me ye
ne den ol du ğu sap tan dı (Re sim 3). Bu es na da port
ka te ter den ve ri len opak mad de nin VKS’ye geç mek -
te ol du ğu göz len di (Re sim 4). Has ta ive di lik le dü -
şük mo le kül ağır lık lı he pa rin (DMAH) te da vi si ne
alın dı. Ke mo te ra pi plan lan ma sı ne de niy le oral an-
ti ko a gü las yon te da vi si on ko lo ji bi ri mi ta ra fın dan
uy gun gö rül me di. DMAH te da vi si ile üst eks tre mi -
te ödem ve sert li ği ge ri le yen has ta 7. gün de ta bur -

RESİM 1: Hastadaki asimetrik fasiyal ödem ve yüzeyel telenjiektazilerin
görünümü.

RESİM 2: Sağ üst ekstremitede aksiller ven trombozunun ve yaygın kollateral
vasküler yapıların görünümü.

RESİM 3: Karşı ekstremiteden verilen opak madde ile vena kava superiora
kadar dolum görünümü (** vena kava superior boşalmasındaki gecikme gös-
terilmiştir).



Damar Cer Derg 2014;23(1)62

Murat KADAN ve ark. PORT KATETERE BAĞLI GELİŞEN VENA KAVA SUPERİOR SENDROMU

cu edil di. Has ta nın port ka te te ri ak tif ola rak ça lış -
mak ta ol du ğu, en fek si yon bul gu su ya da cid di bir
komp li kas yon ol ma dı ğı ve en önem li si has ta nın te-
da vi si nin de vam et mek te ol ma sı ne den le riy le, te-
da vi de kul la nıl mak üze re ta bur cu olur ken ye rin de
bı ra kıl dı. Tek rar trom bo zun ön len me si ama cıy la
DMAH te da vi si nin ka te ter kal dı ğı müd det çe de va -
mı na ka rar ve ril di. Te da vi nin bi rin ci ayın da ya pı -
lan kon trol de, has ta nın semp tom la rı nın ge ri le di ği,
ul tra so nog ra fik ola rak mev cut tro bü sün or ga ni ze
ol du ğu ve ka te te rin açık ol du ğu göz len di. Has ta ke-
mo te ra pi te da vi si nin son lan ma sı nın ar dın dan en-
do vas kü ler te da vi ye alın mak üze re DMAH te da vi si
eş li ğin de ta ki be alın dı.

TAR TIŞ MA

Ka te te re bağ lı ge li şen ve na ka va su pe ri or sen dro -
mu (VKSS) için risk fak tör le ri te mel de Virc how tri -
a dı na (vas kü ler en do te li yal ha sar, ve nöz staz ve
hi per ko a gü la bi li te) da yan mak ta dır.1-3 San tral ve nöz
gi ri şim ya pıl mış kan ser has ta la rın da hi per ko a gü la -
bi li te sık gö rü lür ken, ka te ter yer leş tir me es na sın da
gö rü le bi len en do tel ha sa rı trom boz olu şu mu nu te-
tik le ye bil mek te dir.1

Ve nog ra fi kul la nı la rak ya pı lan ça lış ma lar da,
san tral ve nöz ka te ter yer leş ti ri len kan ser has ta la -
rın da trom boz gö rül me sık lı ğı %12-87 ola rak sap-
tan mış tır. Bu ça lış ma lar da, trom büs olu şu mu nun
en sık ilk 30 gün içe ri sin de ger çek leş ti ği ve sol

subk la vi yan ven ara cı lı ğı ile yer leş ti ri len ka te ter -
le rin, sağ dan yer leş ti ri len le re oran la da ha faz la
trom bo za me yil li ol duk la rı bil di ril mek te dir (%87
sol ve %62 sağ).4,5

VKSS sap ta nan has ta la rın %29’u asemp to ma -
tik tir.5 Semp to ma tik va ka lar da en sık gö rü len
semp tom lar yüz de, kol da, vü cut ya rı sın da şiş lik
(%45-70) olup, disp ne (%50), ök sü rük (%20), gö -
ğüs ağ rı sı (%20) ve dis fa ji (%20) de gö rü le bil mek -
te dir.5,6 Asemp to ma tik va ka lar da ge nel lik le
rast lan tı sal ola rak ya pı lan Dopp ler USG ile ta nı ko-
nu lur ken, semp to ma tik va ka lar da ul tra so nog ra fi ye
ek ola rak ya pı la cak kla sik ve nog ra fi, bil gi sa yar lı to-
mog ra fi (BT) ya da man ye tik re zo nans (MR) ve no-
g ra fi tı ka nık lı ğı ve se vi ye si ni or ta ya koy mak
açı sın dan önem ta şı mak ta dır. Son za man lar da ya pı-
lan ça lış ma lar da USG, tran sö ze fa ge al eko kar di yog -
ra fi ve kon trast lı BT’nin ta nı koy mak için ye ter li
ol du ğu, hat ta sa de ce bu ve ri ler le bi le trom bo li tik
te da vi ve ri le bi le ce ği bil di ril mek te dir.1 Her ne ka -
dar her mer kez de uy gu la na ma sa da, MR ve nog ra -
fi, san tral ven ler ve çev re do ku lar hak kın da en iyi
gö rün tü le me yi sağ la yan tek nik tir. Trans to ra sik ve
tran sö ze fa ge al eko kar di yog ra fi, trom bü sün kar di -
yak uza nı mı nı ve VKS iş ti ra ki ni gös ter mek için ol-
du ğu gi bi, ayı rı cı ta nı için de kul la nı la bi lir. Yi ne
pul mo ner em bo li (PE) şüp he si olan ol gu lar da pul-
mo ner BT an ji yog ra fi ya da ven ti las yon/per füz yon
sin tig ra fi si yar dım cı ola bi lir.1

VKSS’nin en önem li ve fa tal komp li kas yo nu
pul mo ner em bo li ve sep sis tir. Ka te te re bağ lı üst
eks tre mi te de rin ven trom bo zu (DVT) ge li şen has-
ta la rın yak la şık %6’sın da semp to ma tik PE ge li şir -
ken, ila ve %5’lik bir grup ta asemp to ma tik PE
var lı ğı sap tan mış tır. Ka te te re bağ lı sep sis va ka la rın
%23’ün de göz len miş olup, en sık gö rü len iki pa to -
jen, Staph ylo coc cus epi der mi dis ve gram ne ga tif
en te rik ba sil ler dir.1,5

Sis te mik an ti ko a gü las yon, te da vi de ilk ba sa -
ma ğı oluş tur mak ta dır. Bir çok ka te ter ba ğım lı
VKSS’nin, ma lig ni te ze mi nin de ge liş me si ne de niy -
le, oral an ti ko a gü las yon her za man se çi le me ye bil -
mek te dir. Böy le du rum lar da DMAH te da vi si
önem li bir se çe nek ol mak ta dır. Ben zer şekil de ye -
ni ne sil an ti ko a gü lan ve an tip la te let ajan lar da (da-

RESİM 4: Port kateterin açıklığı içerisinden verilen opak madde ile göster-
ilmiştir (**Opak maddenin vena kava superiora ulaştığı gösterilmiştir).
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bi gat ran, ri vok sa ban vb.) te da vi de kul la nı la bi lir.
An cak bu mo le kül le rin bu pa to lo ji nin te da vi sin de
kul la nı mı hak kın da ge niş kap sam lı ça lış ma lar he -
nüz mev cut de ğil dir. Trom bo li tik te da vi ise, özel-
lik le ma sif PE ya da he mo di na mik ins ta bi li te
du rum la rın da en di ke dir.6 Kro nik dö nem de ki
VKSS’li has ta lar da ise en do vas kü ler te da vi fay da lı
ola bil mek te dir.7

Ta nı ko nul du ğu an da ka te te rin çı kar tıl ma sı ile
il gi li he nüz bir fi kir bir li ği ol ma mak la bir lik te, ka-
te ter ba ğım lı VKSS’de ka te te rin er ken çı kar tıl ma -
sı nın PE ge li şi mi ni ön le di ği ne da ir li te ra tür de bir
ve ri bu lun ma mak ta dır. Ya pı lan ça lış ma lar da bu tür
has ta lar da ka te te rin kul la nıl ma du ru mu söz ko nu -
su ise, ka te ter ye rin de bı ra kı la rak kul la nı la bi le ce ği
bil di ril mek te dir.8 Bu du ru mun tek is tis na sı, ka te -
te re bağ lı sep sis tab lo su dur. Bu tür du rum lar da ka-
te te rin ive di lik le çı kar tıl ma sı ve sis te mik ge niş
spek trum lu an ti bi yo te ra pi nin baş lan ma sı öne ril -
mek te dir.9 Sun du ğu muz ol gu nun pe ri fe rik ve nöz
sis te min de ki yay gın fle bit tab lo su san tral ka te ter
kul la nı mı nı zo run lu kıl mış idi. Bu ne den le ve iler-
le yi ci bir tab lo ya da ge liş miş bir komp li kas yon ol-

ma ma sı nı da de ğer len di re rek, li te ra tür ve ri le ri ne
uy gun bi çim de va ka mız da ka te te ri ye rin de bı rak -
tık. 

So nuç ola rak, özel lik le ka lı cı port ka te ter yer-
leş ti ril miş olan has ta lar da ge li şen DVT, so lu num sı-
kın tı sı, yüz ve kol böl ge le rin de şiş me du ru mun da
ka te te re bağ lı VKSS akıl da tu tul ma lı dır. Her ne ka -
dar bu tür has ta lar da oral an ti ko a gü las yon her za -
man müm kün ol ma sa da, ta nı ko nul du ğun da
an ti ko a gü las yo nun baş lan ma sı ha ya ti önem ta şır.
Bu has ta la rın te da vi le rin de san tral ve nöz ka te ter ler
önem li bir yer tut tu ğu için, komp li kas yon suz sey-
re den bu tür va ka lar da, has ta lar ya kın dan ta kip
edil mek ko şu luy la ka te ter gü ven le ye rin de bı ra kı -
la bi lir ve kul la nı la bi lir. Uzun dö nem de ka te ter çe-
kil dik ten son ra VKSS için en do vas kü ler te da vi iyi
bir se çe nek gi bi gö rün mek le bir lik te, uzun dö nem -
de da ha ge niş ça lış ma la ra da ih ti yaç du yul mak ta -
dır.

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

1. Ag gar wal SK, McCa u ley W. Tun nel led cen tral
ve no us cat he ter-in du ced throm bo sis: a ra re
ca se of su pe ri or ve na ca va syndro me. CJEM
2005;7(4):273-7.

2. Wu del JL Jr, Nes bitt JC. Su pe ri or ve na ca va
syndro me. Curr Tre at Op ti ons On col 2001;
2(1):77-91.

3. Ven tu ri ni E, Be cuz zi L, Mag ni L. Cat he ter-in -
du ced throm bo sis of the su pe ri or ve na ca va.
Ca se Rep Vasc Med 2012;2012:469619. do -
i: 10.1155/2012/469619. Epub 2012 Nov 6.

4. De Cic co M, Ma to vic M, Ba les tre ri L, Pa na rel -
lo G, Fan tin D, Mo ras sut S, et al. Cen tral ve-

no us throm bo sis: an early and fre qu ent com-
p li ca ti on in can cer pa ti ents be a ring long-term
si las tic cat he ter. A pros pec ti ve study. Thromb
Res 1997;86(2):101-13.

5. Ku ter DJ. Throm bo tic comp li ca ti ons of cen tral
ve no us cat he ters in can cer pa ti ents. On co lo -
gist 2004;9(2):207-16.

6. Scu li er JP, Feld R. Su pe ri or ve na ca va obs -
truc ti on syndro me: re com men da ti ons for ma -
na ge ment. Can cer Tre at Rev 1985;12(3):
209-18.

7. Burns KE A, McLa ren A. Cat he ter-re la ted right
at ri al throm bus and pul mo nary em bo lism: a

ca se re port and syste ma tic re vi ew of the li te -
ra tu re. Ca na di an Res pi ra tory Jo ur nal 2009;
16(5):163-5.

8. Len ti ni S, Ba ro ne M, Be ne det to F, Spi nel li F.
Su pe ri or ve na ca va syndro me in a pa ti ent
with polyc yte mi a ve ra: di ag no sis and tre at -
ment. Car di ol Res Pract 2010;2010:791648.
do i: 10.4061/2010/791648. Epub 2010 Jun
3.

9. McGe e DC, Go uld MK. Pre ven ting comp li ca -
ti ons of cen tral ve no us cat he te ri za ti on. N Engl
J Med 2003;348(12):1123-33.

KAYNAKLAR



Damar Cer Derg 2014;23(1)64

Percutaneous procedures are widely used for endovascular treatment
of aortic pathologies and for transcatheter valve interventions. Safe
and effective vascular access is mandatory for these percutaneous

procedures. Femoral arteries are the most preferred route and are tradi-
tionally exposed via surgical cut-down. In order to avoid surgery, percuta-
neous suture-mediated closure devices are also available. These
percutaneous access devices have become popular especially among inter-
ventional radiology and cardiology colleagues, as well as vascular surgeons.
Despite some authors clearly did put into words that ‘surgeon input for these
interventions are not compulsory anymore’,1 this could be true only if non-
surgeon interventionists would repair vascular access complications by
themselves or when the complication rates of these percutaneous devices
become zero. This statement needs definitely to be challenged as percuta-
neous closure devices are not totally free of vascular complications. It is
recommended that the physicians performing endovascular repair should be
experienced in open arterial exposure, should the closure device fail to close
the arteriotomy.2

Although success rates for percutaneous devices are reported to be
high, the obtained data show that complication rates are not zero. The
reported technical success rates vary widely from 46.2% to 100% for
percutaneous endovascular aneurysm repair.3 Besides, although everything
may seem successful initially, there are some late complications requiring
surgery. With the literature data showing that better closure rates with
smaller sheaths (<18F) compared to the larger ones, Lee et al. reported the
overall success rate as 94.3% with higher successful closure for 12F to 16 F
sheaths in their series.4 Mathisen et al. reported 99.0% technical success
rate, and 5 patients required additional surgical interventions for
complications including bleeding, occlusion or pseudoaneurysm in the early
postoperative period, resulting in 30-day technical success rate of 92.6%.5

Minion and Davenport compared open cutdown (n=2,802) with
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percutaneous femoral access (n=1,781) in elective
EVAR cases using the American College of
Surgeons National Surgical Quality Improvement
Program database, and showed that the main
advantage of percutaneous access was a shorter
operative time (159±63 min v 150±68 min; p<0.05.).
However, they reported that 30-day serious
morbidity was more common in percutaneous
access, with no significant differences either in the
30-day mortality rate or the mean length of stay
between the two groups. The authors concluded
that with all access options, safeguards, and
procedural protocols, prompt treatment of the
complications were essential to maintain good
outcomes.6 Montán et al. reported 91.3% technical
success rate in 160 fascia suture technique closures
with 8.8% (n=14) technical failures requiring
conversion to open cutdown intraoperatively due
to bleeding, inadequate limb perfusion and a
broken guidewire.7 A recent study by Bechara et
al. reported the overall percutaneous endovascular
aneurysm repair  technical success rate as 82%.3

Nevertheless, the technical success is not 100%
and conversion to open incision is not rare. The
procedure becomes an emergency surgery
necessitating a more complicated femoral artery
repair when conversion to open surgery is
necessary. The skin incision in such a situation
must be much larger in most cases compared to an
initial open surgical cut-down procedure,
facilitating wound infections. We believe that
surgical approach to femoral artery and insertion
of the sheets on direct vision is an easy and safe
way for endovascular aortic and/or valve
procedures. We therefore perform endovascular
aortic procedures as a cardiovascular surgeon-
interventional radiologist team, and we prefer to
use open access approach for femoral artery. 

On the other hand, some authors report that
more wound complications including hematomas
or wound breakdowns are seen with an open
surgical cut-down.8 In order to reduce wound
complications and infection, we reduced the size
of the skin incision. Our technique consists of a
very limited skin incision to avoid infection. Com-

mon femoral artery (CFA) is exposed for a short
segment and suspended with vascular tapes distally
and proximally. Then, a circular purse string suture
is placed using a 5-0 polyprolen suture, large
enough for the size of the delivery system. At the
end of the procedure, the purse string suture is tied
down without a need for additional sutures to re-
pair the vessel in most cases, and a small vacuum
or penrose drain is placed to avoid even minimal
collection that can lead to local infection. These
precautions result in rapid and clean healing of the
incision. The length of surgical incision is not much
longer than the one that is done for a percutaneous
closure device insertion (Figure 1). Exposure for
the common femoral artery adds about 10 minutes
to overall procedure in most instances. We allow
some back bleeding during catheter withdrawal  to
avoid distal embolization, which we have never
experienced. Especially in thin patients with no
subcutaneous fat, femoral incision is minimized to
about 2 cm at a very short time indeed, without a
need for expensive percutaneous devices.

Small incisions may make the delivery system
insertion to CFA more difficult in obese patients
since CFA is located deeper anatomically and this
causes the insertion of the delivery system in a per-
pendicular fashion. This way of insertion may com-
plicate the insertion process and may lead to
arterial wall dissection or injury of the posterior
vessel wall. To avoid this and deliver the catheters
in an oblique way, we prefer to make a small punc-
ture on the skin distal to the incision and insert the
catheter from there under direct vision while en-
tering to CFA (Figure 2). This approach prevents
enlarging the skin incision and perpendicular in-
sertion.

FIGURE 1: Incision for open femoral access.
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The cost-effective use of public resources is an-
other aspect that worths considering since these
percutaneous devices are much more costly com-
pared to open surgical cut-down.4 For an average
size patient, surgical cut-down is very small in size,

adds not much time to overall procedure and heals
fast with almost no complications. We believe that
femoral access with percutaneous devices should
not be performed in all the patients undergoing en-
dovascular procedures, but they should be reserved
for difficult cases like very obese patients. Protocols
for patient selection for open access and percuta-
neous devices need to be constituted. The rational
for using percutaneous devices or open cut-down
for endovascular therapies should not relay on the
idea of avoiding surgeons’ interface, but on patients’
benefit and good use of scarce public resources. 
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FIGURE 2: Incision for an obese patient. A. Access of the needle is from dis-
tal intact skin to avoid perpendicular entry of the delivery system. B. Insertion
of the delivery system.
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