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yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel
toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı
iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler
yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir for-
munda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

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

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

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

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

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

YAZARLARA



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

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Cerrahi teknik
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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.
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Hemodiyaliz Amacıyla Oluşturulan
Arteriovenöz Fistüllerin

Retrospektif Değerlendirilmesi:
İki Yıllık Klinik Tecrübemiz

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz programına alınan hastalarda arterio-
venöz fistül (AVF) oluşturulması sıkça başvurulan bir yöntemdir. Ancak bu hastalarda var olan
ek kronik hastalıklar, AVF için tercih edilen vasküler yapılar ve ameliyat tekniği gibi faktörler
AVF açıklığını ve hastaların AVF’den faydalanma düzeyini etkileyen önemli faktörlerdir. Bu ça-
lışmada kliniğimizde AVF oluşturulması amacıyla yapılan operasyonların retrospektif olarak in-
celenmesi amaçlanmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kliniğimizde 2012-2014 yılları arasında 126 hastada
AVF oluşturulması amacıyla yapılan 151 operasyon, demografik özellikleri, eşlik eden hastalıklar,
ameliyat, ameliyat sonrası erken ve geç dönem sonuçları açısından retrospektif olarak incelen-
miştir. BBuullgguullaarr::  Hastaların %61’i erkek, %39’u kadındır. Yaş ortalaması; 64,59±14,76 olarak he-
saplanmıştır. Yapılmış olan 151 operasyonun 46’sı reopere olmuş vakalardır. Kalan 105
operasyonun; %90,47’sinde sol üst extremite, %71,42’sinde radial bölge kullanılmıştır. Oluşturu-
lan AVF’lerin açık kalım oranları 10. günde %94,28, 1. ayda %90,47 ve 12 ayın sonun da ise %80,95
olarak hesaplanmıştır. 5`i reopere olan hastalar olmak üzere 8 hastaya basilic ven transpozisyonu
gerçekleştirilmiştir. Erken dönemde en sık karşılaşılan komplikasyonlar; %23,91 ile trombüs ge-
lişimi ve %6,52 ile hematomdur. Hastaların %66,6`sında bir veya birden fazla ek kronik hastalık
varlığı ortaya konmuş, bunlar arasında hipertansiyon %45,23 ile ilk sırada yeralmıştır. SSoonnuuçç::  Ope-
rasyon öncesinde extremitenin korunması, uygun lokalizasyonun ve anastomoz tekniğinin seçil-
mesi, operasyon sonrasında AVF`ün olgunlaşması için yeterli sürenin tanınması önemlidir. Sıkça
rastlanılan ek kronik hastalıklar kontrol altına alınmalı, ilgili klinik hekimleri ve diyaliz bölümü
ile koordineli çalışılmalıdır.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Arteriyovenöz fistül; böbrek yetmezliği, kronik; böbrek diyalizi

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Creation of an arteriovenous fistula (AVF) is a highly preferred procedure
in patients who received dialysis program due to chronic renal failure. However the factors like
additional chronic illnesses, preffered vascular structures and the surgical technique are the factors
that effect the patency of the AVF and the level of patient benefit from it. In this study, we aimed
to evaluate AVF operations performed in our clinic retrospectively. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  151 op-
erations in 126 patients that performed to create AVF in our clinic, between the years 2012-2014
were evaluated retrospectively, in terms of demographic characteristics, comorbid illnesses, sur-
gery, early and late postoperative results. RReessuullttss::  61% of the patients were male, 39% were female.
Average age was calculated as 64.59±14.76. 46 of the 151 operation were reoperations. In the re-
maining 105 operations, 90,47% left upper extremity and 71,42% radial region were used. The pa-
tency rates of the created AVFs were calculated 94.28% in the 10th day, 90.47% in the 1st month
and 80.95% at the end of 12 months. Basilic vein transposition was performed to 8 patients. 5 of
these 8 patients were reoperations. The most common complications in the early period were,
thrombus formation with 23.91% and haematomas with 6.52%. In the 66,6% of patients, one or
more additional chronic illnesses were identified, hypertension was the first with 45.23% among
them. CCoonncclluussiioonn::  Before operation, the extremity protection, selection of appropriate localization,
anastomosis technique and postoperative recognition of sufficient time for maturing AVF are im-
portant. Frequently encountered additional chronic diseases should be controlled, and should be co-
ordinated with the physicians of the related clinics and dialysis department.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; renal insufficiency, chronic; renal dialysis 
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olff ve ark. tarafından 1943 yılında ekstra-
korporeal diyalizin tanımlanmasından
sonra temel sorun, hastaların tekrar tekrar

diyalize girebilecekleri bir vasküler erişim yeri ve
hemodiyalizin devamı için güçlü bir venöz debi ya-
ratma ihtiyacı olmuştur. Sonraki yıllarda 1960’da
Quinton, Scribner ve ark.nın eksternal arteriove-
nöz şantı tanımlaması ve 1966’da da Brescia, Ci-
mino ve ark. tarafından endojen fistülün (AVF)
tanımlanması ile, bu ihtiyaç bir ölçüde karşılan-
mıştır. Yıllar içinde AVF’ler çeşitli modifikasyon-
lara uğrayarak sentetik greftler ve santral venöz
kateterler ile kıyaslandığında daha düşük tromboz,
enfeksiyon riski ve sağlık harcaması nedeniyle ter-
cih edilir hale gelmişlerdir. Ancak AVF oluşturul-
muş birçok hasta kompleks hastalıklar, önceki
vasküler erişim prosedürleri, intravenöz kateterler,
diyabet, vasküler hastalık, bayan cinsiyet, yaş ve
diğer komplike edici faktörler nedeniyle sorun ya-
şamaktadır. Bu da hastaların hemodiyalizden fay-
dalanma oranlarının arttırması için oluşturulan
AVF’lerin sorunsuz çalışmalarının gerekliliğine
dikkat çekmektedir.

Bu çalışmada kliniğimizde 2012-2014 yılları
arasında 126 hastada AVF oluşturulması amacıyla
yapılan 151 operasyon ve sonuçları retrospektif
olarak incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimize 2012-2014 yılları arasında akut veya
kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz
amaçlı AVF oluşturulması için başvuran 126 has-
taya yapılmış olan toplam 151 operasyon ve sonuç-
ları retrospektif olarak incelenmiştir.

AVF oluşturulması için hastaların üst ekstre-
mitelerinden non-dominant olanı ve mümkün ol-
duğunca distal arteryel ve venöz yapılar tercih
edilmiştir. Uygun vasküler yapı bulunamaması du-
rumunda, vasküler yapıların uygun olduğu daha üst
seviyelerden işlem yapılmıştır. Operasyonlar lokal
anestezi altında yapılmış, gereği halinde sedasyon
için anestezi desteği alınmıştır. Anastomozlar ya-
pılmadan önce hastalara rutin olarak 1 ml heparin
uygulanmış, sonrasında anastomozlar yapılmıştır.
Anastomoz tekniği olarak; radial bölgedeki anasto-

mozlar, uygun kalibrasyondaki sefalik venin distali
bağlanıp ayrıldıktan sonra, 7/0 prolen sütür kulla-
nılarak uç-yan şekilde kontinü anastomoz olarak
yapılmıştır. Brakyial bölgedeki anastomozlar ise
mümkün olduğunca uygun kalibrasyondaki sefalik
ven brakyial artere yaklaştırılarak, venin devamlı-
lığı bozulmadan yan-yan; yeterli yaklaştırmanın
yapılamadığı vakalarda ise uç-yan şekilde, yine 7/0
prolen sütür kullanılarak kontinü anastomoz ola-
rak yapılmıştır. Her iki bölgede de anatomoz kali-
tesini korumak amacıyla vasküler yapıların
adventisya tabakalarının mümkün olduğunca te-
mizlenmesine, venöz yapının ve çevresinin rahat-
latılmasına özen gösterilmiştir. Operasyonların
tamamında 2,5 X loop kullanılarak anastomozlar
yapılmıştır. Operasyon sonucunda thrill alınması
hedeflenmiş, thrill alınamadığı ancak venöz dolu-
mun  ve vende  pulsasyonun olduğu durumlarda ise
cerrahi teknikte sorun olmadığı kontrol edilerek
operasyon sonlandırılmış, ve hastaya yoğun el eg-
zersizleri önerilmiştir. PTFE greft kullanılan has-
talarda ise anastomozlar 5/0 prolen sütür
kullanılarak yapılmıştır. Operasyon sonrasında has-
talarda rutin olarak antiagregan veya antikoagülan
tedavi kullanılmamış, gerekli görüldüğü durum-
larda tedaviye düşük molekül ağırlıklı heparin ek-
lenmiştir.

Oluşturulan AVF’lerin kontrolleri postoperatif
10. gün, 1. ay ve sonrasında fizik muayene, Dopp-
ler ultrason ve diyaliz bölümü ile koordinasyon
sağlanarak yapılmıştır. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama ± stan-
dart sapma olarak, kategorik değişkenler frekans ve
% şeklinde gösterildi. Tanımlayıcı istatistikler için
SPSS 15.0 for Windows (Chicago, Illinois, USA )
programı kullanıldı. 

BULGULAR

Kliniğimizde 2012-2014 yılları arasında AVF oluş-
turulması amacıyla 126 hastaya, toplam 151 ope-
rasyon gerçekleştirilmiştir. Hastaların %61’i erkek
(n=77), %39’u kadın (n=49) dır. Tüm hastaların yaş
ortalaması 64,59±14,76, erkeklerin yaş ortalaması
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65,68±12,84, kadınların yaş ortalaması; 62,87±17,35
yıldır. Yapılmış olan 151 operasyonun 25’i ilk ope-
rasyonları kliniğimizde yapılan, ancak sonrasında
reoperasyon olan, 21’i ilk operasyonları dış mer-
kezlerce yapılmış ve sonrasında kliniğimizde reo-
pere olmuş vakalardır. Kalan 105 operasyonun;
%9,53’ünde sağ (n=10), %90,47’sinde sol (n=95) üst
ekstremite kullanılmıştır. Yine bu 105 operasyo-
nun %28,58’inde brakiyal bölge (n=30),
%71,42’sinde ise radial bölge (n=75) kullanılmıştır.
Brakiyal bölge seçimlerinin nedeni, ekstremite  dis-
talinde uygun kalibrasyonda ven bulunamayışı ve
rastlanılan arteryel patolojlerdir.

Operasyon sonrası 10. günde, 1. ayda  ve 12.
ayda diyaliz bölümüyle koordinasyon sağlanarak
yapılan kontroller sonucunda çalışmayan AVF sa-
yıları ve oluşturulan AVF`lerin açık kalma oran-
ları şu şekilde saptanmıştır (Tablo 1). Yapılan
kontrollerde; 10. günde 6 hastanın AVF’sinin ça-
lışmadığı, 1. ayda 4 hastanın daha AVF’sinin çalış-
mayarak, çalışmayan AVF sayısının 10’a çıktığı, 12
ay sonunda ise bunlara 10 hasta daha eklenerek ça-
lışmayan AVF sayısının 20’ye ulaştığı saptanmış-
tır. Buna göre kliniğimizde oluşturulan AVF’lerin
açık kalım oranları 10 günde %94,28, 1. ayda
%90,47, 12 ayın sonun da ise %80,95 olarak he-
saplanmıştır.

İlk operasyonları kliniğimizde yapılan 25 reo-
perasyon incelendiğinde, bunların %64’ü (n=16)
yeni AVF oluşturulmasıdır. Hastaların %12’sine
(n=3) basilik ven transpozisyonu, %12’sine (n=3)
trombektomi, %4’üne (n=1) hematom boşaltılması,
%4’üne (n=1) politetrafloroetilen (PTFE) greft in-
terpozisyonu, ve %4’üne (n=1) renal transplantas-
yon yapılması nedeniyle AVF`nin kapatılması
işlemi uygulanmıştır.

İlk operasyonları dış merkezlerce yapılan 21
reoperasyonda ise dağılım şu şekildedir: %38,1

(n=8) hastaya trombektomi, %19 (n=4) hastaya
AVF’nin kapatılması, %14,3 (n=3) hastaya yeni
AVF oluşturulması, %9,5 (n=2) hastaya hematom
boşaltılması, %9,5 (n=2) hastaya basilik ven trans-
pozisyonu, %4,7 (n=1) hastaya PTFE greft inter-
pozisyonu ve yine %4,7 (n=1) hastaya
hemodiyaliz sonrası kanama revizyonu işlemleri
uygulanmıştır. Bu grupta AVF’lerin kapatılma ne-
denleri 2 hastada anevrizma gelişmesi, 1 hastada
yüksek venöz akım, 1 hastada da elde iskemi ge-
lişmesidir.

Reoperasyon uygulanan her iki grup birlikte
ele alındığında, erken dönemde en sık karşılaşılan
komplikasyonlar; %23,91 ile trombüs gelişimi ve
%6,52 ile hematom olarak saptanmıştır.

Toplamda 4’ü kadın, 4’ü erkek olmak üzere 8
hastaya basilik ven transpozisyonu gerçekleştiril-
miştir. Bunlardan 5’inde daha önceden AVF açıl-
mış, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere 3 tanesinde
ise görülür manüple edilebilir venöz yapıların ol-
ması ve bunların yapılacak işleme uygunluğu göz
önünde bulundurularak, direkt basilik ven trans-
pozisyonu yapılmıştır.

Yüz yirmi altı hasta ayrıca kronik böbrek yet-
mezliğine eşlik eden diğer kronik hastalıklar açı-
sından da incelenmiştir. Hastaların %66,6`sında
(n=84) bir veya birden fazla ek kronik hastalık var-
lığı ortaya konmuştur (Tablo 2).

Opere edilen hasta sayısı ile kıyaslandığında,
hipertansiyonun %45,23 (n=57) ile ilk sırada, 
diyabetin ise %26,98 (n=34) ile ikinci sırada yer
aldığı görülmektedir. Bunları %12,69 (n=16) 
ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yine
%12,69 (n=16) ile koroner arter hastalığı, %5,55
(n=7) ile konjeftif kalp yetmezliği, ve toplam sa-
yıları 22 olan ancak her biri %5’in altında görülen
diğer kronik hastalıklar takip etmektedir (Tablo
2).
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Çalışmayan toplam AVF sayısı/ilk kez oluşturulan AVF sayısı Oluşturulan AVF`lerin açık kalma oranları

10. gün 6/105 %94,28

1.ay 10/105 %90,47

12. ay 20/105 %80,95

TABLO 1: Çalışmayan arteriovenöz fistül (AVF) sayıları ve oluşturulan AVF`lerin açık kalma oranları.



TARTIŞMA

1966`da Brescia, Cimino ve ark. tarafından endo-
jen fistülün (AVF) tanımlanması ve yıllar içeri-
sinde pek çok tekniğin geliştirilmesi ile diyaliz
programına alınan ve sayıları her yıl artış göste-
ren son dönem böbrek yetmezliği hastalarının
renal transplantasyona kadar diyaliz cihazına bağ-
lanmak için ihtiyaç duydukları yüksek debili
venöz akım sağlanmıştır.1,2 Bu aşamada AVF  ame-
liyatları böbrek nakli gerçekleştirilene kadar ilk
tercih edilen ameliyatlardır.3 Ne var ki yaşam sü-
resinin giderek uzaması ve renal transplantasyon
için yeterli donör bulunamayışı, ve kronik böbrek
yetmezlikli hastaların uzun yıllar diyalize girmesi,
oluşturulmuş olan AVF’nin uzun süre açık kala-
rak kullanılabilmesi ihtiyacını doğurmuştur.4 Vas-
küler yapıların kalibrasyon ve kan akımı
yönünden yeterli kalitede olmaması, diyabet,
kadın cinsiyet, ileri yaş, antitrombositik tedavi
kontrendikasyonu olması ve hasta hemodiyalize
girmeye başladıktan sonra fistülün açılması, AVF
yetersizliği gelişiminde rol oynayan önemli fak-
törlerdir.5 AVF oluşturulması amacıyla kliniğimize
başvuran hastaların tamamına yakını diyaliz prog-
ramına alındıktan ve diyaliz kateterleri takılmış
halde gelmiştir. Bu nedenle diyalize girmeden
AVF oluşturulan hastalarla AVF açıklığı yönün-
den karşılaştırma yapılamamıştır. Literatürle
uyumlu olarak, AVF oluşturulması kararı veril-
dikten sonra hastaların operasyon planlanan eks-

tremiteleri korumaya alınmış, bu ekstremitelere
herhangi bir invaziv girişim yapılmamıştır.6,7 Ça-
lışmamızda hastaların yaş ortalaması 64,45 yıl ola-
rak saptanmıştır. Bu, literatürde saptanan yaş
ortalamalarının üzerindedir ve bölgenin demo-
grafik yapısından kaynaklanmaktadır. Literatürde
de belirtildiği üzere, AVF oluşturulması için has-
taların üst ekstremitelerinden non-dominant olanı
ve mümkün olduğunca distal arteryel ve venöz ya-
pılar tercih edilmiş, bu şekilde ileride tekrar AVF
oluşturulması gerektiğinde daha proksimalden
yeni AVF oluşumuna imkan sağlanmıştır.8

AVF’lerin açıklık oranlarını anastomoz tekniği
(uç-yan, yan-yan, Galvin tip III gibi) ile ilişkilen-
diren ve anastomoz tekniğinin de damarın du-
rumu ve cerrahın tercihine göre belirlenmesi
gerektiğini ortaya koyan yayınlar mevcuttur.8-10

Çalışmamıza dahil edilen hastalarda %70,08 ora-
nında uç-yan anastomoz tekniği kullanılmış, has-
taların yapılan kontrollerinde, oluşturulan
AVF’lerin açık kalma oranları 10. günde %94,28,
1. ayda %90,47 ve 12 ayın sonunda ise %80,95 ola-
rak belirlenmiştir. Hemodiyalizin yapılabilmesi
için yeterli venöz akımın minimum 3 haftada sağ-
lanabileceğinin ortaya konması sebebiyle, 3 hafta-
1 aydan önce fistülden hemodiyalize başlanma-
ması önerilmiştir.6,7 AVF operasyonu sonrası,
erken dönemde en sık görülen komplikasyon
trombus oluşumudur. Bu %9,4 ile %38 arasında
değişmektedir.11,12 Çalışmamızda reoperasyon ya-
pılan tüm hastaların %23,91’ini trombüs oluşan
hastalar teşkil etmiştir. Bunu %6,52 ile hematom
gelişen hastalar izlemektedir. Bu da literatür ile
uyumludur.6,7,13-17 Yapılan çalışmalar, KBY’li has-
talarda hipertansiyon ve diyabete sıkça rastlanıl-
dığını, özellikle diyabetik hastalarda artmış
oksidatif stresle birlikte aterosklerozun daha yay-
gın ve ciddi seyrettiğini, bunun da oluşturulan
AVF’nin çalışma ve açık kalma süresi olumsuz et-
kileyebileceğini ortaya koymuştur.3,6,8,13-15 Buna
paralel olarak, çalışmamızda kronik böbrek yet-
mezliğine en sık eşlik eden birinci ve ikinci kronik
hastalık olarak hastaların %45,23’ünde hipertan-
siyon ve %26,98’inde ise diyabet saptanmıştır.
Reopere edilen hastalarda ise hipertansiyon
%47,82, diyabet %34,78 oranında görülmektedir.
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Sayı Yüzde

Ek kronik hastalık yok 42 33,3

Hipertansiyon 57 45,23

Diyabet 34 26,98

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı16 12,69

Koroner arter hastalığı16 12,69

Konjestif kalp yetmezliği7 5,55

Diğer kronik hastalıklar* 22 <5

TABLO 2: Arteriovenöz fistül oluşturulması amacıyla
opere edilen hastalarda kronik böbrek yetmezliğine 

eşlik eden diğer kronik hastalıkların dağılımı.

*: Asendan aort anevrizması, periferik arter hastalığı, karaciğer yetmezliği, mesane kan-
seri, meme kanseri, hiperlipidemi, astım, gut, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı,
epilepsi, aritmi, sistemik lupus eritematosus, serebrovasküler hastalık, polikistik böbrek
hastalığı, hepatit-B, kalıcı pacemaker, peptik ulcus.



SONUÇ
AVF oluşturulması, hemodiyaliz uygulanan hasta-
lar için halen en iyi ve en sık kullanılan metottur.
Risk faktörleri ve hastaların giderek daha uzun yıl-
lar diyalize mahkum kalması, oluşturulan AVF’le-
rin uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesinin
önemini ortaya koymuştur. Bu nedenle operasyon
öncesinde ekstremitenin korunmasının, uygun lo-
kalizasyonun ve anastomoz tekniğinin seçilmesi-
nin, operasyon sonrasında AVF’nin olgunlaşması

için yeterli sürenin tanınmasının önemi bir kat
daha artmıştır. Bunlarla birlikte, hastalarda sıkça
rastlanılan hipertansiyon ve diyabet gibi kronik
hastalıkların kontrol altına alınması, hasta takiple-
rinde ilgili branş hekimleri ve diyaliz bölümü ile
daha koordineli çalışılmasının fayda sağlayacağı gö-
rüşündeyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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akayasu’s arteritis (TA) is first described by a Japanese ophthalmolo-
gist, Mikito Takayasu, in 1908. It is a disease of unknown etiology
primarily affecting the aorta and its branches.1 Vessel inflammation

Mid-Term Results of Surgical and
Endovascular Treatments in

Takayasu’s Arteritis

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Takayasu’s arteritis (TA) is first described by a Japanese ophthalmologist,
Mikito Takayasu, in 1908. It is a disease of unknown etiology, primarily affecting aorta and its
branches. We present mid-term results of 20 patients who underwent surgery or endovascular in-
tervention due to TA. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Between January 2003 and January 2013, 20 patients
with TA underwent surgery or endovascular intervention in our clinic. Their symptoms and find-
ings were upper extremity ischemia (n=10), upper extremity hypertension (n=7), lower extremity
claudication (n=5), subclavian steal (n=5), syncope (n=2), vertebro-basillary insufficiency (n=2), and
visual disturbances (n=1). Of 20 patients, 13 underwent surgery, 6 underwent endovascular inter-
vention, and 1 underwent a hybrid approach. RReessuullttss:: Restenosis was observed in 6 patients.
Aneurysm occurred at right distal anastomotic site of the aorto-bifemoral graft in 1 patient who un-
derwent surgery due to atypical coarctation of the aorta. Transient ischemic attack occurred in 1 pa-
tient on 48th day after endovascular intervention to the left carotid artery. There was no mortality
in our series. CCoonncclluussiioonn::  Both surgical and endovascular approaches are commonly used tech-
niques in TA. Restenosis rates of these interventions are similar. Treatment depends on the on the
characteristics of the lesion, and the experience of the surgeon.

KKeeyy  WWoorrddss::  Takayasu’s arteritis; surgery; endovascular techniques

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Takayasu arteriti (TA) ilk olarak 1908 yılında Japon göz hekimi Mikito Takayasu ta-
rafından tanımlanan, etyolojisi bilinmeyen, aorta ve dallarını tutarak semptom veren bir hastalıktır.
TA nedeniyle cerrahi veya endovasküler girişim uygulanan 20 hastanın orta dönem sonuçlarını
sunmayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2003-Ocak 2011 tarihleri arasında TA tanılı toplam
20 hastaya kliniğimizde cerrahi veya endovasküler girişim uygulandı. Başlıca semptom ve bulgular
üst ekstremite iskemisi (n=10), üst ekstremitede hipertansiyon (n=7), alt ekstremitede kladikasyo
(n=5), subklavian çalma (n=5), senkop (n=2), vertebrobaziller yetmezlik (n=2) ve görme bozukluğu
(n=1) idi. Yirmi hastanın 13’üne cerrahi, 6’sına endovasküler girişim, 1 hastaya ise hibrid yaklaşım
uygulandı. BBuullgguullaarr::  Toplam 6 hastada restenoz izlendi. Atipik aort koarktasyonu nedeniyle aorto-
bifemoral bypass uygulan 1 hastanın sağ distal anastomoz bölgesinde anevrizma gelişti. Sol inter-
nal karotisine endovasküler girişim uygulanan 1 hastada, işlemden 48 gün sonra geçici iskemik atak
izlendi. Olgularımızın takip sürecinde mortalite izlenmedi. SSoonnuuçç::  TA’da hem cerrahi hem de en-
dovasküler yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır. Her ikisinde de izlenen restenoz oranları benzer-
dir. Bu bağlamda hangi tedavi modalitesinin seçileceği, lezyonun özelliğine ve cerrahın tecrübesine
bağlıdır.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Takayasu arteriti; cerrahi; endovasküler prosedürler       
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leads to wall thickening, fibrosis, stenosis, and
thrombus formation. Incidence, distribution, and
presentation of TA vary geographically, and these
discrepancies affect the treatment and prognosis of
the patients. Although there is no pathognomonic
histopathologic finding, TA is classified as a giant
cell vasculitis. Middle aortic syndrome, young fe-
male arteritis, nonspecific aortoarteritis, pulseless
disease, and aortic arch syndrome are the other
commonly used names of TA, based upon the clin-
ical findings.

Diagnosis is associated with a high suspicion
due to rarity of the disease. TA must be kept in
mind by the surgeons, because it can manifest as
arterial occlusions, stenosis, or aneurysms. A de-
tailed physical examination must be done in the
light of complaints of the patient. When the ves-

sels involved are considered, histolopathological di-
agnosis is usually impractical, and limited to the
cases undergoing revascularization procedures.
Doppler ultrasound is a useful non-invasive proce-
dure for the assessment of vessel wall inflamma-
tion. Angiography remains the gold standard for
the diagnosis. Erythrocyte sedimentation rate
(ESR) is a useful parameter for follow-up (not for
diagnosis) to determine acute exacerbations of the
disease, and the effectiveness of treatment.

Absence of pathognomonic and objective find-
ings challenged surgeons to develop adopted diag-
nostic criteria. Ishikawa first published the criteria
of TA in 1988, and several modifications of this de-
scription were reported in thereafter. “Sharma’s
Criteria for TA” is currently the most commonly
used diagnostic criteria for TA (Table 1).2

Three major criteria

Left mid subclavian artery lesion The most severe stenosis or occlusion present in the mid-portion, from the point 1 cm proximal to the 

vertebral artery orifice up to that 3 cm distal to the orifice determined by angiography

Right mid subclavian artery lesion The most severe stenosis or occlusion present in the mid-portion, from the right vertebral artery orifice to the 

point 3 cm distal to orifice determined by angiography

Characteristic signs and symptoms These include limb claudication, pulselessness or pulse differences in limbs, an unobtainable or 

for at least one month duration a significant blood pressure difference (>10 mmHg systolic blood pressure difference in limb), 

fever, neck pain, transient amaurosis, blurred vision, syncope, dyspnea or palpitations.

Ten minor criteria

High ESR Unexplained persistent high ESR >20 mm/h (Westergren) at diagnosis or presence of the evidence

in patients history

Carotid artery tenderness Unilateral or bilateral tenderness of common arteries on palpation. Neck muscle tenderness is unacceptable

Hypertension Persistent blood pressure >140/90 mmHg brachial or >160/90 mmHg popliteal

Aortic regurgitation or anuloaortic ectasia Aortic regurgitation by auscultation or Doppler echocardiography or angiography; or anuloaortic ectasia  by 

angiography or two-dimensional echocardiography

Pulmonary artery lesion Lobar or segmental arterial occlusion or equivalent determined by angiography or perfusion scintigraphy, 

or presence of stenosis, aneurysm, luminal irregularity or any combination in pulmonary trunk or in 

unilateral or bilateral pulmonary arteries determined by angiography

Left mid common carotid lesion Presence of the most severe stenosis or occlusion in the mid-portion of 5 cm in length from the point 2 cm 

distal to its orifice determined by angiography

Distal brachiocephalic trunk lesion Presence of the most stenosis or occlusion in the distal third determined by angiography

Descending thoracic aorta lesion Narrowing, dilatation or aneurysm, luminal irregularity or any combination determined by angiography: 

tortuosity alone is unacceptable

Abdominal aorta lesion Narrowing, dilatation or aneurysm, luminal irregularity or aneurysm combination

Coronary artery lesion Documented on angiography below the age of 30 years in the absence of risk factors like 

hyperlipidemia or diabetes mellitus

Presence of two major or one major and two minor criteria or four minor criteria suggests a high probability of Takayasu's arteritis

TABLE 1: Sharma’s criteria for Takayasu’s arteritis.

ESR: Erythrocyte sedimentation rate.
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Treatment strategy is chosen according to the
segment of the arterial structure involved. There-
fore, a classification that gives anatomic and angio-
graphic data about the patient is important. There
are several classifications such as Ueno, Nasu, and
Tokyo. Comparison of these classifications are
shown in Table 2.2

Vascular inflammation leads arterial stenosis
in TA, and this may require surgical or endovascu-
lar interventions. Increased experience enabled
most of the vascular surgery centers to be able to
perform both surgery and endovascular ap-
proaches. The treatment option to be used is de-
termined by the surgeon, according to the vascular
lesion of the patient.

In this paper, we aimed to present mid-term
results of our 20 patients who underwent surgery
or endovascular intervention due to TA.

MATERIAL AND METHODS

Between January 2003 and January 2013, 20 pa-
tients with TA underwent surgery or endovascular
intervention in our clinic. All patients were fe-
males, and their mean age was 31.2 ± 13.6 years.
Their symptoms and findings were upper extrem-
ity ischemia (n=10), upper extremity hypertension
(n=7), lower extremity claudication (n=5), subcla-
vian steal (n=5), syncope (n=2), vertebro-basillary
insufficiency (n=2), and visual disturbances (n=1). 

TA was diagnosed according to the Sharma’s
criteria (Table 1). Patients with active systemic dis-
ease, as manifested by symptoms such as fever,
musculoskeletal pains, or increased ESR, received
an immunosuppressive therapy before surgery.
Surgical treatment was performed after the ESR
had been normalized.

All patients underwent diagnostic angiogra-
phy prior to surgery or endovascular intervention.
Patients were classified according to Ueno classifi-
cation. Twelve patients were Type-1, 5 patients
were Type-2, 2 patients were Type-3, and 1 patient
was Type-4. Distribution of arterial involvements
and types are detailed in Table 3. 

Of 20 patients, 13 underwent surgery, 6 un-
derwent endovascular intervention, and 1 under-

went a hybrid approach. The list of performed in-
terventions are detailed in Table 4.

The statistical analysis of the data was per-
formed using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) version
13.0 software program. Continuous variables were
expressed as arithmetical mean ± standard devia-
tion (SD), and categorical variables were expressed
as frequency (n).

RESULTS

Female dominance in our patient population was
consistent with the literature.3 We did not observe
any visceral or renal artery involvement in our

Ueno Classification

Type I Disease of the aortic arch and its branches

Type II Disease confined to the descending thoracic and abdominal aorta

Type III Combination of type I and II

Type IV Any of the above features with pulmonary artery involvement

Nasu Classification

Type I Disease limited to vessels originating from the aortic arch

Type II Also involves aortic root and arch

Type III Localized to subdiaphragmatic area 

Type IV Entire aorta and its branches

Tokyo International Conference on Takayasu’s Arteritis Classification*

Type I Aortic arch branches alone

Type IIa Ascending aorta, arch and branches

Type IIb IIa + descending thoracic aorta

Type III Descending thoracic aorta and abdominal aorta/branches

Type IV Abdominal aorta/branches

Type V Entire aorta and branches

TABLE 2: Comparison of classifications for 
Takayasu’s arteritis.

* Modification of any with C (+) for coronary and P (+) for pulmonary artery involvement.

Type Patients (n) Involved Arteries Patients (n)

I 12 Left subclavian artery 6

Right subclavian artery 2

Left carotid artery 2

Right carotid artery 1

Right vertebral artery 1

II 5 Abdominal aorta 4

Descending  aorta 1

III 2 Descending  aorta +  right subclaivan artery 1

Descending  aorta + left vertebral artery 1

IV 1 Left subclavian + main pulmonary artery 1

TABLE 3: Distribution of the arterial involvements.



cases. Only 3 patients had double arterial involve-
ment, and a hybrid approach was performed to one
of these patients who had descending aorta and
right subclavian artery lesions. She had coarctation
of the descending aorta, and severe stenosis in right
subclavian artery. Coarctation was corrected with
polytetrafluroethylene graft interposition (Figure
1), whereas balloon angioplasty and stenting were
performed to right subclavian artery. Remaining 2
patients with double arterial involvement were
treated by endovascular intervention. There were 4
patients with atypical coarctation of abdominal
aorta. Aorto-bifemoral (Figure 2), aorto-aortic, and
axillo-bifemoral bypasses were performed in 2, 1,
and 1 patients, respectively. All of carotid and ver-
tebral artery lesions were treated by balloon an-
gioplasty and stenting. Axillo-axillary bypass was
performed in 6 patients due to total occlusion of
the subclavian artery. Proximal anastomosis to
carotid artery was made in 2 patients with subcla-
vian artery occlusion, since contralateral axillary
arteries had stenosis that did not require any surgi-
cal or endovascular interventions.

Medical therapy administered at the time of
the intervention consisted of corticosteroids in 19
of the 20 (95%) and immunosuppressants in 11
(55%) patients, including methotrexate (n:7), my-
cophenolate mofetil (n:2), and azathioprine (n:2).
Only 1 patient used methotrexate without corti-

costeroids, however the remaining 10 patients used
immunosuppressants combined with corticos-
teroids. In addition, all patients received low-dose
aspirin (100 mg/day). Patients who underwent bal-
loon angioplasty and stenting also used clopidogrel
(75 mg/day).

Procedure-related complications were classified
as early (<30 days) and late (>30 days) and, are listed
in Table 5. Graft thrombosis was seen in 1 of axillo-
axillary bypass patients. Her proximal anastomosis
incision was re-opened, and a thrombectomy was
performed via graft. Restenosis was observed in 6 pa-
tients. An aneurysm occurred on right distal anas-
tomotic site of the aorto-bifemoral graft in 1 patient

Involved arteries Patients (n) Intervention n

Left subclavian artery 6 Axillo-axillary bypass 5

Carotico-subclavian bypass 1

Right subclavian artery 2 Axillo-axillary bypass 1

Carotico-axillary bypass 1

Left carotid artery 2 Balloon angioplasty and stent 2

Right carotid artery 1 Balloon angioplasty and stent 1

Right vertebral artery 1 Balloon angioplasty and stent 1

Abdominal aorta 4 Aorto-bifemoral bypass 2

Aorto-aortic bypass 1

Axillo-bifemoral bypass 1

Descending  aorta 1 Tube graft interposition 1

Descending aorta +  right subclavian artery 1 Tube graft interposition + Balloon angioplasty and stent 1

Descending  aorta + left vertebral artery 1 Balloon angioplasty and stent 1

Left subclavian + main pulmonary artery 1 Balloon angioplasty and stent 1

TABLE 4: The interventions performed.

FIGURE 1: Aortic tube graft interposition in coarctation of descending aorta.
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who underwent surgery due to an atypical coarcta-
tion of aorta. Subcutaneous infection occurred in
this patient after aneurysm repair; however a graft
infection did not develop. Postoperative bleeding re-
vision was performed in 2 patients after axillo-axil-
lary bypass and aorto-bifemoral bypass. Transient
ischemic attack occurred in 1 patient 48 days after
the endovascular intervention to the left carotid ar-
tery. There was no mortality in our series.

DISCUSSION
TA is a chronic vasculitis of unknown etiology
which may lead to arterial occlusion as well as de-

velopment of aneurysm. Aneurysmal development
shows geographic diversity, and it is particularly
unusual in United States, in contrast to series from
South Africa and Japan that report incidences as
70% and 32%, respectively.4 Aneurysm formation
is most commonly seen in aorta, and the rupture
risk is lower than the typical nonvasculitic
aneurysms.5 The pathology is a “panarteritis” with
intimal fibrous thickening and vessel wall destruc-
tion producing irregularity, stenosis or even total
occlusion. The clinical expression of the disease
consists of a systemic non-vascular phase followed
by a chronic phase characterized by vascular disor-
ders; however, this classic presentation may be true
in only minority of the cases. The symptoms of the
patients usually depend on the nature, degree and
location of the arterial involvement. These patients
usually present with upper extremity hypertension
and lower extremity claudication. However, they
may be asymptomatic despite a major arterial in-
volvement, and the diagnosis of the arterial occlu-
sion requires a high index of suspicion.

Ischemia of the upper extremities is the most
common presentation, and the left subclavian ar-
tery is the most frequently involved vessel with
some series reporting as many as 90% of the pa-
tients having such a lesion.6 This involvement may
manifest as diminished pulse (73%) or even upper
extremity claudication (52%).7 Angiographic evi-
dence from a series reported by Yamato et al.
demonstrated that almost 80% of left subclavian le-
sions were proximal to the origin of the vertebral
artery. This may cause vertebro-basillary insuffi-
ciency symptoms, and syncope.8

FIGURE 2: Aorto-bifemoral bypass in coarctation of abdominal aorta.

Early (<30 days) Late (>30 days)

Surgery Endovascular Surgery Endovascular Total

Thrombosis 1 - - - 1

Restenosis - 1 3 2 6

Aneurysm - - 1 - 1

Bleeding 2 - - - 2

Infection 1 - - - 1

Stroke - - - 1 1

Death - - - - -

TABLE 5: Complications after surgical and endovascular interventions in 20 patients.



Coronary arteritis is not common, but if oc-
curs, tends to affect the ostia. Pulmonary artery
involvement is about 50% in angiographic stud-
ies, and may lead to pulmonary hypertension.
However, this usually does not present with any
initial finding.9 We had 1 patient with main pul-
monary artery involvement. Although the pul-
monary artery pressure was in the normal ranges,
there was severe stenosis on the angiography,
and balloon angioplasty and stenting was per-
formed. 

Corticosteroids are the mainstay of the treat-
ment, but steroid-unresponsive patients may re-
ceive cytotoxic drugs, and these agents are required
in about half of the patients.10 It is now accepted
that approximately half of the patients treated with
steroids will respond. This lack of universal success
and the side effects associated with corticosteroid
use have led to a search for a more effective treat-
ment. An early report of methotrexate suggested
that it was a clinically useful, and well tolerated
drug. A follow up study of 16 steroid-unresponsive
patients treated with methotrexate and steroids
demonstrated remission in 81%.11

Although hypertension is a common finding
reported more in than 70% of the patients in some
series, it may be difficult to determine due to sub-
clavian artery involvement.12,13 Therefore, arterial
pressure of the lower extremities should also be
measured. Management of hypertension and the
prevention and treatment of thrombosis are the
other important medical issues. Management of
hypertension can be particularly difficult, and
worsened by the use of steroids with their fluid re-
taining side effects. The use of angiotensin con-
verting enzyme inhibitors requires careful
monitoring in view of the frequency of renal artery
stenosis. Anti-aggregant and anti-coagulant regi-
mens should also be handled with care to prevent
and treat thrombosis formation. In postoperative
period, we used both aspirin (100 mg/day) and
clopidogrel (75 mg/day).

Microscopically, the vasculitis may be divided
into an acute florid inflammatory phase, and a
healed fibrotic phase. In the acute phase, a vasa va-

soritis is seen in the adventitia. The media is infil-
trated by lymphocytes and occasional giant cells
with neovascularisation. Mucopolysaccharides,
smooth muscle cells, and fibroblasts thicken the in-
tima. In the chronic phase, there is fibrosis with de-
struction of the elastic tissue.14 Similar
histopathological findings are also seen in giant cell
arteritis; therefore, biopsy results may not differ-
entiate these two vasculitides. One of our patients’
histopathologic specimen is shown in Figure 3, but
there is no specific finding. This is why we also pre-
ferred clinical and angiographical parameters
rather than histopathological findings to diagnose
TA.

Ishikawa found that the ESR was elevated in
29 of 54 patients studied, with an equal distribu-
tion in the four disease categories.15 Higher values
were seen in the younger patients, declining with
age, perhaps representing the natural history of the
disease. Hall and Buchbinder found an elevated
ESR in three quarters of 32 cases, and reported that
it showed an excellent correlation with the treat-
ment effect.16 Both surgical and endovascular in-
terventions are recommended after completion of
acute phase treatment with corticosteroids and/or
cytotoxic drugs. Therefore, we postponed the in-
terventions, and placed the patients on immuno-
suppressive treatment until they were in remission.
Although it is not always reliable, ESR can be used
to screen the disease activity during this time pe-
riod.
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FIGURE 3: Histopathological specimen showing unspecific findings. Stained
with hematoxylin & eosin, and magnified approximately x20.
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CONCLUSION

TA should be considered as a possible cause of ar-
terial stenosis, especially in young female patients.
Symptomatic improvement can be expected after
surgical or endovascular intervention. Choice of
treatment depends on the characteristics of the le-
sion and the experience of the surgeon. During

acute exacerbation of the disease, surgical inter-
vention should be avoided if possible, and im-
munosuppressive treatment should be instituted to
control the acute phase of the disease.
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Periferik Arter Hastalığının
Kaçınılmaz Sonu:

Ekstremite Amputasyonları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Ekstremite amputasyonları, seviye farkı gözetmeksizin bireyin ekonomik ve psiko-
sosyal yaşamını önemli derecede etkileyen bir durumdur. Amputasyona en sık periferik damar has-
talıkları ve travmaya bağlı olarak gerek duyulmaktadır. Kliniğimizde periferik damar hastalığına
bağlı alt ekstremite amputasyonu uygulanan vakaları incelemeyi amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::
Ocak 2003-Ocak 2014 tarihleri arasında opere edilen 853 hastaya damar operasyonu yapıldı. Bu
hastaların 95’ine (%11,1) amputasyon işlemi uygulandı. Hastaların periferik arter hastalığı ile sigara,
diyabet ve ek sistemik özelliklerine bakıldı. Amputasyon seviyeleri demarkasyon hattının belir-
ginleşmesi sonucu belirlendi. BBuullgguullaarr::  Hastaların %94,7’si (n=90) erkek, %5.3’ü (n=5) kadın olup,
yaş ortalaması 66±8,1 yıl (erkeklerde 66,2±8,2, kadınlarda 62,8±4,7) idi. Hastaların %23,3’ünün
(n=22) ayak bileği ve distaline, %35,7’sinin (n=34) diz altına ve %41’inin (n=39) dizüstüne ampu-
tasyon işlemi uygulandı. Hastaların ortalama hastane yatış süreleri 11,9±5,8 gün idi. Toplamda 3
hastada (%3,2) amputasyon sonrası kardiovasküler nedenlere bağlı mortalite gelişti. Güdük nek-
rozu gelişen 4 hastaya (%4,2) re-amputasyon işlemi uygulandı. SSoonnuuçç::  Gelişen ameliyat teknikleri,
kullanılan yeni greftler ve endovasküler girişimlere rağmen, özellikle periferik arter hastalıklarında
amputasyonlar hala ciddiyetini korumaktadır. Travma ve iskemik durumlarda revaskülarizasyon
sonrası gelişebilecek iskemi reperfüzyon hasarı ile hayatı tehdit edebilecek durumların da ortaya çı-
kabileceği unutulmamalıdır. Amputasyonların uygun zamanlama ve endikasyonlar dahilinde ya-
pıldığında, çoğu zaman hayat kurtarıcı olduğu genel kabul görmüş bir gerçektir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Periferik arter hastalıkları; damar cerrahisi uygulamaları; amputasyon

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Limb amputations affect individuals’ economic and psychosocial lives sig-
nificantly regardless of the amputation level. Amputations are most frequently done due to pe-
ripheral vascular diseases and trauma. We aimed to investigate the lower extremity amputation
cases performed due to peripheral vascular disease in our clinic. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  A total of
853 patients operated for peripheral vascular diseases between January 2003 and January 2014 were
included in the study. An extremity amputation was performed in 95 (11.1%) of these patients. Pa-
tients with peripheral arterial disease were analyzed for smoking, diabetes mellitus and other sys-
temic diseases. The level of amputation was determined taking the demarcation line into account.
RReessuullttss:: The mean age of the patients was 66±8.1 years (males 66.2 ± 8.2, females 62.8±4.7 years),
94.7% (n=90) of them were males, and 5.3% (n=5) of them were females. In 23.3% (n=22) of patients
amputation was performed at ankle level or more distally, in 35.7% (n=34) of the patients amputa-
tion was performed below the knee level, and in 41% (n=39) of them amputation was performed
above the knee level. The mean duration of hospital stay was 11.9±5.8 days. Mortality occurred in
3 patients (3.2%) after amputation due to cardiac causes. Re-amputation was necessary in 4 patients
(4.2%) due to stump necrosis. CCoonncclluussiioonn:: Despite use of new grafts, endovascular interventions, and
advanced surgical techniques, the amputations are still important particularly in the peripheral ar-
terial diseases. It should be noted that revascularization in an ischemic or traumatic condition may
result in life -threatening conditions due to ischemia-reperfusion injury. It has been generally ac-
cepted that amputations made in proper time and with proper indications are life saving. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Peripheral arterial disease; vascular surgery procedures; amputation
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kstremite amputasyonları, seviye farkı gö-
zetmeksizin bireyin ekonomik ve psikosos-
yal hayatını önemli derecede etkileyen

durumlardır. Amputasyonlar bilinen en eski cer-
rahi girişimlerdendir.1 Amputasyon genellikle ciddi
yaralanma sonrası ekstremitenin kurtarılmasının
mümkün olamayacağı durumlarda, tıkayıcı damar
hastalıklarına bağlı doku kaybının meydana gel-
mesi durumunda, ve kontrol edilemeyen enfeksi-
yonların varlığında uygulanır.2 Bununla birlikte
amputasyona en sık periferik damar hastalığı sebep
olmaktadır. Bu retrospektif gözlemsel çalışmada,
kliniğimizde periferik arter hastalığı sonucu alt eks-
tremite amputasyonu uygulanan hastaları incele-
meyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2003-Ocak 2014 tarihleri arasında periferik
arter hastalığı tanısı ile opere edilen 853 hastadan çe-
şitli nedenlerden dolayı amputasyon uygulanan 95
hasta (%11,1) çalışmaya alındı. Veriler AVICENNA
(Datasel, İstanbul, Türkiye) hastane bilgi yönetim sis-
teminden elde edildi. Cerrahi ve medikal tedaviden
fayda görmeyen hastalara uygun seviyeden amputas-
yon işlemi uygulandı. Amputasyon yapılan hastalara
periferik lezyonlarının yerleşimine göre operasyon
yapıldı. Postoperatif dönemde medikal tedavi olarak
hastalara, intravenöz rheomacrodex, papaverin, pen-
toksifilin, iloprost ve heparin verilirken, oral olarak
asetil salisilik asit, klopidogrel ve silastazol verildi.
Dizüstü ve diz altı amputasyonlarda öncelikli olarak
genel anestezi tercih edilirken, ayak bileği distalin-
deki amputasyonlarda periferik sinir blokları önce-
likli olarak tercih edildi. Amputasyon uygulanan
hastalarda hipertansiyon, diyabet, koroner arter has-
talığı gibi kronik hastalıkların varlığı ile, sigara ve hi-
perlipidemi gibi eşlik eden durumlara bakıldı. Ampu-
tasyon seviyesine demarkasyon hattına ve çekilen pe-
riferik anjiografi bulgularına göre karar verildi. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama ± stan-
dart sapma (SS) şeklinde verildi. Kategorik değiş-
kenler ise frekans ve yüzde şeklinde gösterildi.
Tanımlayıcı istatistikler için Microsoft Excel 2007
(Washington, USA) programı kullanıldı.

BULGULAR 

Çalışmaya alınan hastaların 90’ı (%94,7)’si erkek,
5’i (%5,3) kadın ve yaş ortalaması 66±8,1 yıl (30-85
yıl) idi. Amputasyon işlemi uygulanan hastalarda
sigara kullanımı, hiperlipidemi, hipertansiyon, di-
yabet, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif ak-
ciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve
geçirilmiş serebrovasküler olay ile ilgili bulgulara
bakıldı ve bulgular Tablo 1’de özetlendi. 

Ampute edilen hastaların 29’una (%30,5), diz-
üstü femoropopliteal baypas, 26’sına (%38) diz altı
femoropopliteal baypas ve 30’una (%31,5) fe-
moro/popliteo-distal baypas operasyonu uygulan-
mıştı (Tablo 2). On hastada ise intraoperatif uygun
damar yatağı bulunamadığı için inoperabl kabul
edildi. Postoperatif medikal tedavi uygulanmasının
başarısız olması sonucu amputasyon yapıldı. Güdük
nekrozu gelişen 4 hastaya (%4,2) re-amputasyon iş-
lemi uygulandı.

Hastaların 39’una (%41) dizüstüne, 34’üne
(%35,7) diz altına ve 22’sine (%23,3) ayak bileği ve
distaline amputasyon işlemi uygulandı (Tablo 3).
Hastaların ortalama hastane yatış süreleri 11,9±5,8
gün idi. Toplamda 3 (%3.2) hasta amputasyon son-
rası kardiovasküler nedenlerden dolayı postopera-
tif dönemde kaybedildi.

TARTIŞMA

Gelişen ameliyat teknikleri, kullanılan yeni greftler
ve endovasküler girişimlere rağmen, özellikle pe-
riferik arter hastalıklarında amputasyonlar hala
ciddiyetini korumaktadır. Alt ekstremitenin peri-
ferik arteriyel hastalığı asemptomatik durumdan
kritik bacak iskemisi ve uzuv kaybına uzanan geniş
bir spektrumda gözlenebilmektedir. Periferik arter
hastalığının varlığı hastaların fonksiyonel durum-
larında ve yaşam kalitesinde olumsuz etkiye sebep
olabilmektedir.

Karabay ve ark. yaptıkları çalışmada perife-
rik arter hastalığının erkeklerde ve ileri yaştaki
hastalarda daha fazla görüldüğünü bulmuşlardır.3

Bizim de amputasyon uyguladığımız hastaların
%94,7’si erkek iken, yaş ortalaması 66±8,1 yıl (30-
85 yıl) idi. 
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Yapılan bir çalışmada, ayakbileği-brakiyal in-
deksi (ABI) düşük olan periferik arter hastalarında,
ABI yüksek olanlara göre sigara kullanımı, hiper-
tansiyon ve diyabetin daha fazla olduğu saptanmış-
tır.4 Yine bir çalışmada, amputasyon yapılan
hastalarda diyabet ve hipertansiyonun en sık eşlik
eden sistemik hastalık olduğu görülmüştür.5 Bizim
hastalarımız incelendiğinde de sigara içimi %94,7
ile ilk sırada iken, hastaların %43,1’inde hiperlipi-
demi, %51,2’sinde hipertansiyon ve %47,4’ünde di-
yabet mevcuttu.   

Günümüzde periferik arter hastalıklarının me-
dikal tedavisinde egzersiz, statin, antiplatelet, an-
tikoagülan ve vazodilatör ilaçların kombinasyonları
kullanılmaktadır.6 Gelişen tanı ve medikal tedavi

yöntemleri semptomlara ve hastalığın seyrine fayda
göstermekle birlikte, bu etki çoğunlukla geçici ve
ileri evre hastalıklarda yetersiz kalabilmektedir.
Özellikle ileri evrelerde cerrahi revaskülarizasyon
seçeneği altın standart olma özelliğini korumakta-
dır.7,8 Bununla birlikte ileri evre periferik arter has-
talığında medikal ve/veya cerrahi tedaviye rağmen
hastalarda amputasyon yapılması kaçınılmaz bir
durum haline gelebilmektedir. Biz de periferik
arter hastalığı nedeniyle opere ettiğimiz hastaların
%11,1’ine amputasyon işlemi uyguladık. Bu hasta-
ların %38’ine diz altı femoropopliteal baypas işlemi
uygulanmıştı. On hasta ise intraoperatif inoperabl
kabul edildi ve medikal tedavi ile şikayetlerinin ge-
rilememesi üzerine amputasyon yapıldı. En sık am-
puatasyon ise %41 ile dizüstü seviyede uygulandı. 

Periferik arter hastalığında son dönemde göz-
lenen iskemik durumlar da toksik maddelere bağlı
olarak hayati organların hasarına neden olabil-
mekte, ve hastalarda genel durumlarında bozulma,
solunum sıkıntısı, entübasyonla birlikte ventilatöre
gereksinim, böbrek yetmezliği gelişimi ve diyaliz
gereksinimi ortaya çıkması, karaciğer yetmezliği
gelişimi, kalpte ritim problemleri gelişimi ve kar-
diyak arrest gelişimi gözlenebilmektedir. Bazen bu
durum, hayatı tehdit edebilmekte ve hasta kaybe-
dilebilmektedir. Özturan ve ark. amputasyon uy-
gulanan hastalarda yaptıkları retrospektif çalışmada
operatif mortaliteyi %5,5 olarak bildirmişlerdir.5

Yine aynı çalışmada, güdük enfeksiyonuna bağlı
re-amputasyon oranın % 5,5 olduğu bildirilmiştir.
Bizim çalışmamızda da erken dönemde 3 hasta
(%3,2) kardiyak nedenli kaybedilirken, iskemisi
devam eden ve güdük nekrozu gelişen 4 hastaya
(%4,2) re-amputasyon işlemi uygulandı. Bu hasta-
ların 3’ünde ayakta amputasyon sonrası diz altı 
amputasyon yapılırken, bir hastada diz altı ampu-
tasyon sonrası dizüstü amputasyon yapıldı.

Amputasyon seviyesinin mümkün olduğu
kadar distalde tutulması hastaların rehabilitasyo-
nuna katkıda bulunurken, iyileşmeyen amputasyon
güdüğü amputasyonda seviyenin yükselmesinde ve
hastanın yeni bir operasyona maruz kalmasına
neden olabilmektedir. Buna karşın Bülbül ve ark.
damar oklüzyonundan sonra gelişen kollateral do-
laşımın, kan glukoz düzeyi regüle olan ve derin
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Sayı %

Cinsiyet

Erkek 90 94,7

Kadın 5 5,3

Eşlik eden hastalıklar/durumlar

Sigara 90 94,7

Hipertansiyon 48 51,2

Diyabet 45 47,4

Hiperlipidemi 41 43,1

Koroner arter hastalığı 32 32,6

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 12 12,6

Kronik böbrek yetmezliği 8 8,4

Serebrovasküler olay 5 5,2

TABLO 1: Amputasyon uygulanan hastaların verileri.

Sayı %

Femoropoliteal bypass (diz altı) 36 38

Femoro/Popliteo-distal bypass 30 31,5

Femoropoliteal bypass (dizüstü) 29 30,5

TABLO 2: Amputasyon uygulanan hastalara yapılan
operasyonlar.

Sayı %

Dizüstü amputasyon 39 41

Diz altı amputasyon 34 37,5

Ayak bileği distali amputasyon 22 23,3

TABLO 3: Amputasyon seviyeleri. 



doku enfeksiyonu olmayan olgularda yara iyileş-
mesi için yeterli olabileceğini ve debridman ve/
veya amputasyonun sınırlı olması gerektiğini bil-
dirmişlerdir.9 Bununla birlikte ikinci bir operasyon
yapılması gerekli olan hastalarda,  ikinci operasyon
yüksek morbidite ve mortalite riski taşımaktadır.
Nitekim, Wong ve ark. eşlik eden medikal hasta-
lıkların prevalansının her hasta için ortalama 1,8
gibi yüksek bir oranda olduğunu bildirmişlerdir.10

Amputasyonun genellikle periferik vasküler
baypas cerrahisinden daha az riskli olduğuna dair
bir kanı mevcuttur. Buna karşın Subramaniam ve
ark.11 amputasyonların vasküler baypas cerrahisin-
den daha kolay ve daha az riskli bir cerrahi olduğu
yönündeki yaygın kabulün aslında doğru olmadı-
ğını, yapılan çalışmalarda baypas yapılan hastalar-
daki yaşama oranının daha yüksek olduğunu ve
amputasyon kararı vermeden önce mutlaka baypas
cerrahisinin göz önüne alınması gerektiğini iddia
etmişlerdir. Biz de periferik arter hastalığı olan has-

talarda her zaman eğer revaskülarizasyon şansı
varsa, hastada önce vasküler açıdan gerekli operas-
yonu gerçekleştirmekteyiz.

Amputasyon seviyesinin mümkün olduğu
kadar distalde tutulması hastaların rehabilitasyo-
nuna katkıda bulunurken, iyileşmeyen amputas-
yon güdüğü amputasyonda seviyenin yükselme-
sinde ve hastanın yeni bir operasyona maruz kal-
masına neden olmaktadır. Travma ve iskemik du-
rumlarda revaskülarizasyon sonrası gelişebilecek
iskemi reperfüzyon hasarı ile hayatı tehdit edebi-
lecek durumlarında ortaya çıkabileceği unutulma-
malıdır. Amputasyonların uygun zamanlama ve
endikasyonlar dahilinde yapıldığında, çoğu zaman
hayat kurtarıcı olduğu genel kabul görmüş bir ger-
çektir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Popliteal Arter Anevrizmalarında
Klinik Tecrübemiz: Posterior Yaklaşımla

Cerrahi Düzeltme En İyi Alternatif Olabilir

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Popliteal arter anevrizmaları en sık görülen periferik arter anevrizma tipidir. Semp-
tomatik hastalardaki popliteal arter anevrizmalarında cerrahinin zamanlaması ve amacı ekstremi-
tenin kurtarılmasında ve amputasyon oranlarının azaltılmasında çok önemli rol oynar. Bu çalışmada
amacımız, popliteal arter anevrizması tanısı konulan ve cerrahi olarak posterior yaklaşımla onarı-
lan hastalardaki sonuçları araştırmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Çalışmaya 11 hasta (8 erkek, 3 kadın)
dahil edildi. Tüm hastaların uyuşukluk ve soğukluğun yanı sıra aralıklı kladikasyo şikayetleri vardı,
ve tanıları Doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile konulmuştu. BBuullgguullaarr::
Hastaların ortalama yaşları 50,7 (34-68) yıl, ve anevrizma çapları 3,6 cm. idi. Tromboz nedeniyle 4
hastaya acil şartlarda ameliyat yapıldı. Diğer hastalar elektif şartlarda opere edildi. Tüm cerrahi dü-
zeltmeler posterior yaklaşım ile gerçekleştirildi. Altı hastada politetrafloroetilen greft kullanılır-
ken, beş hastaya venöz greft kullanıldı. Hastalar oral warfarin sodium tedavisi başlanılarak,
postoperatif 7. günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Postoperatif 1. ve 3. ayda Doppler ultra-
sonografi ile yapılan kontrollerinde popliteal ve distal arterlerde normal akım parametreleri gö-
rüldü. Yara yerinde iyileşme ve enfeksiyon problemleri ile karşılaşılmadı. SSoonnuuçç:: Tedavi, hastanın
değerlendirildiği zamanki yandaş hastalıkları ve anevrizmanın şekline göre kişiselleştirilmelidir.
Uygun vakalarda endovasküler tedaviler alternatif olarak tanımlansa da, anevrizmalar düşük mor-
bidite oranları ile posterior yaklaşımla cerrahi olarak tedavi edilebilir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Popliteal arter; anevrizma; damar cerrahisi uygulamaları

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Popliteal artery aneurysms (PAA) are the most frequent type of peripheral
artery aneurysms. The main surgical aim and timing of PAA in symptomatic patients has a crucial
role for saving limb and decreasing amputation rates. In this study, we aimed to investigate the re-
sults of the patients diagnosed with PAA, and had a surgical correction with the posterior approach.
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  A total of 11 patients (8 men and 3 women) were enrolled in this study. All
patients admitted with complaints of feeling numbness and cold beside intermittent claudication in
their extremity, and the diagnosis was confirmed with Doppler ultrasonography and computerized
tomography angiography. RReessuullttss::  The mean age of the patients was 50.7 (34-68) years, and the
mean aneurysm diameter was 3.6 cm. Four patients were operated under emergency conditions
because of thrombosis. The others were operated under elective conditions. All surgical corrections
were made by posterior approach. A polytetrafluoroethylene graft was used in 6 patients, and a ve-
nous graft was used in 5 patients. Patients were discharged from the hospital uneventfully on post-
operative 7th day under oral warfarin sodium treatment. On postoperative first and third month
follow-up with Doppler ultrasonography, the flow parameters were normal in popliteal and distal
pedal arteries. No wound healing or infection problems were observed. CCoonncclluussiioonn:: Treatment
should be individualized by evaluating the patient’s comorbidities and aneurysm conformation.
Surgical treatment of aneurysm by posterior approach can be performed with low morbidity rates.
Endovascular treatment, however, is described as a possible alternative in suitable cases.

KKeeyy  WWoorrddss::  Popliteal artery; aneurysm; vascular surgical procedures 
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opliteal arter anevrizmaları (PAA) periferik
arter anevrizmalarının %70’inden sorumlu
olup, PAA’lar %0,1-2,8 görülme insidan-

sıyla en sık rastlanan tiptir.1 Anatomik olarak bu
bölgenin kas dokuları ile korunmasının zayıf ol-
ması ve diz ekleminin fleksiyon hareketi, popliteal
arterin anevrizmatik dilatasyonunun meydana gel-
mesinde predispozan faktörlerdir. PAA’nın erkek-
lerde görülme insidansı daha yüksek olup,
etiyolojisinde yaşlı grupta aterosklerozis sorumlu
tutulurken, daha genç grupta ise; popliteal arter
tuzak sendromu, kistik adventisyal dejenerasyon,
osteokondroma ve künt travma sorumlu tutul-
maktadır.2,3

Klinik olarak PAA’ların bir çoğu asemptoma-
tik olarak seyreder. PAA’nın major komplikasyonu
olan tromboz, klinik olarak intermittant klodikas-
yon yakınmasından akut bacak iskemisine ve eks-
tremite amputasyonuna kadar değişen tabloyla
karşımıza çıkabilir.4

PAA’da uygulanacak cerrahi tedavinin ilk
amacı, ekstremite kaybına neden olan distal em-
bolizasyonu önlemek için anevrizma izolasyonu
ve anevrizmanın çıkarılmasından sonra efektif re-
vaskülarizasyondur, ikinci amaç ise anevrizmanın
genişlemesini önleyerek rüptür riskini azaltmak-
tır.5

Biz bu çalışmamızda, popliteal arter anevriz-
ması tanısıyla kliniğimizde posterior yaklaşım ile
cerrahi uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını
sunmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER:

Kliniğimize Ağustos 2006-Temmuz 2013 tarihleri
arasında popliteal anevrizma nedeniyle müracaat
eden 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ay-
rıntılı anamnezi ve fizik muayenesi yapılarak, la-
boratuar testleri değerlendirmenin bir parçası
olarak tüm hastalara uygulandı. Tanı amacıyla,
hastalara arteriyel ultrasonagrafi (USG) yapıldık-
tan sonra, anevrizma boyutlarının tam olarak or-
taya konabilmesi amacıyla bilgisayarlı tomografik
anjiografi (BTA), manyetik rezonans anjiyografi
(MRA) ve dijital subtraction anjiografi (DSA) tanı
metodları kullanıldı. Çalışmada yer alan hastalara

taşıdıkları risk faktörlerine göre mevcut tedavile-
rine devam edildi. Tüm hastaların operasyon ön-
cesi ankle-brakial index (ABI) ölçümleri el
Doppleri kullanılarak (8 mHz Huntleigh Tech,
8nc. Cardiff) yapıldı. Greft seçimi amacıyla hasta-
ların tümüne karşı ekstremite venöz renkli Dopp-
ler ultrasonografi uygulanarak (VRDUSG) büyük
safen ven (VSM) ölçümü yapıldı. Uygun çapta
safen ven grefti olan olgularda öncelikle safen ven
grefti tercih edilirken, uygun grefti olmayanlarda
ringli politetrafloroetilen (PTFE) greftler tercih
edildi. 

CERRAHİ YÖNTEM

Tüm hastalarımızda anestezi indüksiyonu propo-
fol (2 mg/kg), fentanyl (1 mcg/kg), ve veküronyum
(0,1 mg/kg) ile yapıldı. Anestezi idamesi ise %50-
50 oksijen-hava karışımı içerisinde 1-2 MAC se-
vofluran ve remifentanil infüzyonu ile sağlandı.
Tüm hastalar prone pozisyonunda yatırılarak, üst
ve alt ucu mediale uzanım gösteren S şeklinde cilt
insizyonu yapıldı. Popliteal fasya açıldığında, si-
yatik sinir ve tibial dallarının anevrizma kesesine
yapışık olduğu görüldü (Resim 1). Künt ve keskin
disseksiyonlarla siyatik sinir ve tibial dalları koru-
narak ekarte edildi. Anevrizmanın distal kontro-
lünün sağlanabilmesi amacıyla gastrokinemius
kasının başı retrakte edilerek kontrolü sağlandı ve
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RESİM 1: Tromboze popliteal arter anevrizmasının intraoperatif görünümü.



anevrizma kesesine yapışık olan popliteal ven bu
seviyede serbestleştirilerek korundu. Proksimalde
ise biceps femoralis kası laterale, ve hamstringler
mediale retrakte edildi. İntraoperatif heparin ya-
pılarak, aktive koagülasyon zamanı (ACT) değeri-
nin 200’ün üzerinde olması sağlandı. Anevrizma
kesesinin proksimali ve distali teypler ile dönül-
dükten sonra vasküler klempler konuldu. Anev-
rizma kesesi tamamen açıldı, distalinde anterior
tibial arter (ATA) ve tibioperoneal trunk orjinine
3F-4F Fogarty kateteri ile embolektomi işemi uy-
gulandı, distal akım patensi sağlandı. Aynı işlem
proksimal kesimde de uygulandı. Anevrizma ke-
sesinin proksimali tam kat kesildi, distal kısmı ise
ATA ve tibioperoneal trunk orjinleri buton şek-
linde olacak şekilde kesildikten sonra, tromboze
anevrizma kesesine ait dokular çıkartıldı. Sekiz
milimetre PTFE greft ve VSM grefti 6/0 prolen ile
devamlı dikiş tekniği ile önce prokimal anastamoz
daha sonra da distal anastamoz tamamlandı (Resim
2). Sırasıyla önce distal, daha sonra proksimal vas-
küler klempler kaldırıldıktan sonra, proksimalde
ve distalde elle yapılan palpasyonla nabız tespit
edildi. Gerilim önlenerek dokular usulüne uygun
olarak kapatıldı. 

Hastaların tümüne taburcu olurken ve posto-
peratif 3. ayda USG kontrolleri yapıldı. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişken ortalama (minimum,
maksimum) olarak, kategorik değişkenler frekans
ve % şeklinde gösterildi. Verilerin değerlendiril-
mesinde SPSS 20 for Mac (SPSS Inc., Chicago,İL,
ABD) istatistik programı kullanıldı. 

BULGULAR
Çalışmaya katılan olguların 8’i erkek, 3’ü kadın; yaş
ortalaması 50.7 (34-68) yıldır.

Hastaların tümüne tanı amaçlı USG tetkiki ya-
pıldı, periferik arteryel sistem değerlendirmesi,
anevrizma çap ve boyutunun tespiti amacıyla has-
taların 8’ine (%72,7) BAT, 2’sine (%18,1) DSA ve 1
hastaya (%0,9) MRA tetkiki uygulandı. Hastaların
en sık ve önlenebilir risk faktörü sigara kullanımı
iken (8 hasta,%72,7), takip eden diğer risk faktör-
leri diabetes mellitus (2 hasta, %18,1) ve hipertan-
siyon olarak tespit edildi (2 hasta, %18,1). Erkek
hastaların 1’inde remisyonda akciğer kanseri bu-
lunmaktaydı. Hastaların yapılan diğer arteriyel sis-
tem araştırmalarında herhangi bir anevrizma
formasyonuna rastlanmadı.

Popliteal arter anevrizma trombozu tespit edi-
len 4 olguda acil, 7 olguda ise elektif olarak cerrahi
işlem uygulandı. Anevrizma trombozu olan ve acil
olarak opere edilen hastaların etkilenen alt ekstre-
mitesinde son 1 haftada ani başlangıçlı, uyuşukluk,
soğukluk ve 50 m yürümekle intermittan klodikas-
yon (İK) yakınmaları mevcuttu. Elektif cerrahi
işlem uygulanan hastaların ise 2 aydan daha uzun
süredir devam eden soğukluk, 300 m yürümekle İK
yakınmaları bulunmaktaydı. Hastalarımızın hiç bi-
rinde ekstremiteyi tehdit eden ciddi bacak iskemisi
bulunmamaktaydı. Ortalama ABI değeri 0,72 (0,68-
0,80) olarak ölçüldü. Tespit edilen popliteal arter
enevrizma çapı 3,6 cm (2,9-5,8 cm) idi. VRDUSG
sonucunda 6 hastaya PTFE, 5 hastaya ise VSM greft
kullanıldı. Hastanede ortalama yatış süresi 6,1 gün
(4-8 gün)’dü. Hastaların tümüne postoperatif dö-
nemde hospitalizasyon süresince oral antikoagülan
(warfarin sodyum), antiagregan [asetil salisilik asit
(ASA) 100 mg/gün] ve subkutanöz düşük molekül
ağırlıklı heparin (DMAH-enoksaparin 6000 U/gün)
uygulandı ve taburcu olduktan sonra hastaların 3
ay süre ile antikoagülan ve antiagregan tedavisine
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devamı sağlandı. Üçüncü ay kontolünde USG ya-
pılarak, PTFE kullanılan hastaların tedavisine war-
farin ile, VSM kullanılan hastaların tedavisine ise
ASA ile devam edildi. Tüm hastaların 3. ay kont-
rolünde greftlerin açık ve trifazik akım örneğinin
olduğu görüldü (Resim 3).

TARTIŞMA

PAA genellikle asemptomatik olarak seyretmesine
rağmen, ekstremite ve hayat kaybıyla sonuçlanan
ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.5

Asemptomatik PAA’nın tedavisi konusunda
tartışmalar devam etmekle birlikte, tromboemboli
ve ekstremite kaybı açısından 20 mm’den büyük,
mural trombüsü olan asemptomatik PAA’ya elektif
olarak müdahale edilmesini önerilmektedir.6 Diğer
bir grup yazar ise 30 mm’yi elektif müdahale açı-
sından sınır değer olarak kabul etmektedir.7,8

Galland ve Magee, asemptomatik seyirli
PAA’nın semptomatik hale gelme riskinin yıllık
%14 olduğunu yayımlamışlardır.7 Lowell ve ark.
ise, PAA’nın 20 mm’den büyük olmasının, semp-
tomatik hale gelmesinde bağımsız risk faktörü ola-
rak belirtmişlerdir9. Sonuç olarak, birçok cerrahi
uygulayan merkez PAA’nın elektif tamiri açısın-
dan 20 mm ve daha büyük ölçümü savunmaktadır.

Acil cerrahi tedavi sonuçlarının, elektif cerrahi
tedavi sonuçlarına göre daha az tatmin edici olduğu
için, son zamanlarda cerrahi tedaviyle birlikte
trombolitik tedavi kombinasyonu önerilmektedir.10

Biz çalışmamızda intraoperatif olarak ACT değeri
200’ün üzerinde olacak şekilde intavenöz heparin
ve mekanik trombektomi sonrası intavasküler he-
parin uyguladık. Postoperatif dönemde ise anti-
koagülan, antiagregan ve hedef protrombin
zamanı/INR (2,5) düzeyi sağlanıncaya kadar
DMAH tedavisi uygulanarak greft açıklığı sağlandı. 

Bugüne kadar PAA tamirine yönelik bir çok
teknik tanımlanmıştır.3 PAA hastalarına yaklaşım;
lezyonun çıkarılarak, arteriyel devamlılığın sente-
tik veya otojen greft ile yeniden sağlanması şeklin-
dedir. Günümüzde prostetik greft seçenekleri,
otolog greftlere alternatif olarak infrainguinal
bypass cerrahisinde tercih edilen materyaller ola-
rak öne çıkmıştır. Cerrahi yaklaşım 3 farklı pozis-
yon ile yapılmaktadır: medial, lateral ve posterior.
Davies ve ark. PAA tamiri için uyun olan yönte-
min medial yaklaşımla, anevrizma kesesinin prok-
simal ve distalinden ligasyon ile büyük safen venin
bypassı olduğunu belirtmişlerdir.11 Ancak kullanı-
lan bu tekniğin en önemli dezavantajı, anevrizması
kesesini besleyen genikular dalların tamamının ay-
rılmaması nedeniyle tekrar anevrizma formasyo-
nunun meydana gelmesidir. Jones ve ark. PAA için
3 ayrı tamir yöntemi tanımlamışlar, ve anevrizma
kesesinin tamamının çıkarılması, sentetik greft kul-
lanılmasının otojen greft kullanımına göre dejene-
rasyon ve intimal hiperplazi gelişme insidansının
daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.12 Anevriz-
manın adduktor kanalın proksimaline uzanması ve
daha iyi cerrahi görüş sağlaması nedeniyle, olgu-
muzda posterior yaklaşımı tercih ettik. Posterior
yaklaşımda lezyonunun uzunluğuna bağlı olarak
insizyon proksimale ve distale uzatılarak, daha
rahat anatomik görüş alanı sağlanabilir. Karşı eks-
tremite VRDUSG sonucunda, uygun çap ve kali-
tede olan VSM greft olarak tercih edildi ve uygun
olmayan grupta ise PTFE greft kullanıldı. 

Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak
PAA’nın cerrahi tedavisine alternatif minimal in-
vaziv yaklaşım olarak uygulanmaya başlayan en-
dovasküler tamir yöntemleri, açık cerrahi işlemle-
rine göre daha düşük mortalite/morbidite oranla-
rına sahiptir. Endovasküler tedavi uygulaması ile
tek bir girişim bölgesinden farklı lezyon bölgele-
rine ulaşılarak stent/balon işlemi uygulanabilir veRESİM 3: Postoperatif 3. ay ultrasonografi kontrolü.
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etkili bir akım sağlanabilir.13 Inter-Society Con-
sensus for the Management of Peripheral Arterial
Disease (TASC II), femoropopliteal seviyedeki lez-
yonlara yönelik olarak uygulanan stent implantas-
yon işleminden sonra primer açıklık oranlarını 1.
yıl sonunda %67, ve 3.yıl sonunda %58 olarak bil-
dirmiştir.14 Conrad ve ark. TASC II tip C ve D lez-
yonlarına yönelik olarak uyguladıkları endovas-
küler tedavi sonucunda %97 oranında rekanilazs-
yon sağlarken, Surowiec ve ark. aynı tip lezyonlara
uyguladıkları endovasküler işlem sonrasında pri-
mer açıklığın 6. ay sonunda Tip C lezyon için %70,
Tip D lezyonlar için %50 olarak belirtmişlerdir.15,16

Endovasküler yaklaşımlar, popliteal bölgede ekle-
min ciddi fleksiyonuna bağlı olarak meydana gele-
bilecek stent fraktürü nedeniyle halen tartışmalı

bir konudur. Yeni geliştirilmiş daha esnek, biyobo-
zunabilir stentler olmasına rağmen, bunların da
uzun dönem sonuçlarına ihtiyaç vardır.

SONUÇ

PAA klinik olarak genellikle asemptomatik seyirli
olsa dahi, çapı 20 mm’den büyük olan olguların
mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekliliğine
inanmaktayız. Adduktor kanal proksimaline ulaşan
uzun segment PAA’lara posterior yaklaşımın daha
iyi cerrahi görüş sağladığını düşünmekteyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Distal Lower Extremity Revascularization
for Limb Salvage After Close

Shotgun Injuries

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Most of the time, amputation is unavoidable depending on the severity of
the destruction in extremity injured by close range shotgun trauma. We hereby present our surgi-
cal results regarding a case series of patients in whom we performed limb salvage surgery for close-
range, below-knee shotgun injuries. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  This cross-sectional study was made
between May 2012 and October 2013. Data regarding the patient demographics, operative param-
eters, and the post-operative course were prospectively collected by recording on a printed chart
(9 patients). RReessuullttss::  All patients had fragmented tibial fractures, and 6 patients had also fibula frac-
tures. The posterior tibial artery was the most commonly injured artery (8 patients). Five patients
had double arterial and 4 patients had triple arterial damage. Four patients received primary revas-
cularization to the extremity, 3 received autologous graft interposition with great saphenous vein,
and 2 received distal bypasses with the popliteal artery being used as the inflow source. The non-
viable soft tissue was removed. External fixation was performed for bone fractures. Injured nerves
were primarily repaired. The median hospital stay was 11 days (8-15 days). Four patients achieved
improvement in limb functions whereas the remaining 5 patients had permanent neurologic im-
pairment during follow-up. CCoonncclluussiioonn::  Gunshot wounds causes lower extremity vascular injury as-
sociated with high risk of amputation if accompanied by severe bone fracture and soft tissue damage.
Rapid diagnosis and early surgical intervention are essential to decrease the rate of amputation, and
achieve a functional recovery. Reconstructive surgery may be successfully performed for patients
who are under risk for probable amputation.

KKeeyy  WWoorrddss::  Shotgun; limb salvage; amputation

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Dokudaki tahribatın ciddiyetine bağlı olarak, yakın mesafeden av tüfeğiyle yaralanan
ekstremitede amputasyon çoğunlukla kaçınılmazdır. Bu çalışmada yakın mesafeden maruz kalınan
diz altı av tüfeği yaralanmalarında ekstremitenin kurtarılması amacıyla ameliyat edilen hastaların
cerrahi sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Çalışma Mayıs 2012 ile Ekim
2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Hastalara (9 hasta) ait demografik veriler, operatif pa-
rametreler ve postoperatif döneme ait sonuçlar prospektif olarak kayıt altına alınmıştır. BBuullgguullaarr::
Tüm hastalarda parçalı tibia kırığı mevcutken, 6 hastada ek olarak fibula kırığı bulunmaktaydı. Pos-
terior tibial arter en çok (8 hastada) yaralanan damardı. Beş hastada diz altı iki arterde, ve 4 hastada
ise üç arterde de yaralanma mevcuttu. Dört hastaya primer tamir uygulanırken, 3’üne otolog safen
ven ile greft interpozisyonu, 2 hastaya da popliteal arterden kan getirmek üzere distal baypas uy-
gulandı. Viabilitesini yitiren dokular rezeke edildi. Kemik kırıklarına sıklıkla eksternal fiksasyon uy-
gulandı. Sinir yaralanmaları primer tamir edildi. Medyan hastane kalış süresi 11 gündü (8-15 gün).
Dört hastada ekstremite fonksiyonlarında düzelme gözlenirken, kalan 5 hastada takipte kalıcı 
nörolojik etkilenme olduğu saptandı. SSoonnuuçç::  Ciddi kemik kırığı ve yumuşak doku hasarı mevcudi-
yetinde, av tüfeği yaralanmaları alt ekstremitede yüksek amputasyon riskini beraberinde getir-
mektedir. Hızlı tanı ve erken rekonstruktif cerrahi amputasyon oranını azaltmada ve fonksiyonel
düzelmeyi sağlamada önem arz etmektedir. Amputasyona gitmesi muhtemel vakalarda rekons-
truktif cerrahi başarılı sonuçlar sağlayabilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Av tüfeği; ekstremite sağaltımı; amputasyon
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he gunshot injuries of the lower extremity
comprise an important part of the emer-
gency vascular surgery. War injuries in re-

cent history have led to major advances in vascular
reconstruction techniques. Alhough the amputa-
tion rates were as high as 73% with ligation being
the preferred technique for arterial injuries in the
past, today this rate decreased to as low as 1%
through the developments in early transport, diag-
nosis and the complex treatment techniques
evolved.1,2 Using effective and rapid treatment
methods, it is possible to prevent complications in
these risky patients such as amputation, loss of
motor function, infection, and especially death
from reperfusion injury and multiorgan failure. 

The injury that the patient faced with when a
military and civilian firearm injury occurred is
closely related with the ballistic range of the bullet
used, the range of shot, and the location of injury.
Unlike many other types of guns, the shotguns
fired in a close-range cause a higher extent of tissue
destruction because they mostly result in contam-
ination, fragmented open fractures, and tissue loss.
Amputation is unavoidable in most of the time de-
pending on the severity of the destruction in ex-
tremity. 

Here, we present our surgical results regard-
ing a case series of patients in whom we performed
limb salvage surgery for close-range, below-knee
shotgun injuries, presented as Gustillo-Anderson
type IIIc fractures. 

MATERIAL AND METHODS

The study was approved by the institutional ethics
committee. The informed consents were obtained
from each patient on admission to hospital. This
cross-sectional study included 9 patients who un-
derwent surgery between May 2012 and October
2013. Data regarding the patient demographics, op-
erative parameters and the data from the postoper-
ative course were prospectively collected by
recording them on a printed chart. 

Eligible patients were those who presented
with Gustillo-Anderson type IIIc below-knee
fracture (open segmental fractures with extensive

soft tissue damage or a traumatic amputation, typ-
ical for gunshot injuries requiring vascular repair)
that occurred after a shotgun fired at close range,
and those who considered to have repairable/re-
constructable damages.3 The patients with an ir-
reparable damage were not included (i.e. those
presented with their bones being almost com-
pletely fragmented or soft tissues extensively
burned/damaged). The patients who had con-
comitant damage to another part of their body in-
cluding head, chest or abdomen, and those who
required urgent management for life-threatening
conditions were also excluded. Nine out of 13 pa-
tients with Gustillo-Anderson Type III fractures
presented to our hospital between the dates given
above were considered eligible for the present
study.

The initial assessment was made with partici-
pation of the orthopedist, the vascular surgeon, the
plastic surgeon and the anesthesiologist. The vas-
cular surgeon immediately took control of the
bleeding in the emergency room when necessary.
The plain and lateral X-rays were taken to decide
reconstruction method (Figure 1). Vascular diag-
nosis was made by intravenous contrast enhanced
computed tomography (CT). Upon agreement by
all participating disciplinarians that the patients
would benefit from vascular repair and a concomi-

FIGURE 1: Close-range shot-gun injury of a 36-year-old man. Radiogram
shows fragmented tibia and fibula fractures.
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tant bone and soft tissue reconstruction, The pa-
tient was taken to the operating room on emer-
gency conditions.   

In the operating room, the patient was initially
administered nasal oxygen. The vital signs were
monitored, and a large venous line was introduced.
Fluid infusion was started. Total intravenous gen-
eral anesthesia was induced with propofol, rocuro-
nium, and fentanyl, and the anesthesia was
maintained in a standardized fashion. 

SURGICAL TECHNIQUE

All patients received tetanus vaccine and dual an-
tibiotics before the operation. A manometer was
applied above the knee to control bleeding within
the operative field. Following surgical antisepsis
and draping, initial surgical exploration was per-
formed by the orthopedists to prevent any damage
to the reconstructed vessels by sharp-edged frac-
tures, and achieve the final length of the extrem-
ity before deciding the method of
revascularization. The lesion was harshly irrigated
with saline, and the broken bone fragments were
removed. The pellets and foreign objects were cau-
tiously removed. Because the injuries were close
to the knee in all patients, intramedullary fixation
and plaque implantation were not performed. All
patients received external fixation. After bone sta-
bilization, the tourniquet was deflated, and the
vascular surgeons began exploration for vascular
trauma. After the preparation of the arterial inflow
and outflow sites, 100 IU/kg of intravenous he-
parin was given. 

Then, the distal arterial flow was provided by
performing a distal autogenous graft bypass, graft
interposition or end-to-end anastomosis of the na-
tive vessels. Three out of the four patients we per-
formed primary repair had been shot at
anteromedial surface of the shant, and one at the
posteromedial shant. The surgical exploration was
carried out by directly entering the wound; we did
not need to undertake proximal control in these pa-
tients. Upon ensuring an adequate amount of back-
bleeding, we could, in these four patients,
re-approximate the cut ends of at least two of three
calf arteries after the bone was stabilized. Although

the K-wires which were transfixed to the tibial cor-
pus somewhat affected the surgical comfort during
vascular repair, the operation uneventfully pro-
ceeded with a standardized end-to-end anastomo-
sis. The patients in whom an autologous saphenous
graft was performed received the similar proce-
dures, as described.4 The amount of backbleeding
was confirmed, and the injured vessel was explored
in both directions. The thrombosed or dissected
parts were cut, and the edges were trimmed before
beginning anastomosis. The anastomosis was per-
formed end-to-end for interposition, and end-to-
side for distal bypass (Figure 2). 

Every effort was made to preserve all arterial
and venous structures that were found during ex-
ploration. For the purpose of preserving the venous
circulation and preventing venous thrombosis, we
preferred, as much as possible, to harvest the con-
tralateral great saphenous vein. Finally, the plastic
surgeons took part in the operation. The necrotic
and severely contaminated tissue fragments were
removed, then injured peripheral nerves, tendons
and muscles were repaired. All patients received
fasciotomies to relieve pressure. The wound was
left open when the skin edges could not be ap-
proximated for primary closure, or the wound was
considered as a contaminated wound. 

POSTOPERATIVE CARE

After operation, all patients were transferred into
the tertiary intensive care unit, and placed on me-
chanical ventilation. In order to prevent struggling
and uncontrolled motion during recovery from
anesthesia, extubation was not performed in the
operating room. In addition to intravenous fluid
administration, analgesics and antibiotics, the pa-
tients also received subcutaneous low molecular
weight heparin, acetylsalicylic acid, and pentoxi-
fylline infusion. A duplex scan was performed in
all patients to evaluate the arterial and venous pa-
tencies. 

The patients were reassessed 1 week, 1, 3, 6
and 12 months after the operation (Figure 3). The
mean follow-up period was 16 months. All patients
were referred to physical rehabilitation clinic after
they had full wound recovery. 



STATISTICAL ANALYSIS

Normally distributed continuous variables were ex-
pressed as mean ± standard deviation. Categorical
variables were defined as frequencies and percent-
ages (%). Descriptive statistical analyses were per-
formed with SPSS 13.0 software (SPSS Chicago,
Illinois). 

RESULTS

The patients’ demographics are given in Table 1.
The median time from trauma to admittance was 2
hours (range: 30 minutes to 6 hours). All patients

had close range gunshot injuries confined to only
one extremity. Eight patients had been hit by mul-
tiple small pellets whereas one patient had been hit
by an expanding bullet consisting of multiple large
bullets (informally known as dumdum bullet). The
symptoms and findings on admission are given in
Table 2. 

All patients entered to the operating room
within the first hour of their admission. None of
them had primary or secondary amputation. Any
reoperation was not performed for vascular com-
plications, but one patient underwent a second re-

FIGURE 2: Intraoperative view of the patient presented in Figure 1. All infragenual arteries and the popliteal vein were injured. A) Lateral view of the tissue de-
fect after external fixation of tibia. B) Medial view of the tissue defect. C) Ipsilateral saphenous vein graft (SVG) was tranpositioned between popliteal artery and
posterior tibial artery. SVG was also used to repair popliteal vein injury. We preferred contralateral SVG to preserve venous circulation, but the patient had a con-
tralateral SVG striping history.
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vision for achieving tibial stability. The median
hospital stay was 11 days (8-15 days). Mean bleed-
ing into surgical drains was 430 ml within the first
day after the operation. The drains were removed
when the volume got below 25 ml per day. None of
the patients had systemic infections whereas two
patients had local wound infections. Complete re-
covery was achieved with appropriate antibiotic
treatment and wound care. 

All patients had fragmented tibial fractures,
and 6 patients had also fibula fractures. Peripheral
nerve injury was present on surgical exploration in
5 patients. Four of them had a primary nerve re-
pair. Four patients achieved improvement in limb
functions whereas the remaining 5 patients had
permanent neurologic impairment during follow-
up. These 5 patients were the ones who had both
the tibia and fibula fractures as well as nerve in-
jury. 

Because all wounds were seriously contami-
nated on admission, all patients initially received
an external fixation. Two patients had complete
bone healing with external fixation alone. The ex-
ternal fixators were removed at 6th and 9th months
after the operation. The remaining seven patients
received intramedullary and external cortical
plaque stabilization procedures to achieve recov-
ery. 

In all patients, the damage to the arteries was
confined distal to the popliteal artery. The poste-
rior tibial artery was the most commonly injured
artery (8 patients). Five patients had double arte-
rial and 4 patients had triple arterial damage. The

FIGURE 3: A) Postoperative 3rd month computerized tomography angiography control of the same patient in Figures 1 and 2. Arrows shows the patent vena
saphena magna graft between popliteal artery and posterior tibial artery. B) Postoperative 12th month control of the same patient. The patient has a motor deficit.  

Patient group (n=9)

Age 28 ± 9 years

Male 9 (100%)

Chronic disease 1 (11.1%)*

Tobacco use 6 (66.6%)

Time until admission 3.1 ± 2 (1-5 hours)

TABLE 1: Preoperative characteristics of the 
patient group.

Patient group (n=9)

Blood pressure

- Systolic 91.2±25.4 mmHg

- Diastolic 44.3±19.8 mmHg

Hypovolemic shock 2 (22.2%)

Glasgow coma score 13

Pulsatile bleeding 9 (100%)

Paralysis 7 (77.7%)

Paresis 6 (66.6%)

Ischemia 9 (100%)

TABLE 2: Symptoms and clinical findings on admission.
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locations of the damaged vessels are given in Table
3. All patients also had a venous injury adjacent to
the involved artery.  

Four patients received primary revasculariza-
tion to the extremity, 3 received autologous graft
interposition with great saphenous vein, and 2 re-
ceived distal bypasses with the popliteal artery
being used as the inflow source. The distal anasto-
moses were placed on distal posterior tibial artery,
at the level of the ankle. 

The venous injuries were repaired primarily in
7 patients and using autologous vein interposition
grafts in 2 patients. In the postoperative period, one
patient was complicated with popliteal venous
thrombosis. 

DISCUSSION

In this cohort, we had good results -in terms of pre-
vention of amputation- by using distal arterial
revascularization at calf level in patients presented
with concomitant open fragmented leg fractures
and vascular damage due to close range gunshot in-
juries. The operative planning was based on a
multi-disciplinary approach, and we made every
effort to save the affected limb. The vascular revas-
cularization procedures were pertinaciously un-
dertaken to keep the viability of the already
threatened limb. 

Vascular injury frequently occurs in lower ex-
tremity gunshot wounds. These injuries are asso-
ciated with a high risk of amputation if

accompanied by severe bone fractures and soft tis-
sue damage.5,6 The arterial injury is one of the most
important factors that predict a future amputation
of the affected limb.6,7 Rapid diagnosis and early
surgical intervention are essential to decrease the
rate of amputation, and achieve a functional re-
covery.6,8

The patients a primary repair was performed
were the ones suffered somewhat less extensive
damage to the limb compared to the others. The
patients in whom we performed autologous veins
either interposed or used for distal bypass had a
greater damage at the calf. High risk of future in-
fection in a large wound might also affect the pa-
tency and integrity of the repaired vessel, and this
was why we proceeded with distal bypass tech-
nique in those two patients. The treatment strat-
egy should be to save the individuals’ life in
patients with severe hemodynamic instability or
progressive hypovolemic shock, therefore amputa-
tion may be the initial option in this group. Limb
salvage and major reconstruction of the leg should
be performed after conservative medical treatment
(including volume replacement, inotrops or vaso-
constrictors etc.) in patients with mild to moderate
hypovolemic shock. Additional life threatening
pathologies such as chest or brain trauma should be
taken into account prior to reconstructive surgery.
Anticoagulation with heparin is required during
vascular reconstruction, and additional pathologies
(intracranial bleeding, hepatic injury etc.) may be
a contraindication for anticoagulation. Conserva-

TABLE 3: The distribution of the arterial injuries.

Patient no. Posterior tibial artery Anterior tibial artery Peroneal artery 

1 + + +

2 + + -

3 - + +

4 + + +

5 + - +

6 + - +

7 + + +

8 + + -

9 + + +

Total 8 (88.8%) 7 (77.7%) 7 (77.7%)
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tive treatment and amputation may be a better op-
tion in these cases. The accurate treatment choice
should be decided for each patient considering ad-
ditional pathologies, contraindication for anticoag-
ulation, extensive tissue loss or very low limb
salvage expectation. 

There are diagnostic tips to determine the vas-
cular consequences of the injuries. Although some
authors suggest that pulsatile bleeding and ischemic
signs are highly specific and sensitive for the diag-
nosis of an acute arterial injury, many centers use
conventional angiography because it shows the lo-
calization of the injury and the presence of arteri-
ovenous fistulas.9-11 It was shown that the costs
substantially increased when the angiography was
performed in cases who presented without obvious
clinical signs of vascular injury.12 Multidetector
computed tomography angiography (MDCTA) is
useful for both assessing the extension of the dam-
age, and locating and measuring the vascular injury.
Recent studies suggest that this technique may be
preferred over the conventional angiography in
cases of acute injuries.13 Rapidly performing
MDCTA on admission, we obtained three-dimen-
sional images for evaluation of both vasculature and
bone structure. We think that, besides its technical
and diagnostic advantages, the images provided by
MDCTA also allow us to envisage the repair before
we began to the operation, and thus we achieved a
rapid surgery. Given its lower cost than conven-
tional angiography, rapid availability and non-in-
vasiveness, MDCTA has already been suggested to
be used in this group of patients.14

The cases in the present study were not sub-
jected to low velocity civilian “gunshot” injuries,

but they were the victims of “shotguns” which also
have relatively low velocity but the damage in-
duced to the affected part of the body is relatively
high.15 From the point of “wound ballistics”,
wounds are classified according to the amount of
energy induced to the wound as follows; high en-
ergy (>1,000 J), medium energy (250-1,000 J), and
low energy (<250 J).16 This classification forms the
basis of the classification provided by Gustilo-An-
derson.3 Ordog et al. divided the shotgun injury
severity into three main categories with 3-7 meters
of range being defined as “close-range“, and 0-3 me-
ters as “point-blank”.17 The proximity of the range
was reported to be associated with serious conse-
quences such as development of acute compartment
syndrome, compound fractures and severe contam-
ination.18 The shotgun pellets have distinct features
based on their higher powder charge and stuffing,
the damage they cause further increases.15,19

CONCLUSION

The wound complications occurred in the minority
of our patients, and they improved with appropriate
care and antibiotic treatment. We think that the rig-
orous approach we followed to prevent the spread-
ing of the contamination and to maintain the surgical
antisepsis throughout the operation brought this out-
come. In addition, rapid evaluation and treatment of
the patient allowed prevention of prolonged is-
chemia which is known to be the most important
cause of poor outcome in this group of patients.4
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Koroner Subklavyan Çalma Sendromunda
Cerrahi Tedavi Orta Dönem Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmanın amacı koroner subklavyan çalma sendromunda subklavyan arter re-
vaskülarizasyonunun orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Koroner
subklavyan çalma sendromlu toplam 9 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara subk-
lavyan arter revaskülarizasyonu için ekstraanatomik baypaslar yapıldı. Operasyon öncesi ve son-
rasında subklavyan arter darlığı, koroner subklavyan çalma sendromu ve greft açıklığını
değerlendirmek için anjiyografi veya bilgisayarlı tomografi anjiyografi yapıldı. BBuullgguullaarr::  Çalış-
maya 2006'dan 2013'e kadar, ardışık 9 hasta (6 erkek, 3 kadın; ortalama yaş 58,6 yıl; yaş aralığı
44-67) dahil edildi. Tüm hastalarda stabil anjina mevcuttu. Koroner arter cerrahisi ile koroner
subklavyan çalma sendromuna bağlı şikayetlerin arasında geçen süre ortalama 5,45 yıldı (3-12
yıl). Altı hastaya karotid-subklavyan baypas yapılırken, 3 hastaya  subklavyo-subklavyan baypas
yapıldı. Karotid-subklavyan baypas operasyonu yapılan bir hasta miyokard enfarktüsü nedeniyle
öldü. Hiç bir hastada serebrovasküler olay olmadı. Ortalama takip süresi 45,3±28 ay idi (5-92 ay).
Üç hastada greft tıkanıklığı saptandı; bunlardan ikisi 4. ve 22. ayda (subklavyo-subklavyan bay-
pas), diğeri de 34. ayda (karotid-subklavyan baypas) tespit edildi. Geç dönem ölüm meydana gel-
medi. SSoonnuuçç::  Koroner subklavyan çalma sendromu tedavisi için ekstra-anatomik girişimler etkin
bir şekilde uygulanabilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Koroner subklavyan çalma sendromu; subklavyan çalma sendromu; 
koroner arter baypas; anjiyografi

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study is to evaluate the mid-term results of subclavian ar-
tery revascularization in coronary subclavian steal syndrome. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  A total of
9 patients with the diagnosis of coronary subclavian steal syndrome were reviewed retrospec-
tively. All patients underwent extra-anatomic bypass operation for subclavian artery revascular-
ization. Angiography or computed tomography angiography was performed to evaluate
subclavian artery stenosis, coronary steal and graft patency, before and after the operations. RRee--
ssuullttss::  Between 2006 and 2013, 9 consecutive patients (6 males, 3 females; average age: 58.6 years;
age range: 44 to 67 years) were included in the study. All patients had stable angina. The mean
time elapsed between the coronary artery bypass graft surgery and the onset of patient’s com-
plaints due to the coronary subclavian steal syndrome was 5.45 years (range: 3-12 years). Carotid-
subclavian bypass was performed in 6 patients, and subclavian-subclavian bypass was performed
in 3 patients. One patient who underwent carotid-subclavian bypass died due to myocardial in-
farction. Stroke was not seen in any of the patients. The average follow-up period was 45.3±28
months (range: 5-92 months). Graft occlusion was detected in 3 patients at 4th, 22nd (subclavian-
subclavian bypass) and 34th (carotid-subclavian bypass) months. There were no late deaths. CCoonn--
cclluussiioonn::  Extra-anatomic procedures may provide an effective treatment for coronary subclavian
steal syndrome.

KKeeyy  WWoorrddss::  Coronary subclavian steal syndrome; subclavian steal syndrome; 
coronary artery bypass; angiography
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KORONER SUBKLAVYAN ÇALMA SENDROMUNDA CERRAHİ TEDAVİ ORTA DÖNEM SONUÇLARI Kamil BOYACIOĞLU ve ark.

oroner subklavyan çalma sendromu
(KSÇS), daha önce koroner arter baypas
cerrahisinde kullanılmış in situ patent in-

ternal torasik arterden (ITA) ters akım meydana
gelerek koroner dolaşımın azalması, ve buna bağlı
olarak miyokardiyal iskemi oluşmasıdır. Bu feno-
mene en sık yol açan durum, ipsilateral proksimal
subklavyan arterin aterosklerozis nedeniyle tıkan-
masıdır.1 Nadir olarak oluştuğuna inanılan bu du-
rumun; son dönemlerde daha sıklıkla bildirilmesi
ve yaratabileceği potansiyel katastrofik sonuçlar
göz önüne alındığında, mevcut insidansın bilinen-
den daha yüksek olduğu, ve daha önceden klinik
etkilerinin önemsenmediği düşünülebilir.2 Anjina
en sık olarak gözlenen semptom olmasına rağmen;
hastalarda sessiz iskemi, konjestif kalp yetersizliği,
iskemik kardiyomiyopati ve miyokard enfarktüsü
ortaya çıkabilir.2

Çalışmamızda KSÇS tedavisi için uygulanan
ekstra-anatomik baypas yöntemlerinin erken ve
orta dönem sonuçları değerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Mayıs 2006 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında
KSÇS tanısı alan, subklavyan arter ve ITA’ nın re-
vaskülarizasyonu için ekstraanatomik baypas ope-
rasyonu yapılan tüm hastaların medikal raporları
retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesinde
hastalara renkli Doppler ultrasonografi ve bilgisa-
yarlı tomografi anjiyografi yapıldı (Resim 1), ve
tüm hastalara koroner anjiyografi yapılıp ITA’dan
subklavyan artere doğru ters akım gösterilerek,
KSÇS tanısı doğrulandı (Resim 2). 

Hastaların uzun dönem takipleri 6-12 aylık
aralıklarla yapıldı. Poliklinik kontrollerinde üst
ekstremite nabız muayenesi, renkli Doppler ultra-
sonografisi ve periferik bilgisayarlı tomografi anji-
yografi yapıldı (Resim 3). Ameliyat sonrası medikal
tedavi olarak 150 mg/gün asetil salisilik asit, ve has-
tanın hastanede yattığı süre boyunca günde 2 defa
olmak üzere 1 mg/kg düşük molekül ağırlıklı he-
parin kullanıldı. 

Çalışmamızda, perkütan translüminal anjiyo-
plasti (PTA)/stent için uygun olmayan hastalarda
cerrahi yöntemler kullanıldı. Diffüz hastalık ve lez-

RESİM 1: Bilgisayarlı tomografi anjiyografide subklavyan arter stenozu (büyük
gri ok) ile patent internal torasik arter greftinin (küçük siyah ok) beraber görün-
tülenmesi.

RESİM 2: İnternal torasik arterden subklavyan artere doğru olan retrograd
akımın anjiyografide gösterilmesi.

RESİM 3: Postoperatif bilgisayarlı tomografi anjiyografide patent karotid sub-
klavyan baypas grefti.
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yon uzunluğu >4 cm olan, anatomik olarak
PTA/stent için uygun olmayan hastalar cerrahi ola-
rak tedavi edildi.

CERRAHİ TEKNİK

Hem karotid-subklavyan baypas (KSB) hem de
subklavyo-subklavyan baypas (SSB) uygulanan tüm
hastalar genel anestezi altında ameliyat edildi. KSB
yapılan hastalarda, sternokleidomastoid kasın me-
dialine paralel insizyon ile internal, eksternal ve
ana karotis arterler eksplore edildi. Supraklaviküler
insizyon ile subklavyan arter eksplore edildi. Greft,
sternokleidomastoid kas ve vena jugularis interna
altından hazırlanan tünelden geçirildi ve intrave-
noz 5000 IU heparin sonrası anastomozlar yapıldı.
Bu grupta bir hastaya ek olarak subklavyan artere
endarterektomi yapıldı. SSB yapılan hastalarda, her
iki supraklaviküler bölgeye yapılan insizyon ile sol
ve sağ subklavyan arterler eksplore edildi. Supras-
ternal olarak sternokloid kasın sternal başları al-
tından hazırlanan tünelden greft geçişi sağlandı ve
intravenoz 5000 IU heparin sonrası anastomozlar
yapıldı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama ± stan-
dart sapma (ss) ile, kategorik değişkenler ise frekans
(n) ve yüzde şeklinde gösterildi. 

BULGULAR

Çalışmaya 9 hasta (6 erkek, 3 kadın; ortalama yaş
58.6 yıl; dağılım 44-67 yıl) dahil edildi ve bu has-
talardan 6 tanesine KSB, 3 tanesine de SSB operas-
yonu yapıldı. Hastalara yapılan konvansiyonel
anjiyografi sonrasında tüm hastaların ITA kondu-
itlerinin patent olduğu belirlendi. Beş hastanın sol
subklavyan arter proksimal kısımda total tıkanıklık
(%100), dört hastada da parsiyel tıkanıklık (%75-
99) tespit edildi. Hastaların aterosklerotik risk fak-
törleri (hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara
kullanımı, hiperlipidemi, karotis arter hastalığı, pe-
riferik arter hastalığı) Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tüm hastalarda efor anjinası vardı; ayrıca iki
hastada baş dönmesi, dört hastada da kol ağrısı ve
güçsüzlüğü vardı. Dört hastada karotis arter hasta-
lığı mevcuttu; fakat hiçbir hastada serebrovasküler

olay hikayesi yoktu. Bir hastada kritik bilateral ana
iliyak arter darlığı saptandı. Bir hastamız KSB ope-
rasyonundan 2 hafta önce miyokard enfarktüsü ge-
çirmişti ve subklavyan arter tıkanıklığının varlığı
bu şekilde ortaya konuldu. Bir diğer hastamızda da
iskemik kalp yetersizliği bulguları ve üçüncü dere-
cede mitral kapak ve triküspit kapak yetersizlikleri
vardı.

Hastalardan altı tanesine politetrafloroetilen
(PTFE) 8 mm greft, bir tanesine dacron, 1 tanesine
de safen ven greft kullanıldı. Uygulanan ameliyat
yöntemine göre kullanılan greft tipi ve dağılımı
Tablo 2’de sunulmuştur. 

Hastaların koroner arter baypas greftleme
(KABG) operasyonu sonrası KSÇS nedeniyle şika-
yetlerinin başlama zamanı arasında geçen süre or-
talama 5,45 yıldı (dağılım 3-12 yıl).

Erken mortalite görülme oranı %11 olup, KSB
operasyonu yapılan bir hastada meydana geldi.
Hastaya yapılan KSB operasyonu sorunsuz geçme-

Değişkenler No %

Yaş 58,6±7,7

Cinsiyet

Erkek 6 66,7

Kadın 3 33,3

Hipertansiyon 7 77,8

Hiperlipidemi 4 44,5

DM 4 44,5

Sigara 5 55,5

Karotid arter hastalığı 4 44,5

Periferik arter hastalığı 1 11

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri ve
aterosklerotik risk faktörleri.

DM: Diabetes mellitus.

Greft KSB SSB Toplam

PTFE 5 2 7

Dacron 1 - 1

Safen ven - 1 1

Toplam 6 3 9

TABLO 2: Operasyonlar ve kullanılan greft tipleri.

KSB: Karotikosubklavyen baypas; SSB: Subklavyen subklavyen baypas; PTFE: Poli-
tetrafloroetilen.



sine ve ITA greftinin aktif olarak çalışmasına rağ-
men, ameliyat sonrası dönemde sirkumfleks arter
sahasından geçirilen miyokard enfarktüsü nede-
niyle hasta kaybedildi. Geç dönem takiplerde hiç-
bir hastada mortalite gözlenmedi.

Hastaların takibinde greft veya yara yeri infek-
siyonu görülmedi. Operasyon sonrasında ve erken
ve orta dönem hasta takiplerinde herhangi bir major
serebrovasküler olay tespit edilmedi. Ameliyat son-
rası, SSB uygulanan bir hastanın sağ kolunda parezi
ve 2/5 oranında kas gücü kaybı gelişti; ancak fizik
egzersiz ve medikal tedavi ile kalıcı sekel oluşma-
dan tam iyileşme sağlandı. Tüm hastaların greftle-
rinin erken dönem (30 gündeki) primer açık kalma
oranı %100 idi, ve ameliyat öncesi yakınmaların
operasyonlar sonrası erken dönemde tüm hastalarda
normale döndüğü tespit edildi.

Olguların ortalama hastanede kalış süresi
6,1±1,9 gün, ortalama takip süresi 45,3±28 aydı (da-
ğılım: 5-92 ay). KSB yapılan hastaların bir tane-
sinde 34. ayda; SSB yapılan iki hastada 4. ve 22.
aylarda greft tıkanıklığı tespit edildi (Şekil 1). Greft
tıkanıklığı meydana gelen hastaların operasyonla-
rında kullanılan greft tipi PTFE idi. KSB yapılan ve
iskemik kalp yetmezliği, mitral ve triküspit kapak
yetersizlikleri olan bir hastanın kontrol anjiyogra-
fisinde difüz sol anterior desendan arter stenozu
vardı ve ITA dolumu yoktu. Bundan dolayı subk-
lavyan arterin yeniden revaskülarizasyonu yapıl-
madı. Bu hasta takiplerinde kalp yetmezliği
nedeniyle tekrar tekrar hospitalize edildi. Diğer iki
hasta PTA/stent implantasyonu için tekrar değer-
lendirildi; birinci hastaya PTA/stent işlemi başa-
rıyla yapılabildi; fakat ikinci hasta için işlemin
uygun olmadığı düşünülerek hastaya tekrar ope-
rasyon önerildi. Hasta operasyonu kabul etmedi ve
medikal tedavi ile takibine devam edildi.

TARTIŞMA

KSÇS’de, ITA akımını etkin hale getirip koroner
dolaşımın sağlanması ve miyokardiyal isteminin
önlenmesi için ekstra-anatomik baypas yöntemleri
kullanılabilir. Çalışmamızda, KSÇS nedeniyle KSB
uygulanan hastalarda greft açıklık oranı %80 (4
hasta) iken, SSB uygulanan hastalarda greft açıklık
oranı %33,3 (1 hasta) idi. 

ITA, KABG’de arteriyel greftler arasında en sık
kullanılan ve uzun dönem sonuçları en iyi bilinen
grefttir. Bu greftin uzun dönem takipte nadir görü-
len bir komplikasyonu KSÇS’ye yol açan subklav-
yan arter başındaki darlıktır. Subklavyan arterde
mevcut olan darlık veya tıkanıklık, ITA’ nın etkin-
liğini ciddi derecede azaltarak iskemik kardiyomi-
yopatiye varabilen katastrofik sonuçlar doğurabilir.
Farklı çalışmalarda da KSÇS insidansı %3,4, ve
KABG geçiren hastalarda proksimal subklavyan
arter darlığının görülme sıklığı %0,5-15 olarak bil-
dirilmiştir.3,4 Yakın zamanda yapılan bir çalışmada
da, izole koroner revaskülarizasyonu yapılacak has-
talarda ciddi sol subklavyan arter tıkanıklığı pre-
valansı %2,5 olarak belirlenmiştir.5 Her ne kadar
koroner arter hastalığı ile subklavyan arter hastalı-
ğının birlikte görülme oranı yüksek olmasa da,
elektif cerrahi yapılacak tüm hastaların subklavyan
arter hastalığı olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Subklavyan arter tıkanıklığı olan hastaların
klinik seyirleri asemptomatiktir. Bununla beraber
koroner arter hastalığı olan hastalarda subklavyan
arter tıkanıklığının tespit edilebilmesi  önemlidir.
KABG planlanan hastalarda radial ve brakial arter
pulsasyonlarının muayenesi, subklavyan arter has-
talığı için fikir verici olabilir. Bununla beraber
rutin olarak yapılması gerektiğini düşündüğümüz
her iki üst ekstremite kan basıncı ölçümü de subk-
lavyan arter hastalığı varlığını anlamamıza yar-
dımcı olabilir; fakat yaygın aterosklerotik damar
hastalığı olan hastalarda her iki üst ekstremitede öl-
çülen kan basınçları farklı olmayabilir.6 Subklav-
yan arter hastalığının tanısını kesinleştirmek için

ŞEKİL 1: Greft açıklık oranları ve takip periyotları.
KSB: Karotikosubklavyen baypas; SSB: Subklavyen subklavyen baypas.
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Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi anji-
yografi, manyetik rezonans anjiyografi veya kon-
vansiyonel anjiyografi uygulanabilir. İnvaziv
olamayan bir tetkik olan Doppler ultrasonografi ile
hemodinamik ölçümler yapılabilir ve ipsilateral
vertebral arter kan akımının, stenotik subklavyan
arterin distalindeki intralüminal basıncın azalma-
sına bağlı, ters yöne dönmesinin tespit edilmesi bu
sendrom için oldukça özgüldür. Doppler ultraso-
nografi tanı için ilk tercih edilecek yöntemdir. Ay-
rıca KSÇS olan hastalarda transtorasik Doppler
ultrasonografi ile ITA’da ortaya çıkan ters akım
gösterilebilir.7 Konvansiyonel anjiyografi ile, subk-
lavyan arter ve ITA, koroner arterlerle beraber, eş-
zamanlı değerlendirilebilir. Anjiyografi cerrahi
veya endovenöz girişimler için anatomik bilgi ver-
mesinin yanında, düşük derecede nefrotoksisite ve
kontrat madde alerji riskleri olan invaziv bir tet-
kiktir. Ancak anjiyografide ters ITA akımının gös-
terilmesi KSÇS tanısı için altın standarttır.7

Hastalarımızın hepsinde göğüs ağrısı olduğu için
tüm hastalarımıza anjiyografi çekildi ve ITA’ da
meydana gelen ters akım gösterildi, daha sonra
subklavyan arter hastalığı da eş zamanlı olarak or-
taya konuldu. Bazı merkezler rutin olarak koroner
anjiyografi sırasında proksimal sublavyan arter an-
jiyografisi de yapmaktadır.2 Bilgisayarlı tomografi
ve manyetik rezonans anjiyografi ile tüm arkus
aorta ve dallarının anatomisi eksiksizce ortaya ko-
nulabilir ve cerrahi girişim için önemli bilgiler sağ-
layabilir. Ayrıca kardiyak manyetik rezonans
görüntüleme yapılıp faz-kontrast akım haritalaması
ile her iki ITA ve vertebral artelerdeki akım yönleri
belirlenerek, bu sendrom tespit edilebilir.8

KSÇS tanısı konulabilmesi kadar tanının hangi
zaman aralığında konulduğu da önemlidir ve teda-
vinin seyrini değiştirebilir. KABG yapılmadan önce
tanı alan hastalarda eş zamanlı subklavyan arter re-
vaskülarizasyonu yapılabilir.9-11 Bununla beraber
sağ taraflı ITA, serbest ITA grefti, radiyal arter
grefti veya sadece ven grefti kullanılabilir; fakat
subklavyan arter tamiri yapılan hastalarda uzun
dönem sağkalımı arttırmak ve geç dönemde isten-
meyen kardiyak olay riskini azaltmak için, ipsila-
teral ITA gerftinin kullanılması önerilmektedir.10,11

Eğer KABG operasyonundan daha sonra subklav-

yan arter hastalığı gelişmiş ve tanısı konmuşsa,
daha farklı girişimler planlanabilir. Bizim hastala-
rımızda KABG operasyonundan ortalama olarak
5,45 yıl sonra KSÇS ortaya çıkmış ve hastalarda
semptomlar oluşturmuştur. Literatürde de ortalama
süreleri 5,8 yıl ile 7,8 yıl arasında değişen benzer
bildirimler vardır.12,13

Subklavyan artere yönelik uygulanan
PTA/stent işlemleri yüksek uygulanabilirlik ve
düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Buna rağ-
men bu işlemin orta dönem sonuçlarına bakıldı-
ğında, 5 yıllık birincil açıklık oranları %67-70 iken,
10 yıllık açıklık oranı %49 civarındadır.14,15 Biz, kli-
niğimize başvuran hastalarda ilk değerlendirmede
PTA/stent uygulaması çok uygun olmadığından,
ekstra-anatomik baypas yöntemlerini tercih ettik.
KSB operasyonun 5 yıllık birincil açıklık oranları
%96-100 arasında değişmektedir.16,17 SSB operas-
yonunun ise 5 yıllık birincil açıklık oranları KSB
operasyonunun oranları kadar yüksek olmayıp
%86,5 civarındadır.18 Hastalarımızdan SSB operas-
yonu yapılan 2 tanesinin; KSB operasyonu yapılan
1 tanesinin greftleri tıkalıdır.

Ekstra-anatomik baypas yöntemlerinin morta-
lite ve morbidite oranları düşüktür.16-19 Bizim has-
talarımızdan bir tanesinde geçici üst ekstremite
parezisi oldu ve yaygın iki taraflı kritik iliyak has-
talığı olan bir hastamızda yapılan baypas greftinin
çalıştığı tespit edilmesine rağmen, hasta miyokard
enfarktüsü nedeniyle eksitus oldu. 

KSÇS nedeniyle subklavyan arter revaskülari-
zasyonu yapılan hastalarda yakın takip esastır. Kli-
niğimizde greft açıklığını 6 ayda bir tekrarlanan
Doppler ultrasonografi ile kontrol etmekteyiz. Bu
tetkikin kolay ve ucuz olması, ayrıca invaziv olma-
ması avantajıdır; fakat deneyimli kişiler tarafından
yapılmalıdır. Bununla beraber konvansiyonel anji-
yografi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi, sestamibi
sintigrafi de uygulanabilir.2

Çalışmamızın limitasyonlarını hasta sayısının
azlığı, cerrahi işlemlerin 2-3 cerrah tarafından ya-
pılması, ve uygulanan ekstra-anatomik revasküla-
rizasyon yöntemi ve kullanılan greft tipinin
cerrahın tercihine göre belirlenmesi olarak sırala-
yabiliriz.



SONUÇ

ITA’ nın uzun dönem sonuçları ile ilgili nadir gö-
rülen fakat hastanın mortalite, morbidite ve yaşam
kalitesini etkileyen önemli bir sorun subklavyan
arter darlığına bağlı KSÇS’dir. Hem hastalar hem
de cerrahlar için önemli bir problem yaratabilen bu
sorun, KAGB planlanan hastalarda, operasyon ön-
cesinde subklavyan arter ve ITA’nın görüntüleme

yöntemleri ile değerlendirilmesi ile en başta çözü-
lebilir. PTA/stent işlemine uygun olmayan ve KSÇS
mevcut olan hastalarda ekstra-anatomik baypas se-
çenekleri ITA ve miyokard revaskülarizasyonu için
tercih edilebilir.
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Venöz ve Arteriyel Trombozis
Arasındaki İlişkinin Olası Klinik Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmada, klinik, radyolojik ve/veya laboratuvar olarak saptadığımız, hem venöz,
hem de arteriyel trombotik olaylara eşlik eden ortak risk faktörlerini belirleyerek, daha önceden venöz
tromboembolizmi (VTE)  olan hastalardaki aterotrombotik embolizm (ATE) riskini ve ATE’si olan has-
talardaki  VTE riskini tartışmayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Bu çalışma 01 Eylül 2012 ve 01 Ara-
lık 2012 tarihleri arasında kliniğimiztarafından değerlendirilen 40 ATE’li, 41 VTE’li ve 19 ATE+VTE’li,
toplam 100 hastanınretrospektif  verileri değerlendirilerek yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriteri
olarak, 20-80 yaş arası kadın ve erkek hastalar, aterosklerotik koroner arter hastalığı olanlar, aterosk-
lerotik periferik arter hastalığı olanlar, serebrovasküler hastalığı olanlar, derinven trombozu olan has-
talar, pulmoner embolisi olan hastalar ve periferik yüzeyel ven trombozu olan hastalar çalışmaya dahil
edilmiştir. Ateşli silah yaralanmaları, delici kesici alet yaralanmaları, künt vasküler travmalar çalışma
dışı bırakılmıştır. BBuullgguullaarr::  Çalışmamızda ATE ve VTE için incelenen ortak risk faktörleri olan yaş,
cinsiyet, beden kitle indeksi, 10 günden uzun süreli hastanede yatış, trigliserid yüksekliği, kronik obs-
truktif akciğer hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus,  istatistiki açıdan anlamlı bulunmasa da (sı-
rasıyla p=0,266, p=0,049, p=0,031, p=0,149, p=0,187, p=0,254, p=0,152, p=0,058), bu faktörler iki
hastalığın beraber görülme  riskini  arttırma eğilimindedir. Statin kullanımı ve antikoagülan kullanımı
bu açıdan istatistiki olarak  anlamlı bulundu (sırasıyla p<0,001, p<0,001). Ayrıca ATE ve VTE nin son-
baharda yaygınlaştığı tespit edildi. SSoonnuuçç::  Çalışmamız VTE ve ATE’nin etyolojik risk faktörleri ve kli-
nik manifestasyonları açısından değerlendirildiğinde, bunların birbirinden tümüyle bağımsız hastalıklar
olmadığı, bazı risk faktörlerinin her iki grubu da etkilediği düşünülmektedir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Arteriyele tromboemboli; etiyolojik risk faktörleri; venöz tromboemboli

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: In this study, we aimed to explore the risk for atherothrombotic embolism
(ATE) in patients with previous venous thromboembolism (VTE), as well as the risk for VTE in pa-
tients with ATE, by identifying shared risk factors for both venous and arterial embolisms detected
by clinical, radiological and/or laboratory findings. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  The present study was ap-
proved by Ethics Committee of Erciyes University Faculty of Medicine. It was conducted by review-
ing retrospective data of 100 patients, consisting of 40 patients with ATE, 41 patients with VTE and
19 patients with ATE+VTE who were evaluated in Cardiovascular Surgery Department between Sep-
tember 1, 2012 and December 1, 2012. The inclusion criteria were men and women aged between 
20-80 years with atherosclerotic coronary disease, atherosclerotic peripheral artery disease, cere-
brovascular disease, deep venous thrombosis, pulmonary embolism or peripheral superficial venous
thrombosis. Patients with gunshot or stabbing injuries and those with blunt vascular trauma were ex-
cluded. RReessuullttss::  We found that age, sex, body mass index, hospitalization longer than 10 days, elevated
triglycerides, chronic obstructive pulmonary disease, and hypertension were insignificant risk fac-
tors for ATE and VTE (p=0.266, p=0.049, p=0.031, p=0.149, p=0.187, p=0.254, p=0.152, p=0.058, re-
spectively). These risk factors increased the simultaneous occurrence risk of  these two diseases. Statin
use and anticoagulant use were found to be significant (p<0.001). It was seen that ATE and VTE be-
came more prevalent in fall. CCoonncclluussiioonn::  We concluded that VTE and ATE were not absolutely in-
dependent diseases when etiological risk factors and clinical manifestations were considered.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arterial thromboembolism; etiological risk factors; venous thromboembolism
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enöz tromboz (VT) ve arteriyel tromboz
(AT) alışılageldiği gibi, farklı nedenleri
olan ayrı hastalıklar olarak değerlendiril-

miştir. Bununla birlikte yeni epidemiyolojik ça-
lışmalar, muhtemelen daha önce bilinenden daha
çok üst üste gelen risk faktörlerinin varlığına bağlı
olarak, bu vasküler komplikasyonlar arasındaki
ilişkiyi belgelemiştir.1 Geleneksel olarak VT ve
AT; patofizyoloji, epidemiyoloji ve tedavi strateji-
leri açısından iki farklı hastalık olarak kabul edi-
lir.

Literatürde AT, plaklı ve yüksek stresli böl-
gelerde oluşan, trombositçe zengin, fibrinden
fakir bölgeler olduğundan, “beyaz trombüs” şek-
linde adlandırılır. Aksine, VT sağlam damar du-
varında, fakat azalmış kan akımı ve düşük stres
sonucunda oluşur. Kırmızı hücreden zengin ol-
duğu için, “kırmızı trombüs” olarak adlandırılır.
Bundan dolayı antitrombosit tedavi AT önlemede
kabul görmüş bir tedaviyken, VT’de antikoagülan
tedavi (heparin, vitamin K antagonistleri, hepari-
noid veya direkt FX inhibitörleri, vb) kabul görm-
üştür.1,2

AT ve VT arasında ilişki olabileceğine dair ka-
nıtlar gittikçe artmaktadır.3 Bu iki vasküler komp-
likasyon yaş, obezite, diabetes mellitus (DM),
hipertansiyon, hipertrigliseridemi gibi risk faktör-
lerini paylaşmaktadır. Üstelik AT ve VT’nin bir-
likte görüldüğü antifosfolipit antikor sendromu
(APLAS), hiperhomosistinemi, malignite, enfeksi-
yonlar ve hormon kullanımı gibi birçok durum 
sayılabilir. Sonuçta bazı yayınlarda, venöz trombo-
embolizmi (VTE) olan hastaların kontrol grubuna
göre AT açısından daha yüksek risk altında olduk-
ları gösterilmiştir. Bu yüzden, bu iki vasküler
komplikasyonun arteriyel ve venöz sistemdeki koa-
gülasyon ve inflamatuar yolların tetiklenmesiyle
oluştuğu düşünülebilir. Gelecekteki çalışmalar, bu
birlikteliğin doğasını aydınlatma, boyutunu hesap-
lama ve klinik pratikteki karışıklığını aydınlatma
ihtiyacı hissetmelidir.3 Eğer VT ve AT tamamen
ayrı durumlar olsaydı, kardiyovasküler ilaçlar, an-
titrombosit ajanlar ve statinler sadece arteriyel has-
talıklarda etkili olurdu. Klasik arteriyel risk
faktörleri VTE’yi artırmazdı. Tersine, VT risk fak-
törleri olan koagülasyon faktörlerinin yükselmesi

gibi FVIII veya fibrinolizis düşüklüğünde, AT art-
mazdı.4 AT riski olan hastalarda 1,2-4 kat oranında
artmış VT riski vardır.5 Bu VT, sonra gelişebilecek
AT’nin habercisidir.6,7

Çalışmamızda asemptomatik aterosklerozis
veya aterotrombotik sembolizmin (ATE) klinik
manifestasyonları olan hastalardaki tabii VTE ris-
kini açınsamayı ve potansiyel olası klinik sonuçla-
rını tartışmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik
Kurulu tarafından onaylanarak, 01 Eylül 2012 ve
01 Aralık 2012 tarihleri arasında Kalp Damar Cer-
rahisi Anabilim Dalı tarafından değerlendirilen 40
ATE’li, 41 VTE’li ve 19 ATE+ VTE’li olmak üzere,
toplam 100 hastanın retrospektif verileri değerlen-
dirilerek yapılmıştır (Etik kurul onay tarihi:
07.08.2012, karar numarası: 2012/568). Hastaların
63’ü kadın, 37’si erkek olarak tespit edilmiştir. Ça-
lışmaya alınan hastaların yaş aralığı 19 ile 87 yıl
arası olup, yaş ortalaması 56,79 yıldır. Kliniğimize
ve kardioloji kliniğine başvuran aterosklerotik ko-
roner arter hastalığı olanlar, aterosklerotik perife-
rik arter hastalığı olanlar, serebrovasküler hastalığı
olanlar, derin ven trombozu olan hastalar, pulmo-
ner embolisi olan hastalar ve periferik yüzeyel ven
trombozu olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
Ateşli silah yaralanmaları, delici kesici alet yara-
lanmaları, künt vasküler travmalar çalışma dışı bı-
rakılmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada kategorik değişkenler için Pearson
Exact ki kare ve Pearson ki kare analizi uygulandı
ve tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde (%)
olarak gösterildi. İstatistiksel analizler için SPSS
Statistics 20.0 programı kullanıldı. İstatistiksel
önemlilik düzeyi olarak, p<0,05 kabul edildi.

BULGULAR (TABLO 1)

Çalışmamıza 41 VTE, 40 ATE ve 19 VTE+ATE’si
olan, toplam 100 hasta alınmıştır. Hastaların 63‘ü
kadın, 37’si erkek olarak tespit edilmiştir. Yaş ara-
lığı 19-87 yıl arasında değişmekte olup ortalama yaş
56,79 yıldır.
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Yaş ilerledikçe ATE ve VTE hastalığının gö-
rülme riski artma eğilimindedir, fakat istatistiksel
fark tespit edilmemiştir (p=0,266).

Hastaların beden kitle indeksi dağılımı değer-
lendirildiğinde, beden kitle indeksi arttıkça
ATE+VTE görülme riski de artmaktadır ve istatis-
tiksel olarak anlamlı olarak tespit edilmiştir
(p=0,031).

Kronik venöz hastalığı olan 11 VTE’li hastaya
karşın, 6 ATE’li ve 3 VTE+ATE’li hasta tespit edil-
miştir. VTE+ATE durumunda kronik venöz hasta-
lıkların etkisine dair istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilememiştir (p=0,755). 

Çalışmaya alınan VTE’li ve ATE’li hastalarda
semptomatik pulmoner emboli varlığı, VTE+ATE
görülme riskini artırmaktadır (p<0,001) .

Hastanede kalma süresi arttıkça,
VTE+ATE’nin görülme riski de artma eğiliminde-
dir. Araştırmanın kapsamına ve araştırmaya dahil
edilen hastalara göre bu süre 10 günden sonra artış

göstermektedir, fakat istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (p=0,149).

Lipid profilleri açısından incelendiğinde,
VTE’li olgularda yüksek trigliseridli 4 (%10) has-
taya karşın, ATE’de 2 (%5), VTE+ATE’de 4 (%21)
hastada yüksek trigliserid değeri görülmüştür. Trig-
liserid yüksekliği arttıkça, VTE+ATE görülme riski
artma eğiliminde olsa da, bu fark istatistiksel ola-
rak anlamlı tespit edilmemiştir (p=0,187).

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
açısından değerlendirildiğinde, VTE’li 8 (%19)
hastaya karşın, ATE’li 4 (%10) ve VTE+ATE’li 5
(%26) hasta tespit edilmiştir. KOAH varlığında
VTE+ATE görülme riski artma eğilimindedir,
fakat istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmemiş-
tir (p=0,254).

Hipertansiyonu olan 17 (%41) VTE’li hastaya
karşın, 20 (%50) ATE’li ve 13 (%68) VTE+ATE’li
hasta tespit edilmiş olup, hipertansiyon varlığında
VTE+ATE görülme riski istatistiksel olarak anlamlı

TABLO 1: Hastalıkla ilişkili faktörler, hastalıklar.

*: Statin kullananlarda VTE+ATE riskinin azaldığı bulundu.
α: Antikoagulan kullananlarda VTE+ATE görülme riskinin azaldığı bulundu.
TG: Trigliserid; KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; HT: Hipertansiyon; DM: Diabetus mellitus; VTE: Venöz tromboembolizm; ATE: Aterotrombotik embolism.

Hastalıklar

Hastalıkla İlişkili Faktörler ATE (n:40) VTE (n:41) ATE+VTE (n:19) p

Yaş 20-40 4 (%10) 12 (%30) 2 (%10,5)

41-50 4 (%10) 6 (%15) 2 (%10,5)

51-60 11 (%28) 10 (%24) 6 (%31,6) 0,266

>61 21 (%52) 13 (%31) 9 (%47,3)

Cinsiyet Kadın 31 (%77,5) 22 (%54) 10 (%52,6) 0,049

Erkek 9 (%22,5) 19 (%46) 9 (%47,4)

Beden kitle indeksi18,5-24,9 6 (%15) 18 (%44) 3 (%15,7)

25-29,9 27 (%67,5) 19 (%46) 14 (%73,7) 0,031

>30 7 (%17,5) 4 (%10) 2 (%10,5)

Hastanede yatış süresi 0-5 5 (%12,5) 18 (%44) 3 (%15,7)

6-10 10 (%25) 8 (%19) 2 (%10,5)

11-20 15 (%37,5) 13 (%31) 8 (%42,1) 0,149

>20 10 (%25) 11 (%26) 6 (%31,6)

TG yüksekliği Var 2(%5) 4(%10) 4 (%21) 0,187

KOAH Var 4 (%10) 8 (%19) 5 (%26) 0.254

HT Var 20 (%50) 17 (%41) 13 (%68) 0.152

DM Var 5 (%12,5) 6 (%15) 7 (%37) 0.058

Statin kullanımı Var 28(%70) 2 (%5) 2* (%10,5) <0,001

Antikoagulan kullanımı Var 5 (%12,5) 34 (%82) 15α (%78,9) <0,001
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artış göstermemektedir (p=0,152). Ayrıca statin
kullanımı ile VTE+ATE görülme riski değerlendi-
rildiğinde, VTE+ATE statin kullanmayan hasta-
larda daha fazla görülmektedir (p<0,001).

Hastalar diyabet açısından değerlendirildi-
ğinde, VTE’li 6 hastaya karşın, ATE’li 5 ve VTE+
ATE’li 7 hasta tespit edilmiş olup, DM açısından
istatistiksel anlam tespit edilmemiştir (p=0,058).

Antikoagülan ajan kullanan VTE’li 34, ATE’li
5 ve VTE+ATE’li 15 hasta tespit edilmiş olup, anti-
koagülan kullanımı neticesinde VTE+ATE görülme
riski azalmaktadır, ve bu fark istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edilmiştir (p<0,001).

Araştırmaya göre, sonbahar mevsiminde
VTE+ATE görülme riski artmaktadır ve istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık vardır (p=0,001).

TARTIŞMA

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda ATE ve
VTE’nin ayrı hastalıklar olduğu kabul edilmiş, eti-
yolojik faktörler ve mevcut hastaların tedavileri ko-
nusunda da farklı protokoller uygulanmıştır. Son
dönemde yapılan çalışmalarda hastaların prognozu
ve uygulanan tedavilerin uzun dönem takiplerinde,
aslında bu iki hastalığın birbirinden bağımsız ol-
madığı, benzer risk faktörleri ve tedavi protokolle-
rine sahip olabileceği düşüncesine varılmıştır.
Gordon ve Kannel’in yaptığı çalışmada, 20. yüz-
yılda hayat beklentisinin artması ile birlikte, arte-
riyel ve venöz tromboziste artış gözlenmiştir.8

Nieto’nun yapmış olduğu çalışmada muhtemel
mekanizmalar olarak arteriyel duvarın durumu, dü-
zenli egzersizin azalması, hareketsizliğin artması so-
nucu venöz staz artışı ve koagülasyon aktivasyonun-
daki artışın kümülatif etkisinin olduğu belirtilmiştir.9

Çalışmamızda da hastalar yaş açısından ele
alındığında bu durum istatistiksel olarak anlamlı
bulunmasa da, özellikle 40 yaşından sonra riskte
anlamlı bir artma eğilimi vardır.

Kim ve ark.nın yaptığı bir dizi epidemiyolojik
çalışmada trombofilinin kesin sorumlusu olarak
gösterilen FV’ler ve protrombin G20210A gen mu-
tasyonlarının VTE açısından kanıtlanmış risk fak-
törleri olduğu net bir şekilde gösterilmesine

rağmen, artmış koroner arter hastalığı riskiyle de
ilişkili olduğu, fakat bu ilişkinin çok da güçlü ol-
madığı ve VTE ile olan ilişkiden 10 kat daha zayıf
olduğu gösterilmiştir.10 Çalışmamızda trombofili
faktörü istatistiksel olarak anlamlı kabul edilme-
miştir (p=0,541). Bu sonuç, trombofili faktörü ba-
kılan hasta sayısının azlığı ile ilgili olabilir. 

Çalışmalarda, VTE ile serumda anormal sevi-
yelerde HDL, LDL, total kolesterol ve trigliserit bu-
lunan dislipidemi arasında pozitif bir ilişki
bulunmuştur.11 Çalışmamızda da bu durum tespit
edilse de, istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ageno ve ark. aterotromboz gelişimindeki en
önemli risk faktörleri ile VTE arasındaki ilişkiye ek
kanıt olabilecek bir meta-analiz çalışmada;6 top-
lamda 63.352 hastayı içeren 21 olgu-kontrol ve ko-
hort çalışmasının çerçevesinde, hipertansiyonun
(OR 1,51, 95% Cl 1,23-1,85) artmış VTE riskiyle
önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulmuştur.

Ageno ve ark. aterotromboz gelişimindeki en
önemli risk faktörleri ile VTE arasındaki ilişkiye ek
kanıt olabilecek bir meta-analiz çalışmada, diyabet
(OR 1,42, 95% Cl 1,12-1,77) oranı ile artmış VTE
riskinin önemli ölçüde ilişkili olduğunu bildirmiş-
lerdir.6

Çalışmamızda da benzer şekilde DM’nin,
VTE+ATE gelişimi için bir risk faktörü ol-
duğu düşünülse de, istatistiksel olarak anlamlı
değildir. 

Eğer venöz trombozis ve arteriyel trombozis
tamamen ayrı durumlar olsaydı, kardiyovasküler
ilaçlar, antiplatalet ajanlar ve statinler sadece ar-
teriyel hastalıklarda etkili olurdu. Klasik arteri-
yel risk faktörleri VTE’yi artırmazdı. Tersine,
VTE risk faktörleri olan koagülasyon faktörleri-
nin yükselmesi gibi FVIII veya fibrinolizis 
düşüklüğünde, ATE artmazdı. Atriyal fibrilas-
yonlu hastaların sol atriyal appendikslerinde ve
miyokardiyal enfarktüslü hastaların koronerle-
rinde fibrinden zengin trombüs oluşur. Bu yüz-
den, antikoagülan ilaçlar, atriyal fibrilas-
yona bağlı ATE önlemede ve koroner arter has-
talığının tedavi ve önlenmesinde yüksek dere-
cede etkilidir.1,2 Çalışmamızda antitrombotik
kullanımı ile VTE+ATE arasında istatiksel olarak
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anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. VTE
hastalarının halen antitrombotik ajan kullanıl-
mayışı, ATE hastalarının uzun dönem sonuçları-
nın takip edilmeyişi ile ilgili olduğu düşünüle-
bilir. VTE’den sekonder korunmada klasik olarak
kullanılan warfarin ve diğer K vitamini antago-
nistleri gibi antikoagülan ilaçların ayrıca myo-

kard enfarktüsü gibi aterotrombotik olaylardan
sekonder korunmada da ispatlanmış bir etkinliği
vardır.12
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eventy to 90% of patients with acute aortic rupture following blunt
trauma die at the scene of injury or before reaching the operating
room.1-3 Those who survive usually have a contained aortic rupture

and require mostly emergent intervention to control mediastinal hemor-
rhage. Actually, ruptured thoracic aortic aneurysm is more common in
older patients and has a high early postoperative mortality, ranging from
24%4 to 42,1%.5 In this subgroup of elderly patients, mortality has been re-
ported as 50% when operation was performed on the emergency basis.6 In
this setting, endovascular stent grafting is a less invasive treatment for de-
scending aortic pathologies and may be considered as an alternative to con-
ventional surgical repair.
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Successful Treatment of
Traumatic Late Rupture of Thoracic Aorta:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  A 72-ye ar-old fe ma le pre sen ted with la te tra u ma tic rup tu re of tho ra cic aor ta. She be-
ca me sympto ma tic at the third month af ter the tra u ma. Pa ti ent was ad mit ted to nep hro logy cli nic
with acu te re nal fa i lu re de pen dent on new-on set he mo di aly sis. Comp le te blo od co unts re ve a led
prog res si ve fall in he ma toc rit le vels. Com pu te ri zed to mog raphy sho wed res tric ted he ma to ma aro -
und the up per tho ra cic aor ta. Up per tho ra cic aor ta, af ter subc la vi an ar tery was sten ted in usu al
man ner (Tho ra cic en do vas cu lar aor tic re pa ir-TE VAR). The pa ti ent was disc har ged wit ho ut any
comp li ca ti ons, but she still ne eds he mo di aly sis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Tra u ma; tho ra cic aor ta; stent graft

ÖÖZZEETT  Yet miş iki ya şın da ka dın has ta, to ra sik aor ta da trav ma ya bağ lı geç rüp tür ile baş vur du. Has ta trav -
ma son ra sı üçün cü ay da semp to ma tik ol du. Nef ro lo ji kli ni ği ne akut böb rek yet mez li ği ile baş vu ran
has ta he mo di ya li ze alın dı. Ta kip le rin de he ma tok rit de ğer le rin de prog re sif düş me ol ma sı üze ri ne ya pı -
lan bil gi sa yar lı to mog ra fi, üst to ra sik aor ta da sı nır lı he ma to mu or ta ya koy du. Subk la vi yan ar ter dis ta -
lin den to ra sik aor ta ya stent greft imp lan te edil di (Tho ra cic en do vas cu lar aor tic re pa ir-TE VAR).
He mo di ya liz ih ti ya cı de vam eden has ta da ek komp li kas yon iz len me di ve has ta ta bur cu edil di.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Trav ma; to ra sik aor ta; stent 

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001144;;2233((22))::110077--1100

Mehmet KALENDER,a

Ayşe Gül KUNT,a

Mehmet TAŞAR,a

Hayat GÖKMENGİL,a

Okay Güven KARACA,a

Ata Niyazi ECEVİT,a

Osman Tansel DARÇINa

aClinic of Cardiovascular Surgery, 
Konya Education and Research Hospital,
Konya

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 04.02.2013 
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 09.04.2013

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Mehmet KALENDER
Konya Education and Research Hospital, 
Clinic of Cardiovascular Surgery, Konya,
TÜRKİYE/TURKEY
ka97084@yahoo.com

doi: 10.9739/uvcd.2013-34412

Cop yright © 2013 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

OLGU SUNUMU   Aortik Anevrizmalar, Cerrahi ve 
Endovasküler Tedavisi  



CASE REPORT
A 72-year-old female was admitted to emergency
room with left frank pain, weakness, nausea and
vomiting. In physical examination, there was no
other pathological finding. Laboratory showed high
urea/creatinine and low hematocrit levels. Patient
had new-onset hemodialysis for acute renal insuffi-
ciency. Deep questioning revealed a trauma 3
months before (fell down from a chair). After fur-
ther examination, thoraco-abdominal computerized
tomography (CT) revealed hematoma around the
upper thoracic aorta, there was no accompanying
aneurysm but CT revealed severe aortic wall calci-
fication (Figure 1). After all, the patient was ad-
mitted to the operation room to have thoracic
endovascular aortic graft stenting to upper descend-
ing aorta (Figures 2A, 2B). The patient was placed
in a supine position. Both groins and the entire ab-
domen were prepped and draped. Thoracic en-
dovascular aortic repair (TEVAR) was performed
under local anesthesia and with mild sedation. Right
femoral artery cutdown was performed. The patient
was heparinized for a target activated clotting time
≥200 sec. This level of anticoagulation was main-
tained throughout the procedure, until the femoral
artery cutdown was repaired and distal pulses were
verified. A 6F sheath was used for contralateral
femoral artery. Prior to device deployment, the sys-
tolic blood pressure was brought down to 100
mmHg. Patient had a safe landing zone distal to left

subclavian artery, therefore 130 x 33 mm sized tho-
racic stent graft  was implanted to descendant aorta
1 cm distal to left subclavian artery. Control an-
giogram was performed to reconfirm positioning of
stent and to ensure lack of endoleak. Femoral artery
was repaired primarily. Distal pulses were examined
and they were similar to preoperative baseline. He-
parin was reversed. There was no endoleak in the
postoperative period on CT. The patient was dis-
charged on postoperative fourth day. However, she
is still on hemodialysis.

DISCUSSION

The mechanism whereby aortic injury or rupture is
produced varies with the type of force. A direct
force that results in fracture or displacement of one
of the dorsolumbar vertebrae may cause rupture of
the aorta by shearing action. Indirect force appar-
ently acts through production of increased in-
travascular pressure. It has been demonstrated
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FIGURE 1: Computerized tomography: Rupture of upper thoracic aorta with
limited hemorrhage.

FIGURE 2A: Computerized tomography: Stent replacement in thoracic aorta.

FIGURE 2B: Anteroposterior X-ray: stent replacement located in upper tho-
racic aorta.



experimentally that such a pressure may exceed
1000 mmHg without causing rupture. An appar-
ently normal human aorta has been ruptured by an
aortic pressure of 2070 mmHg.1

It is still a challenging topic to choose a proper
approach to severely diseased and atherosclerotic
aorta in elderly patients, presenting with ruptured
thoracic aortic aneurysm or ruptured type B aortic
dissection. In this high-risk polymorbid group of
elderly patients, endovascular approach has favor-
ing results. Several groups published encouraging
results after implantating endografts urgently in
patients with thoracic aortic aneurysms and type B
dissections.7,8 Conventional open surgery, using
cardiopulmonary bypass, has a high mortality rate
ranging between 17 and 29% in elective cases, but
mortality can be as high as 50%, when surgery is
performed on an urgent basis.5,9,10 Parallel to the lit-
erature, we had preferred TEVAR to avoid compli-
cations of open surgery. 

As in most of the cases, stent graft implantation
can be performed through the femoral arteries
under local anesthesia. Advantages of graft stenting,
especially in the elderly and/or polymorbid popula-
tion are as follows: Pulmonary complication rate is
reduced by avoiding intubation and/or ventilation
and hypotension caused by the induction of general
anesthesia is minimized, which is detrimental espe-
cially in multifocally atherosclerotic diseased pa-
tients.11 In a recent review carried out by the
American Society for Vascular Surgery, including
7768 patients reported, the mortality and morbidity
rate in patients submitted to endovascular treat-
ment for thoracic aortic injuries was dramatically
lower (9%) in comparison to those treated surgically
(19%) or medically (46%) with a p<0.01. In addi-
tion, the risk of spinal cord ischemia and end-stage
renal disease has showed a higher incidence in the
surgical group in comparison to endovascular ap-
proach (respectively 5% and 3%) with a p=0.01,
similar to graft and pulmonary infection.12,13 Some
problems regarding the endovascular treatment
remain unsolved.13,14 First challenging topic in a pa-
tient with hypovolemia and/or hemodynamic col-
lapse and/or early resuscitation and in young patient
is correct sizing of the aorta. The choice of an inad-

equate graft led to more than 10% early complica-
tion rate, as migration or collapse. These data are
confirmed by the Second American Association for
the Surgery of Trauma (AAST) that reported an
alarmingly high risk (20%) of device-related com-
plications and included 18 patients (14%) with en-
doleak treated with repeat TEVAR or endograft
explantation and open descending thoracic aorta re-
pair.15 Although the anatomic lesions in trauma are
frequently limited in a short segment, in young pa-
tients in whom a 1 cm increase is reached between
20 and 80 years, fate of thoracic aortic graft is not
known yet. The long-term results are not known
due to small number of large reports in the litera-
ture. The fate of thoracic endograft positioned in a
young patient, in a small aortic size, is not clear. In
our case, the patient was old and was not in hypo-
volemic shock, therefore graft sizing was easy for
this case. 

Second topic to consider is use of intraopera-
tive anticoagulation. Endograft placement advan-
tages to avoid heparin in acute patients with other
associated traumas, and limit its use only in stable
or chronic conditions. In contrast, we used antico-
agulation in a reasonable amount (5000 IU) to
reach target activated clotting time (≥200 sec).

A third thing to consider is the low incidence
rate of spinal cord ischemia. It is probably due to
the short segment covered by the endograft: Gen-
erally the distal part of the aortic arch or the prox-
imal part of the descending aorta. Therefore, the
critical zone that includes the segment between T&
and L1 is rarely involved by the procedure. This is
the case also in our case, and we did not experience
spinal cord ischemia. For this reason, no spinal cord
drainage was carried out. Moreover, the temporary
interruption of perfusion to the spinal cord related
to aortic cross-clamping during open repair and
systemic hypotension that may complicate thora-
cotomy have been implicated as factors responsi-
ble for the higher incidence of spinal cord ischemia
as compared with TEVAR. 

The last point of this approach is the coverage
of the left subclavian artery. It is not easy in emer-
gency to carry out a correct evaluation of the Willis
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circulation and of the dominant vertebral artery;
furthermore, in all the cases when the left subcla-
vian artery is mandatorily covered, an angiography
must be performed to visualize either the posterior
circulation or the left subclavian artery revascular-
ization by the vertebral artery. Generally there is
no need in deploying a plug, because there is no
aneurismal pathology and the lesion is not athero-
sclerotic in most cases. Supporting the literature,
our case was not aneurysmatic and left subclavian
artery was not covered. 

CONCLUSION

Emergency thoracic endovascular stent grafting in
elderly patients with traumatic thoracic aortic rup-
ture is a less-invasive and safe procedure to control
hemorrhage. It avoids the necessity of extracorpo-
real circulation and aortic cross-clamping.
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Santral venöz kateterizasyon (SVK) sık kullanılan bir invaziv vasküler
erişim yoludur. Açık kalp cerrahisi operasyonlarında birçok klinikte
rutin olarak uygulanmaktadır. Kan kaybının fazla olması beklenen

ameliyatlarda, fazla miktarda ve hızlı sıvı veya kan replasmanı gereken mul-
titravmalı hastalarda, uzun süreli intravenöz ilaç kullanımı ve total paren-
teral beslenme gereksinimi olan yoğun bakım hastalarında SVK uygulanır.
Periferik venleri irrite eden ve santral yolla uygulanması gereken potasyum
replasmanı gibi tedaviler için veya periferik damar yolu erişimi zor olan
hastalarda, SVK gerekir. Böbrek yetmezlikli hastalarda acil hemodiyaliz uy-
gulanması gerektiğinde veya arteriyovenöz fistüllerin olgunlaşma döne-
minde SVK uygulanır. Yine geçici kalp pili yerleştirilmesi için SVK’ya
ihtiyaç duyulur. SVK uygulamaları esnasındaki komplikasyon oranının yak-
laşık olarak %15 oranında olduğu belirtilmektedir.1 Bu makalede SVK son-
rası venöz sistemde kılavuz tel unutulmuş ve septisemi ile kliniğimize
başvuran bir olgu sunuldu.
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Unutulmuş Kılavuz Tel

ÖÖZZEETT  San tral ve nöz ka te te ri zas yon; açık kalp cer ra hi si gi bi ba zı özel lik li ame li yat lar, uzun sü re li
in tra ve nöz ilaç kul la nı mı, pa ren te ral bes len me, ge çi ci kalp pi li yer leş ti ril me si ve he mo di ya liz ama-
cıy la uy gu la nan in va ziv vas kü ler eri şim yo lu dur. San tral ve nöz ka te te rin ta kıl ma sı es na sın da he mo-
to raks ve pnö mo to raks gi bi me ka nik komp li kas yon lar ve ya ka te te rin kul la nı mı sı ra sın da ka te ter
trom bo zu ve en fek si yon gi bi prob lem ler ge li şe bi lir. Bu ma ka le de, bir ol gu va sı ta sı ile san tral ve nöz
ka te te ri zas yo na bağ lı da ha na dir gö rü len bir komp li kas yon olan kı la vuz tel unu tul ma sı su nul du.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Santral venöz kateterizasyon; kılavuz tel; komplikasyon

AABBSS  TTRRAACCTT  Cen tral ve no us cat he te ri za ti on is an in va si ve vas cu lar ac cess way that is used in spe ci -
al ope ra ti ons li ke open he art sur gery, long term in tra ve no us me di cal the rapy, pa ren te ral nut ri ti on,
pla ce ment of a tem po rary pa ce ma ker and he mo di aly sis. Du ring cen tral ve no us cat he te ri za ti on, me-
c ha nic comp li ca ti ons li ke he mot ho rax and pne u mot ho rax or prob lems li ke cat he ter throm bo sis
and in fec ti on can de ve lop. In this ar tic le, we pre sen ted a ra re comp li ca ti on re la ted to cen tral ve no -
us cat he te ri za ti on -lost gu i de wi re- vi a a ca se.

KKeeyy  WWoorrddss::  Central venous catheterization; guidewire; complication
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OLGU SUNUMU

Elli sekiz yaşındaki erkek hasta, 3 ay önce şiddetli
karın ağrısı şikayeti ile genel cerrahi kliniğine baş-
vurmuş. Anamnezinde diabetes mellitus ve koro-
ner baypas öyküsü bulunan ve kronik böbrek
yetmezliği nedeni ile haftada 3 gün sol kolundaki
arteriyovenöz fistülünden diyalize giren hastanın
yapılan tetkikleri neticesinde peptik ülser perfo-
rasyonu tanısı konulmuş. Hasta opere edilmiş ve
operasyonda SVK uygulanmış. Şifa ile taburcu edi-
len hasta, operasyondan 3 ay sonraki poliklinik
kontrolünde halsizlik ve ateş şikayetinin olduğunu
belirtmiş. Hastanın kontrol tetkikleri yapılmış. Çe-
kilen akciğer grafisinde innominate venden sağ at-
rium ve ventrikül yolu ile sağ iliak vene kadar
uzanan santral venöz kateter kılavuz teli tespit edil-
mesi (Resim 1a, 1b) üzerine kliniğimizden konsül-
tasyon istendi. Hasta ilgili serviste değerlendirildi
ve kliniğimize devralındı. Hastada septisemi tab-
losu (arteriyel tansiyon: 90/50 mmHg, nabız:
122/dk, solunum sayısı: 22/dk, 38,6°C ateş ve şuur
bulanıklığı) mevcuttu. Kontrol tetkiklerinde beyaz
küre sayısı: 16.900/mm3, C-reaktif protein: >160
mg/dl, hemoglobin: 8,28 gr/dl, hematokrit: %28,6,
glukoz: 200 mg/dl, üre: 138,2 mg/dl, kreatinin: 3,39
mg/dl idi. Hasta endokrinoloji, nefroloji, intaniye
ve kardiyoloji klinikleri ile konsülte edildi. Kan
kültüründe koagülaz negatif stafilokok tespit
edildi ve kültür-antibiyograma göre antibiyote-
rapisi düzenlendi. Hastanın rutin diyaliz seansla-
rına devam edildi. Kardiyoloji kliniği ile yapılan
ortak konseyde skopi eşliğinde kılavuz telin çıka-
rılması kararlaştırıldı. Kılavuz teli koroner anjio-
grafi ünitesinde skopi eşliğinde endovasküler snare
ile yakalayarak çıkarmaya çalıştık. Ancak tel uzun
süre intravasküler alanda kalmaya bağlı olarak en-
dotelize olduğu için ucunu yakalayamadık (Resim
2). Bunun üzerine hastaya operasyon önerildi, uy-
gulanacak cerrahi müdahale hakkında bilgi verildi
ve aydınlatılmış onam formu imzalatılarak oluru
alındı. Anestezi kliniği ile konsülte edilen hasta
operasyona alındı. Genel anestezi altında, sağ sup-
rainguinal bölgeden retroperitoneal yaklaşımla
girilerek ana, eksternal ve internal iliak venler
eksplore edildi ve vasküler klempler konuldu.
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RESİM 1a,b: İki yönlü akciğer grafisinde kılavuz telin görünümü.

a

b

RESİM 2: Kılavuz telin skopi eşiliğinde yakalanmaya çalışıldığı endovasküler
girişim görüntüsü.



Ana femoral ven üzerinden venotomi yapıldı. Kı-
lavuz telin ucunun sağ internal iliak venin içinde
olduğu tespit edildi ve kılavuz tel bir klemp yar-
dımı ile ucundan tutularak çıkartıldı. Hastanın po-
stoperatif dönemde kan kültürü negatif olana kadar
sistemik antibiyotik tedavisine ve diyaliz seansla-
rına devam edildi. Takibinde ilave problem göz-
lenmeyen hasta medikal tedavisi düzenlenerek
önerilerle taburcu edildi.

TARTIŞMA

SVK ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde,
acil servislerde ve diyaliz birimlerinde sık kullanı-
lan invaziv bir vasküler erişim yoludur. SVK için
sıklıkla internal juguler ven, subklavyan ven ve fe-
moral venler kullanılmaktadır ve venlerin hepsi-
nin kendisine özgü üstünlükleri ve dezavantajları
mevcuttur. SVK uygulanacak venin tercihinde has-
tanın anatomik yapısı, cilt lezyonları, daha önceki
SVK öyküsü, trombosit sayısı, hemorajik diyatez
öyküsü, antiagregan veya antikoagülan ilaç kulla-
nım öyküsü, işlemin aciliyeti ve hastanın tercihi
gibi birçok faktör etkilidir. SVK’da, uygulama ko-
laylığı ve düşük komplikasyon oranları ile internal
juguler ven ve subklavyan venler tercih edilen vas-
küler yapılardır.2 SVK sıklıkla Seldinger yöntemi
ile uygulanmaktadır.

SVK ile ilgili komplikasyonlar klinik özellikle-
rine göre üç grupta toplanabilir; mekanik, enfeksi-
yöz ve trombotik komplikasyonlar. Komplikasyon
gelişimindeki predispozan faktörler de üç grupta
toplanabilir; hasta ile ilgili faktörler (anatomik var-
yasyonlar, koagülasyon parametrelerinin durumu,
daha önce kateterizasyon öyküsü vb), klinisyenin
deneyimi ve kullanılan malzeme ile ilgili faktörler.3

Femoral kateterizasyon sıklıkla acil santral venöz yol
gerektiğinde kullanılır ve mekanik komplikasyon-
lar bakımından daha güvenli iken, enfeksiyon açı-
sından daha risklidir. Mekanik komplikasyonlar ise
internal juguler ven ve subklavyan ven kateterizas-
yonunda daha sık görülmektedir.4 Sık görülen me-
kanik komplikasyonlar arasında arter ponksiyonu,
sinir hasarı, hematom, hava embolisi, hemotoraks,
pnömotoraks, aritmi ve kateter malpozisyonları sa-
yılabilir. Komplikasyonlar oluşma dönemine göre de
işlem esnasında, erken dönemde ve geç dönemde ge-

lişen komplikasyonlar olarak üç gruba ayrılabilir.
Mekanik komplikasyonlar daha çok işlem esna-
sında veya erken dönemde, enfeksiyöz ve trombo-
tik komplikasyonlar ise geç dönemde ortaya çıkar.  

SVK’da nadir de olsa kılavuz tel ile ilgili ola-
rak; telin sterilitesinin bozulması, düğümlenmesi,
ilerletilememesi, damar dışına çıkması, geri çekile-
memesi, uzaması, ayrışması, kopması ve olgumuzda
olduğu gibi venöz sistemde unutulması gibi komp-
likasyonlar gelişebilir. Kılavuz telin venöz sistemde
unutulması genellikle dikkatsizlik ve tecrübe ek-
sikliğine bağlıdır. SVK’da komplikasyon riskini
azaltmak için işlem öncesinde, işlem sırasında ve
sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
Kateter takılırken kılavuz tel kateter lümeninden ta-
mamen çıktığından emin olmadan kateter ilerletil-
memelidir. Kateteri yerleştirdikten sonra kılavuz
teli geri çekerken bir direnç varsa, tel kateterle bir-
likte geri çekilmeli ve işlem yeniden uygulanmalı-
dır. SVK’da işlemi yapan kişinin deneyimli olması
komplikasyon oranını yarı yarıya azaltmakta, 3 veya
daha fazla başarısız girişim ise komplikasyon ora-
nını 6 kat arttırmaktadır.5 Bu yüzden işlemi uygu-
layacak kişinin tecrübeli olması veya tecrübeli
birinin gözetiminde yapılması gerekir. SVK işlemi-
nin ultrasonografi eşliğinde yapılmasının başarısız
girişim oranı, girişim için gereken süre ve mekanik
komplikasyon riskini azalttığı değişik çalışmalarda
gösterilmiştir.1 İşlem sonrasında hem kateterin in-
travasküler alanda ve uygun pozisyonda olduğunu
teyit etmek, hem de hemotoraks ve pnömotoraks
gibi komplikasyonları ekarte etmek için kontrol ak-
ciğer grafisi çekilmelidir. Olgumuzda kılavuz telin
unutulma sebebi muhtemelen tecrübesizlik veya
dikkatsizliğie bağlı olup, işlem sonrası kontrol akci-
ğer grafisi çekilmediği için, ancak üçüncü aydaki
poliklinik kontrolünde tespit edilebilmiştir. 

Venöz sistemde bırakılan kılavuz tel yabancı
bir cisim olarak tromboembolik olaylar, endokar-
dit, aritmi veya sepsis gibi komplikasyonlara ve
hatta ölüme yol açabilir. Belirtilen bu komplikas-
yonların SVK sonrası üçüncü günden itibaren art-
tığı ve telin mutlak suretle çıkartılması gerektiği
belirtilmektedir.6 Bu amaçla öncelikle daha az bir
invaziv yöntem olan intravasküler girişimler tercih
edilmelidir. Endovasküler olarak yabancı cisimle-
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rin çıkarılması uzun süredir uygulanan bir yön-
temdir. Loop snare tekniğinin çoğu vakada primer
seçenek olduğu belirtilmektedir. Köseoğlu ve ark.,
1998-2001 yılları arasında kateter parçaları, stent,
coil, kılavuz tel, sheath ve pace kablolarını içeren
15 vakalık serilerinde, loop snare tekniği ile tüm
vakalrda yabancı cisimleri başarı ile çıkardıklarını
bildirmişlerdir.7 Ancak, iliak venlerin tromboze
olmasına bağlı olarak endovasküler girişimin uy-
gulanamaması veya vakamızda olduğu gibi telin
uzun süre venöz sistemde kalmasına bağlı olarak
endotelize olması yüzünden ucunun yakalanama-
ması gibi nedenlerle endovasküler çıkarma işlemi
her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, ju-
guler veya femoral ven eksplorasyonu, torakotomi
veya laparotomi gibi cerrahi işlemler uygulanma-
lıdır. 

Sonuç olarak SVK, uygulanma sıklığı artan ve
nadir de olsa ciddi komplikasyonlara yol açabilen
invaziv bir işlemdir. İşlemin deneyimli kişiler tara-
fından ve ultrasongrafi eşliğinde yapılması başarı
oranını artırırken, komplikasyon gelişme riskini ise
azaltır. Kateterizasyon sonrasında kontrol akciğer
grafisi çekilmesi hem muhtemel komplikasyonla-
rın tespiti, hem de müdahalede geç kalınmaması
için önemlidir. Kılavuz telin venöz sistemde unu-
tulması durumunda öncelikle daha az invaziv olan
ve skopi eşliğinde uygulanan endovasküler yön-
temler denenmeli, başarılı olunamazsa telin çıka-
rılması için cerrahi müdahale uygulanmalıdır. 

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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rter, ven ve sinirlerin bir arada seyretmesi ve bu yapılara lenf sis-
teminin eşlik etmesi nedeniyle vasküler girişimler, bu yapılara
ait komplikasyonların sıklıkla oluşabileceği işlemlerdir. İnguinal

bölgede ana femoral artere yönelik cerrahi girişimlerde lenfatik damar
hasarına bağlı lenfatik drenaj sık rastlanan bir komplikasyondur1 ve va-
kaların %0,8-6,4’ünde karşılaşılır.2 Çevre dokular genellikle ekstravaze
lenf sıvısını sınırlar ve lenf sıvısının tetiklediği inflamasyon sıvı etrafında
kapsül oluşmasını kolaylaştırır. Bu lokalize lenf koleksiyonu lenfosel ola-
rak adlandırılır. Genellikle, küçük lenfoseller 2-3 gün içinde geriler ve
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İnguinal Bölgede Postoperatif Gelişen
Lenfoselin Fibrin Yapıştırıcı ile Tedavisi

ÖÖZZEETT  İngu i nal böl ge de len fa tik da mar ha sa rı na bağ lı len fa tik dre naj, vas kü ler cer ra hi de sık rast la -
nan bir komp li kas yon dur. Çev re do ku lar ge nel lik le eks tra va ze lenf sı vı sı nı sı nır lar ve lenf sı vı sı nın
te tik le di ği inf la mas yon sı vı et ra fın da kap sül oluş ma sı nı ko lay laş tı rır. Bu lo ka li ze lenf ko lek si yo nu
len fo sel ola rak ad lan dı rı lır. Len fo sel ta nı sın da Dopp ler ul tra so nog ra fi önem li bir yol gös te ri ci dir. Ge-
nel lik le ufak len fo sel ler spon tan ola rak bir kaç gün için de ge ri ler. Bu va ka su nu mun da amaç ana fe-
mo ral ar ter ve ven eks plo ras yo nu nu ta ki ben ge li şen, kon ser va tif ve cer ra hi ola rak te da vi edi le me yen
len fa tik dre naj ve len fo se lin te da vi sin de fib rin ya pış tı rı cı (8 ml) ve kom pres yon kul la nı mı nın et kin-
li ği ni gös ter mek tir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Len fo sel; fib rin do ku ya pış tı rı cı sı; pos to pe ra tif komp li kas yon lar

AABBSS  TTRRAACCTT  Lympat hic dra i na ge from the gro in se con dary to lympat hic ves sel in jury is a com-
mon comp li ca ti on of vas cu lar sur gery. Ex tra va sa ted lymph is of ten res tric ted by ne igh bo ring tis-
su es. Inf lam ma tory pro cess trig ge red by lymphat hic flu id it self fa vors the de ve lop ment of a cap su le
aro und it, and this lo ca li zed lymph col lec ti on which is cal led lympho ce le. Dopp ler ul tra so und has
be en pro po sed as an ef fec ti ve mo da lity for lympho ce le di ag no sis. Usu ally, small lympho ce les spon-
ta ne o usly reg ress wit hin a few days. The aim of this ca se re port is to show the ef fi cacy of fib rin
glu e (8 ml) and com pres si on as a tre at ment op ti on for lympha tic dra i na ge and lympho ce le af ter fe -
mo ral ar tery and ve in exp lo ra ti on in the gro in which did not res pond to con ser va ti ve and sur gi -
cal the rapy.
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klinik olarak takipleri yeterli olabilir.1 Bununla
birlikte; artmış lenfatik basınç, inflamasyon, en-
feksiyon ve sahada greftlerin bulunması lenfose-
lin büyümesine ve erken ya da geç dönemde
komplike olmasına yol açabilir. Cerrahi saha en-
feksiyonu gibi komplikasyonların gelişmesinin
önlenmesinde ya da tedavisinde konservatif yön-
temler yeterli olmayabilir ve invaziv bir girişim
gerekebilir. 

Femoral arter kateterizasyonu sonrası gelişen
psödoanevrizma tedavisinde fibrin yapıştırıcıların
başarılı sonuçları yayınlanmıştır.3,4 Benzer şekilde,
özellikle radikal lenfadenektomi sonrası gelişen
lenfatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavi-
sinde, ve postoperatif cerrahi saha enfeksiyonu 
gelişme insidansının düşürülmesinde fibrin yapış-
tırıcıların başarılı olduğunu gösteren çalışmalar
mevcuttur.5-7

Bu vaka sunumunda amaç ana femoral arter
eksplorasyonunu takiben gelişen, konservatif ve
cerrahi olarak tedavi edilemeyen lenfatik drenaj ve
lenfoselin tedavisinde fibrin yapıştırıcı kullanımı-
nın etkinliğini göstermektir.

OLGU SUNUMU

Dış merkezde 2010 yılında Mitral kapak replas-
manı yapılmış olan hastaya kliniğimizde biyolojik
kapak ile triküspid kapak replasmanı yapıldı. Ope-
rasyon sağ torakotomi ile kardiyopulmoner baypas
desteğinde gerçekleştirildi. Kanülasyon için femo-
ral arter ve ven kullanıldı, operasyon sonunda dren
yerleştirilerek insizyon kapatıldı. Servis izlemi sı-
rasında hastada asit gelişmesi ve kasık insizyonun-
dan seröz vasıfta drenaj olması sebebiyle hastaya
parasentez uygulandı ve sonrasında akıntı şikayeti
gerilediği için hasta taburcu edildi. Taburculuğun-
dan iki ay sonra kasık insizyonu bölgesinde şişlik
ve akıntı şikayetiyle kliniğimize başvuran hastaya
yapılan muayene ve tetkiklerde batında asit izlen-
medi ve enfeksiyon bulgusu saptanmadı. Fizik
muayenede inguinal bölgede non-pulsatil, fluktu-
asyon veren yaklaşık 10x10 cm’lik kitle saptandı.
Doppler ultrasonografide 95x115 mm boyutla-
rında, septalı, kistik, düzgün sınırlı kitle izlendi.

Kitle içerisinde kan akımı veya vaskülarizasyon
saptanmadı. Sıvıdan alınan örneğin serolojik, bi-
yokimyasal ve mikrobiyolojik incelemesi sonu-
cunda yüksek miktarda lenfosit içermesi haricinde
patolojik bir bulgu saptanmadı. Bu bulgular eşli-
ğinde hasta lenfosel ön tanısıyla operasyona alındı.
Lokal anestezi altında kitlenin olduğu bölge eski
insizyon skarı çıkarılacak şekilde açıldı. Kitlenin
yer yer septalı olması üzerine tüm septalar kont-
rol edildi ancak sıvı koleksiyonuna ve akıntıya
neden olan lenfatik drenaj noktası saptanmadı.
Tüm duvar eksize edildi, tabanda kalan bölgeye ise
kapitonaj yapıldı. Koleksiyon nedeni olabilecek
lenf nodları bağlandı. Cerrahi sahaya dren yerleş-
tirilerek insizyon kapatıldı. Postoperatif 2. gün
seröz drenajın yeniden başlaması ve günlük 400-
500 ml drenaj olması sebebiyle, dren çekilmedi ve
lenfore tedavisi için fibrin yapıştırıcı kullanılması
planlandı. Lenfosel tedavisinde bölgesel enfeksi-
yon şüphesi varlığında enfeksiyona yol açan aja-
nın bölgede yerleşmesini kolaylaştıracağı için
fibrin yapıştırıcı uygulanması kontrendike olduğu
için, işlem öncesi gerekli tüm tetkikler yapıldı ve
alınan kültürlerle bölgede enfeksiyon olmadığı
gösterildi.

Steril şartlarda ultrasonografi kılavuzluğunda
aplikatör dren kateteri içinden cerrahi saha içine
ilerletildi ve bu aplikatör aracılığıyla kullanma kı-
lavuzuna uygun olarak hazırlanan 8 ml fibrin ya-
pıştırıcı (Tisseel, Baxter, Healthcare Corp.) boşluk
içine enjekte edildi (Resim 1) ve takiben dren ka-
teteri ve aplikatör çekildi. Sonrasında öncelikli ola-
rak 20 dakika manuel, sonrasında ise dolaşımı
bozmayacak şekilde 12 saat boyunca kum torbası
kullanılarak baskı uygulandı. Yapılan kontrol ult-
rasonografide sıvı koleksiyonu izlenmedi. Hastanın
günlük ultrasonografik kontrolü yapıldı ve her-
hangi bir sıvı   koleksiyonu izlenmedi. Akıntı ve
şişlik şikayeti olmayan ve herhangi bir enfeksiyon
izlenmeyen hasta, yara yeri temiz olarak işlem son-
rası 5. gün taburcu edildi. Olgunun 6 aylık taki-
binde yeni bir lenfosel oluşumu izlenmedi.
Hastaya, kendisiyle ilgili tıbbi detay ve görüntüle-
rin bilimsel amaçla kullanılacağı bildirilmiş ve ge-
rekli olur alınmıştır. 
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TARTIŞMA
Vasküler müdahalelerden sonra erken ya da geç
dönemde gelişebilen lokal komplikasyonlarla kar-
şılaşılabilir ve lenfosel de bu komplikasyonlardan
biridir. Cerrahi girişim esnasında lenf sistemine ait
komplikasyonların engellenmesi için lenf dokula-
rının diseksiyonu çok dikkatli olarak yapılmalıdır.
Lenfosel gelişimi, arteriyel revaskülarizasyon iş-
lemlerinden sonra venöz sisteme yönelik operas-
yonlara oranla daha sık görülür.8

Lenfatik sisteme ait komplikasyonlarda çe-
şitli tanı metotları kullanılabilir. Lenfosel olu-
şumları genellikle bir veya daha fazla lenf
zincirinin katılımıyla oluşur. İlgili ekstremiteden
enjekte edilen ve lenfatik tutulumu olan madde-
lerin sintigrafik olarak belirlenmesi ve cerrahi
olarak eksplore edilen komplikasyon bölgesinde
enjekte edilen boyaların (izosülfan mavi boya)
yardımıyla sorumlu lenfatik damarların bulun-
ması teşhiste kolaylık sağlayabilir, fakat bu tek-
nik tecrübe gerektirir. 

Ayrıca kitle imajı veren ve cilde bağlantısı ol-
mayan durumlarda, fizik muayene, ultrasongrafi,
manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gö-
rüntüleme ve destekleyici laboratuar tetkikleri kul-
lanılabilir. Bazen hem tanı hem de tedavi amaçlı
olarak ponksiyon uygulanabilir. Tüm bu tanı süre-
cinde kitleyi oluşturan yapının niteliği, vasküler ni-

teliğinin olup olmadığı, komşu yapılarla ilişkisi,
septa içerip içermediği, çevresel dokularda reaksi-
yon varlığı gibi özelliklere tromboze anevrizma,
hematom ve apse gibi patolojilerle ayırıcı tanısının
yapılabilmesi için dikkat edilmelidir.

Lokalize ufak boyuttaki lenfoseller zamanla
rezorbe olabilir.1 Erken dönemde kompresyon ban-
dajı ve immobilizasyon denenebilir. Ancak yetersiz
rezorbsiyon veya cilde fistülize olmaması duru-
munda, etrafında psödokapsül oluşturarak kitle et-
kisi yapan bir yapı haline dönüşür. Özellikle dış
ortamla temas eden lenfoseller zaman kaybedilme-
den tedavi edilmeli ve enfeksiyon gelişmesine mü-
saade edilmemelidir. Tanı ve tedavi amaçlı ultrason
kılavuzluğu olarak ya da olmadan ponksiyon veya
perkütan kateter drenajı uygulanabilir, ancak bu
yaklaşımın genellikle rekürrense yol açtığı, dahası
lenfoselin enfeksiyonu kolaylaştırıcı zengin içeriği
nedeniyle enfeksiyon oluşumunu arttırdığı göz-
lemlenmiştir.9 Enfekte lenfosel varlığında uygun
antibiyotikler tedavinin temelini oluşturmaktadır.
Perkütan drenajı takiben sodyum tetradesil sülfat,
povidon iyot ve tetrasiklin gibi sklerozan ajanların
uygulanması tamamlayıcı olacaktır. Lenfoselin ol-
duğu bölgeye işlem sonrası kompresyon uygulan-
ması, başarı ihtimalini arttırır. Perkütan kateter
drenaj, ponksiyona göre daha başarılı bir yöntem-
dir. Ponksiyon ve kompresyona rağmen klinik ola-
rak rezorbe olup gerilemeyen lenfosellerin tedavisi
genellikle cerrahidir.2 Cerrahi tedavi seçenekleri
arasında cerrahi drenaj ve lenf damarlarının kote-
rizasyonu ya da lenfatik damarların eksizyon ve li-
gasyonu sayılabilir.10 Ayrıca lenfoselin cilt dışından
plastik plejitli 0 numara polipropilen veya 1 nu-
mara ipek dikişlerle paketler tarzda dikilmesi de
denenebilir. 

Bu sebeplerle biz olgumuzda öncelikli olarak
cerrahi tedaviyi denedik, fakat koleksiyona neden
olabilecek tüm şüpheli yapılar gözden geçirilme-
sine ve uygun biçimde revize edilmesine rağmen
hastada lenfatik drenaj devam ettiği için, kavite
içine fibrin yapıştırıcı uygulamaya karar verdik.

Kanın alt ürünlere ayrılabilmesi fibrinojenin
doğal bir doku yapıştırıcısı olarak endüstriyel üre-
timine ve kullanımına olanak sağlamıştır. Fibrin
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RE SİM 1: Ap li ka tör dren ka te te ri için den cer ra hi sa ha içi ne iler le til di ve bu
ap li ka tör ara cı lı ğıy la kul lan ma kı la vu zu na uy gun ola rak ha zır la nan 8 ml fib rin
ya pış tı rı cı boş luk içi ne en jek te edil di.  



yapıştırıcılar ilk kez 1900’ların başında kullanıl-
maya başlanmış olup, ticari kullanıma ise
1970’lerde girmiştir. İlk hayvan deneyleri 1972 yı-
lında Matras ve ark. tarafından periferik sinir ona-
rımında gerçekleştirilmiştir11 ve 1974 yılında ilk
kez insanlarda kullanılmıştır.12 Fibrin yapıştırıcıla-
rının temel etki mekanizması pıhtılaşma sistemi-
nin son basamağını taklit etmektir. Ayrı
çözeltilerde bulunan trombin ve fibrinojen, faktör
XIII eşliğinde karıştırılarak fibrin oluşturulur ve is-
tenen yapıştırıcı etki sağlanır. Aprotinin ise çözücü
olarak kullanılır ve oluşan fibrinin homojen dağılı-
mını sağlar. 

Fibrin yapıştırıcı kateterizasyon sırasında olu-
şan femoral arter psödoanevrizmalarının kapatıl-
masında3,4,13 ve hatta arteriyel revaskülarizasyon-
larda14 başarı ile kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda
özellikle radikal lenfadenektomi sonrasında geli-
şen lenfatik komplikasyonların tedavisinde fibrin
yapıştırıcının etkili olduğu gösterilmiştir. Giovan-
nacci ve ark.nın yaptığı prospektif bir çalışmada,
arteriyel revaskülarizasyon sırasında profilaktik
fibrin yapıştırıcı kullanımının lenfatik komplikas-
yon sayısını anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiş-
tir.1 

Lenf koagülasyonunu kolaylaştırıcı bir içeriğe
sahiptir. Prokoagülan maddelerin kullanımı ile bu
süreç hızlandırılabilir ve bu sayede lenf drenajı az-
altılarak hastanın tekrar opere edilmesinin önüne
geçilebilir. Ayrıca bu prokoagülan etkinin yanı sıra
uygulama sonrası yapıştırıcının kitlesel etkisi de
lenfatik drenaj yolları üzerine muhtemel bir tam-
pon etkisi göstermektedir.

Fibrin yapıştırıcı enjeksiyonu ile postoperatif
inguinal lenfosel tedavisi literatürde sınırlı sayıda
olsa da daha önce başarılı bir şekilde uygulanmıştır.15 

Biz hastamızda lenfosel tedavisi için fibrin ya-
pıştırıcı olarak 8 ml Tisseel fibrin doku yapıştırıcı
kullandık. Bu ürün buharla sterilize edilmiş iki bi-
leşenli bir doku yapıştırıcıdır ve biyoçözünür yapı-
dadır. Fibrin yapıştırıcı tedavisinin başarısının lokal
baskı uygulanmasına da bağlı olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu sebeple fibrin yapıştırıcı uygulamasını ta-
kiben önce manuel olarak, sonrasında da
kompresyon torbası kullanarak baskı uyguladık. 

Arteriyel psödoanevrizma tedavisindeki kul-
lanımına benzer şekilde lenfosel tedavisinde de
bölgesel enfeksiyon şüphesi varlığında enfeksiyona
yol açan ajanın bölgede yerleşmesini kolaylaştıra-
cağı için fibrin yapıştırıcı uygulanmasının kont-
rendike olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple işlem
öncesi gerekli tüm tetkikler yapıldı ve alınan kül-
türlerle bölgede enfeksiyon olmadığı gösterildi. 

Sonuç olarak, lenfatik drenajın devam ettiği
veya cerrahi sonrası kasık bölgesinde lenfoselin re-
zorbe olmadığı ve cerrahi tedavinin başarısız ol-
duğu durumlarda, lenfosel boşaltıldıktan sonra
fibrin yapıştırıcı ve lokal kompresyon uygulanması
önemli bir tedavi alternatifidir. Unutulmamalıdır
ki, cerrahi sırasında ve postoperatif bakımda göste-
rilecek özen birçok vakada bu komplikasyonun ön-
lenmesi için yeterli olabilir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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solated common iliac artery aneurysms are rarely seen in older people
with a prevalence varying between 0.008% and 0.03%.1 In recent years,
branched iliac endografts have been produced to preserve internal iliac

artery flow in treatment of common iliac artery aneurysms and especially
for the ones associated with abdominal aortic aneurysms.2 The aim of this
report is to share our experience in endovascular treatment of an isolated
fusiform common iliac artery aneurysm extending to the iliac bifurcation by
using an branched iliac endograft for the first time in Turkey.

Treatment of Isolated Common
Iliac Artery Aneurysm with

Iliac Branched Endograft: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Ane urysms of the ili ac ar te ri es are fre qu ently as so ci a ted with ab do mi nal aor tic ane -
urysms and iso la ted com mon ili ac ar tery ane urysms are very ra re. The risk of rup tu re and mor ta -
lity in pa ti ents with un tre a ted iso la ted ili ac ar tery ane urysm is very high. In re cent ye ars,
en do vas cu lar tre at ment has be co me a suc cess ful al ter na ti ve to open sur gery. One of the op ti ons for
en do vas cu lar tre at ment con sists of exc lu ding the ane urysm from the vas cu lar system vi a tu bu lar
stent-graft af ter occ lu si on of the in ter nal ili ac ar tery. Isc he mic comp li ca ti ons may be se en fre qu ently
af ter this pro ce du re. Ili ac branc hed en dog raft, al so cal led as ili ac bi fur ca ti on de vi ce,  has be en in-
tro du ced to eli mi na te the se comp li ca ti ons. He re in, we pre sent a 52-ye ar-old ma le ca se with iso la -
ted fu si form right com mon ili ac ar tery ane urysm ex ten ding to the ili ac bi fur ca ti on which was
suc cess fully tre a ted with ili ac branc hed en dog raft for the first ti me in Tur key.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ili ac ane urysm; ili ac branc hed en dog raft; en do vas cu lar tre at ment

ÖÖZZEETT  İli yak ar ter le rin anev riz ma la rı sık lık la ab do mi nal aort anev riz ma la rı ile iliş ki de ol ma la rı na
rağ men, izo le ana ili yak ar ter anev riz ma la rı ol duk ça na dir dir. Te da vi edil me yen izo le ili yak ar ter
anev riz ma sı nın rüp tür ve mor ta li te ris ki ol duk ça yük sek tir. Son za man lar da en do vas kü ler te da vi,
açık cer ra hi ye ba şa rı lı bir al ter na tif te da vi ol muş tur. En do vas kü ler te da vi için se çe nek ler den bi ri,
in ter nal ili yak ar te rin tı kan ma sı son ra sı tü bü ler stent-greft ile anev riz ma nın vas kü ler sis tem den
uzak laş tı rıl ma sı dır. Bu iş lem son ra sı is ke mik komp li kas yon lar yük sek oran da gö rü le bil mek te dir.
İli yak bi fur kas yon ale ti ola rak da ad lan dı rı lan ili yak dal lı en dog reft, bu komp li kas yon la rı or ta dan
kal dır mak için üre til miş tir. Biz bu ya zı da, 52 ya şın da ki er kek ol gu da Tür ki ye’ de ilk kez bir ili yak
dal lı en dog reft ile ili yak bi fur kas yo na uza nan izo le fu zi form sağ ana ili yak ar ter anev riz ma sı nın ba-
şa rı lı te da vi si ni sun duk. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İli yak anev riz ma; ili yak dal lı en dog reft; en do vas kü ler te da vi
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CASE REPORT

Fusiform aneurysm of the right common iliac artery
was incidentally detected in a 52-year-old man with
ulcerative colitis on abdominal magnetic resonance
imaging. His physical examination and the labora-
tory tests were normal. He had a history of smoking
for 30 years. Further evaluation was performed with
abdominal computed tomography (CT) angiography
revealing fusiform aneurysm of the right common
iliac artery extending to the iliac bifurcation with a
diameter of 32 mm (Figure 1). The patient was
scheduled for an elective endovascular treatment by
using an iliac branched endograft. 

Bilateral common femoral arteries were surgi-
cally prepared under general anesthesia.  Systemic
anticoagulation was achieved with an intravenous
bolus dose of 5,000 IU heparin.  Subsequently, 6 Fr
short sheaths were placed into both femoral arter-
ies. Standard 0.035-inch guidewire was advanced
inside the 5Fr Bern catheter, passing through the
aneurysmatic segment via the right femoral artery
and 0.035-inch extra stiff guide wire (Lunderquist;
Cook Inc., Bloomington, IN, ABD) was inserted
through the catheter after withdrawing the stan-
dard guidewire. Over the stiff guidewire, the tip of
Zenith® iliac branched endograft (Cook Inc.,

Bloomington, IN, USA) was placed above the aor-
tic bifurcation. Endograft was unsheathed partially
until the already loaded catheter and guidewire tip
appear. While the guidewire was being advanced
into the terminal aorta, a snare (EN snare; Merit
Medical Systems Inc., South Jordan, Utah, USA)
was inserted via left femoral artery aiming to cap-
ture the guidewire. Thus, a safe line was acquired
by the preloaded guidewire (through-and-through
wire) on both of the femoral arteries. Then, the en-
dograft was unsheathed until the side branch was
released. A 12Fr Balkin sheath (Cook Inc., Bloom-
ington, IN, USA) was inserted over the through-
and-through wire and directed inside the opened
proximal part of the endograft. Unfortunately, we
failed due to extreme angulation of the iliac arteries.
Therefore, a 7Fr sheath (Cook Inc., Bloomington,
IN, USA) was advanced over the through-and-
through wire within the 12Fr sheath, and was
placed in the proximal part of the endograft. We
tried to advance the 12Fr sheath over the 7Fr sheath
again, but unfortunately we were not successful. A
Bern catheter and a guidewire were preferred
within the 7Fr sheath to cannulate the internal iliac
artery. A 0.035-inch 260 cm Amplatz stiff wire
(Boston Scientific, Global Park, Heredia, Costa
Rica) was then placed through the catheter, and the
7Fr sheath and Bern catheter were removed.
While 12Fr sheath was next to the proximal en-
dograft, a 10x60 mm self-expandable covered
stent (Fluency®; Angiomed Gmbh&Co., Karlsruhe,
Germany) was inserted over the stiff wire and de-
ployed. Subsequently, the covered stent was rein-
forced by a 10x40 mm self-expandable bare stent
(Resistant; Eucatech AG, Rheinfelden, Germany).

Afterwards, the proximal and distal segments
of the endograft were released. A second 16x60 mm
tubular stent-graft (Cook Inc., Bloomington, IN,
USA) was placed between the terminal aorta and
iliac branched endograft. Digital subtraction an-
giography revealed appropriately positioned stents,
unhindered internal iliac artery flow, and no en-
doleaks (Figure 2). 

After one day intensive care unit stay, the pa-
tient was taken into cardiovascular surgery ward.
The patient was discharged uneventfully on the

FIGURE 1: 3-D reformatted computerized tomographic angiography image
shows isolated fusiform right common iliac artery aneurysm extending to the
iliac bifurcation and excessive angulation of the iliac arteries.
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fourth postoperative day. Abdominal CT angiog-
raphy on 30th postoperative day showed no
aneurysm or endoleak and the internal iliac artery
was intact (Figure 3).

DISCUSSION

Iliac artery aneurysms are frequently seen in con-
junction with abdominal aortic aneurysms and
isolated common iliac artery aneurysms are very
rare.3 Unilateral iliac artery aneurysms are seen in
43% and bilateral common iliac artery aneurysms
are seen in 11% of the patients with abdominal
aortic aneurysms.4 The management of iliac artery
aneurysms differs according to the inclusion of
abdominal aorta in the aneurysmatic segment.
Elective treatment is indicated in isolated iliac ar-
tery aneurysms greater than 3 cm. Since maxi-
mum recommended iliac artery diameter is 2 cm
for the stent-grafts used in endovascular aortic re-
pair, the indicated diameter for common iliac ar-
tery enlargement accompanying abdominal aortic
aneurysm is 2 cm.5,6 Aneuryms involving only the
iliac arteries are to be treated since they may cause
devastating complications. The frequency of rup-
ture in patients with untreated isolated iliac ar-
tery aneurysm is 67%, while the mortality rate is
90%.7

Along with the development of endovascular
techniques and materials, endovascular treatment
has become a successful alternative to open surgery
in treatment of both iliac artery aneurysms accom-
panying abdominal aortic aneurysms and isolated
iliac artery aneurysms.8 One of the options for
endovascular treatment of common iliac artery
aneurysm extending to the iliac bifurcation con-
sists of excluding the aneurysm from the vascular
system via tubular stent-graft after occlusion of the
internal iliac artery. After this procedure, ischemic
complications such as hip or thigh claudication, co-
litis, gluteal necrosis, sexual dysfunction, and spinal
cord injury may be seen after occlusion of the uni-
lateral internal iliac artery at a rate of 16- 50%. The
complication rate may increase up to 80% in bilat-
eral internal iliac  artery occlusion.9,10

Iliac branched endograft, also called as iliac bi-
furcation device, has been developed to protect in-
ternal iliac artery flow in the treatment of common
iliac artery aneurysm extending to bifurcation. The
applicability of this endograft necessitates secure
segments with normal vessel diameters. Therefore,
external iliac artery length and diameter should be
at least 20 mm and 8-11 mm, respectively, for pro-

FI GU RE 3: 3-D re for mat ted CT an gi og raphy ima ge ob ta i ned at the 4th pos t-
o pe ra ti ve day shows suc cess ful exc lu si on of right com mon ili ac ar tery ane -
urysm with ili ac branc hed en dog raft by pre ser ving in ter nal ili ac ar tery.

FI GU RE 2: Di gi tal sub trac ti on an gi og raphy ob ta i ned af ter dep loy ment of the
stent-grafts shows ap prop ri a te po si ti on of the stent-grafts, pa tent in ter nal ili -
ac ar tery, and no fil ling of the ane urysm.



viding a secure segment to be able to insert the en-
dograft. Furthermore, internal iliac artery should
also have a secure segment with a normal diameter
and a length of minimum 10 mm as well. 

Although balloon-expandable Advanta V12®

covered stent (Atrium Medical, Hudson, New
Hampshire, USA) is much more preferred to be
placed in the internal iliac artery, we preferred self-
expandable Fluency® covered stent since we could
not obtain the former one at the procedure. We
did not prefer self-expandable Viabahn® covered
stent due to its higher flexibility. In order to
avoid a possible break and/or bend in the self-ex-
pandable covered stent, we also placed a second
bare stent inside it. 

During the intervention, 7Fr sheath inside the
12Fr sheath was easily advanced from the proximal
segment of the endograft, but 12 Fr sheath could not
be advanced due to extreme angulation of the iliac
arteries. Paying attention to this difficulty we expe-
rienced, we assume that Advanta V12® covered stent

seems to be more appropriate for internal iliac ar-
tery stenting compared to the other covered stents
since it has the lowest crossing profile (e.g. 7 Fr
sheath is enough for 10 mm) and there is no need
for a second bare stent inside it. However, despite
we were not able to place 12 Fr sheath inside the en-
dograft, we could accomplish to advance Fluency®

covered stent easily into internal iliac artery. Con-
sequently, we consider that the Fluency® covered
stent is a feasible alternative option in such cases.

In conclusion,  iliac branched endograft is an
effective and feasible alternative treatment option
in order to avoid pelvic ishemic complications in
the management of isolated common iliac artery
aneurysms extending to iliac bifurcation. Further
studies are needed to determine long-term dura-
bility of this device in these patients.
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Upper extremity arterial aneurysms are rare. They are mostly false
aneurysms. True brachial artery aneurysms are even rarer than false
aneurysms.1 They usually occur after trauma or may be idiopathic.

We report a case of brachial artery true aneurysm which developed in a pa-
tient with history of polio and depended on a crutch to support his walking.

CASE REPORT

A 51-year-old male patient was admitted to the clinic with coldness, numb-
ness and pain in the right forearm and hand which began five hours previ-
ously. His clinical history revealed paresthesia of the right hand which

True Aneurysm of the Brachial Artery
Due to Chronic Trauma in a Polio Patient:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Arterial aneurysms of the upper extremity are rare. They are mostly false aneurysms.
True brachial artery aneurysms are even rarer. They usually occur after trauma. Otherwise, they are
associated with connective tissue disorders or infection or may be idiopathic. There have been few
reports about true brachial artery aneurysms. Patients usually present with symptoms resulting
from thrombosis of the aneurysm or distal embolization. Rupture of the aneurysm is a possible com-
plication. These complications may lead to loss of the extremity. Our aim in the treatment of these
patients is prevention of aneurysm-related complications. Timely vascular reconstruction is the
treatment of choice. We report a case of brachial artery true aneurysm which developed in a pa-
tient with history of polio and depended on a crutch to support his walking.

KKeeyy  WWoorrddss::  Surgery; aneurysm; poliomyelitis

ÖÖZZEETT  Bra ki al ar ter anev riz ma la rı na dir gö rü lür. Bu anev riz ma lar ço ğun luk la ya lan cı anev riz ma -
lar dır. Ger çek bra ki yal ar ter anev riz ma la rı da ha da na dir dir. Ge nel lik le trav ma son ra sı or ta ya çı kar-
lar. Ak si tak tir de bağ do ku su has ta lık la rı ya da en fek si yon ile iliş ki li or ta ya çı ka bi lir ve ya idi yo pa tik
ola bi lir ler. Ger çek bra ki yal ar ter anev riz ma la rı ile il gi li az sa yı da ya yın var dır. Has ta lar ge nel lik le
anev riz ma nın trom bo zun dan ya da dis tal em bo li zas yon dan kay nak la nan be lir ti ler le baş vu rur lar.
Anev riz ma rüp tü rü de ola sı bir komp li kas yon dur. Bu komp li kas yon lar bir eks tre mi te nin kay bıy la
so nuç la na bi lir. Bu has ta la rın te da vi sin de ama cı mız, anev riz ma ya bağ lı komp li kas yon la rın ön len -
me si dir. Za ma nın da ya pı la cak vas kü ler re kons trük si yon se çi le cek te da vi dir. Bu ra da po li o öy kü sü
olan ve yü rü me si ni des tek le mek için kol tuk değ ne ği kul la nan bir has ta da ge li şen ger çek bra ki yal
ar ter anev riz ma sı nı ol gu su nu sun mak ta yız.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Cerrahi; anevrizma; poliomyelit
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began one month ago. His right leg was shorter and
thinner due to a complication of childhood polio
infection. He walked using a home-made crutch.
He placed the crutch at a point over the mid-upper
part of his right arm, held the crutch with his left
hand to support his left leg (Figure 1).

Right brachial artery pulse was absent on
physical examination. The axillary artery pulse was
present and strong. There were no bruits, pulsatile
masses or tenderness at the lateral region of the
right neck which would otherwise make us think
of thoracic outlet syndrome. His cardiovascular,
respiratory and other system examinations were
normal. No abnormalities were found in the elec-
trocardiogram or laboratory tests. 

The patient was operated anticipating acute
embolism of the right upper extremity. The right
brachial artery and its branches were exposed via
an oblique incision after local anesthesia of the an-
tecubital region obtained using prilocaine. Em-
bolectomy was performed proximally and distally
through an arteriotomy of the brachial artery.
Abundant amount of fresh thrombus was extracted
both proximally and distally including both distal
branches. Flow and backflow were restored. The
arteriotomy was closed using a 6-0 propylene su-
ture. Distal pulses were strongly palpable after the
operation. 

Echocardiography was performed on postop-
erative first day to rule out intracardiac thrombus.
There was no intracardiac thrombus. The patient
was discharged with 150 mg of acetylsalicylic acid
per day. 

The patient was again admitted to our hospi-
tal with symptoms similar to his preoperative
complaints 15 days postoperatively.  This time,
an urgent right upper extremity computerized to-
mographic angiogram was performed. A saccular
right brachial artery aneurysm beginning just dis-
tal to the axillary artery was detected (Figure 2). He
was operated again. The right arm was explored
making a 5 cm incision on the medial side along
the brachial artery line under local anesthesia with
sedoanalgesic support. The brachial artery had lost
its integrity. A 6 cm segment of the artery was

aneurysmatic with a maximum diameter of 2.5 cm.
After administration of 5,000 units of intravenous
heparin, the proximal and distal ends of the
aneurysm were clamped. The aneurysmal sac was
opened. There was organized mural thrombus. The
intima was irregular. The proximal flow was satis-
factory. There was no thrombus proximal to the

FIGURE 1: The patient is seen with the homemade crutch which caused
repetitive trauma to the brachial artery.

FIGURE 2: The surgical exposure of the aneurysmatic right brachial artery.
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aneurysm. A 4F Fogarty embolectomy catheter was
introduced to the distal segment. The catheter
could be barely proceeded 5 cm distally. Upon sus-
picion of distal stricture, the previous bifurcation
incision was reopened. An intimal flap of 1 cm
length belonging to a dissected segment progress-
ing onto the ulnar artery and organized thrombus
were detected at the bifurcation of radial and ulnar
arteries. Thrombectomy was performed to the ra-
dial and ulnar arteries. Backflow was satisfactory.
The intimal dissection was repaired using propy-
lene sutures. The distal incision, which was the site
of the previous embolectomy, was closed using a
saphenous patch in order to prevent a possible
stenosis. The aneurysmal brachial artery segment
was resected and a saphenous vein greft interposi-
tion was performed. Brachial, radial and ulnar
pulses were strongly palpable after operation. 

The patient was informed of the etiology of
the aneurysm. He was told that the aneurysmal de-
velopment in his right brachial artery and subse-
quent thromboses were due to his self-made
crutch. He was instructed to buy a new orthopedic
crutch. The patient was discharged on 150 mg
acetylsalicylic acid and 30 mg of diltiazem t.i.d on
postoperative second day. He was examined two
months after the operation. His brachial, radial,
and unlar pulses were palpable. There was no ad-
ditional problem. 

DISCUSSION 

Upper extremity arterial aneurysms are uncommon
lesions and most of them are false (pseudo)
aneurysms.1,2 True brachial artery aneurysm is a
rarely observed entity which may, in time, cause
ischemic complications in the forearm and hand
with occasional venous and median nerve com-
pression leading to edema and neurological com-
plaints. Etiology mostly includes repetitive trauma
and atherosclerosis, or the aneurysm is classified
as idiopathic.3.4 Sometimes etiology of a true
brachial artery aneurysm may include congenital
or metabolic disorders such as Kawasaki’s syn-
drome, Buerger’s disease, Kaposis’s sarcoma, neu-
rofibromatosis (von Recklinghausen’s disease) and
cystic adventitial disesase.1,5,6 A Raynaud’s disease

patient who used crutches and had a brachial ar-
tery aneurysm has been reported.7 Most of the lit-
erature related to true brachial artery aneurysms
consist of case reports because they are seen spo-
radically.8-10

Our case had a short and slim left leg due to a
complication of polio and needed a crutch to walk.
The patient obtained balance by propping the
home-made crutch against the upper middle part
of his right arm. However, the repetitive chronic
trauma and possible turbulance in arterial flow
caused by this compression may have led to a dis-
ruption in the arterial wall in his right brachial ar-
tery. Although the mostly encountered cause of
true brachial artery aneurysm is repetitive blunt
trauma, iatrogenic causes may also be seen.3,11 For
example, repetitive arterial punctures may cause
true aneurysms by disrupting the arterial wall7 al-
though they usually cause pseudoaneurysms.12 Ar-
teriovenous fistulae may also cause brachial arterial
dilatation and aneurysm.9 Periquet et al. reported a
very unusual case in whom a distal entrapment
type brachial artery aneurysm developed due to an
anomaly of the insertion of the pronator teres mus-
cle.9

True brachial artery aneurysms can easily be
treated by surgical methods. They can be repaired
by aneurysm resection. When the length of the
aneurysm precludes end to end anastomosis be-
tween remaining healthy arterial ends, saphenous
or other autologous vein greft interposition may be
used. There are also reports of percutaneous en-
dovascular treatment in poor surgical candidates.11

This type of management is costlier. 

Patients diagnosed with brachial artery
aneurysm should undergo surgical treatment with-
out delay because distal thromboembolism may
cause loss of a digit and even an extremity. Rupture
is also an impending possibility.5

In our patient, emergency embolectomy was
carried out in the first place because the symptoms
of the patient were interpreted as acute embolus.
Because the underlying pathology was not diag-
nosed in the first hospitalization, the patient had to
undergo a second operation. Therefore the possibil-



ity of brachial or axillary artery aneurysm should
come to mind in patients presenting with upper ex-
tremity edema, median nerve symptoms or embolic
complaints, if history of trauma or use of crutches
is present. Timely diagnosis and early surgery are
important. In this way, we can decrease complica-
tion risks and prevent possibility of repetitive em-

boli, rupture or loss of extremity and also prevent
additional operations, as we had to perform in our
case.
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Despite the advances in surgical techniques, complete excision of the
tumor in renal cell carcinoma (RCC) remains a challenge due to
early extension of the tumor into the renal veins and the inferior

vena cava (IVC). Extension into the IVC is seen in 4% to 25% of all pa-
tients.1 The level of cephalic extension ranges from the IVC, to the right

Surgery for Renal Cell Carcinoma,
Vital Role of Cardiopulmonary Bypass:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Re nal cell car ci no ma has a high po ten ti al for tu mor and throm bus ex ten si on in to the
re nal ve ins, in fe ri or ve na ca va and even the right at ri um. Sur gi cal ex ci si on of the tu mor and the
throm bus is chal len ging and may re qu i re car di o pul mo nary sup port. In this ca se re port, we pre sent
suc cess ful sur gi cal tre at ment of two re nal cell car ci no ma ca ses with throm bi in the ir in fe ri or ve na
ca va, one al so ha ving an in tra car di ac in vol ve ment. Car di o pul mo nary bypass and to tal cir cu la tory
ar rest was ne ces sary in the se cond pa ti ent. Es pe ci ally in high le vels of re nal cell car ci no ma ex ten -
si on, very ca re ful hand ling of the re la ted or gans and vas cu la tu re is es sen ti al to mi ni mi ze the risk of
pul mo nary em bo li za ti on. Whi le simp le ve no tomy/ca vo tomy af ter clam ping may be eno ugh in so -
me ca ses, car di o pul mo nary bypass may be li fe-sa ving es pe ci ally in sta ge 3 and 4 tu mors, or in ca ses
whe re in tra o pe ra ti ve mas si ve pul mo nary em bo li za ti on oc curs. Thus, a mul ti dis cip li nary ap pro ach
with car di o pul mo nary bypass standby is ne ces sary for a suc cess ful sur gery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carcinoma, renal cell; cardiopulmonary bypass; pulmonary embolism; 
vena cavae; surgery

ÖÖZZEETT  Böb rek hüc re li kar si nom, be ra be rin de ve na ka va in fe ri or da trom büs ve in tra kar di yak ya yı -
lım ile bir lik te bu lun du ğun da, te da vi si en güç kli nik tab lo lar dan bi ri dir. Cer ra hi te da vi pri mer tü-
mö re yö ne lik ol du ğu ka dar tü mö rün ya yıl dı ğı alan la rı da içe ren bir çö züm sun ma lı dır. Bu ça lış ma da
böb rek hüc re li kar si nom ile bir lik te ve na ka va in fe ri or da trom büs bu lu nan ve bi rin de in tra kar di -
yak ya yı lı mı da bu lu nan iki ol gu nun ba şa rı lı cer ra hi te da vi si an la tıl mak ta dır. İkin ci has ta nın cer-
ra hi si sı ra sın da ge li şen ma sif pul mo ner em bo li so nu cun da kar di yak ar rest ge liş miş tir. Bu has ta an cak
acil şart lar da baş la nan kar di yo pul mo ner bay pas ve to tal sir ku la tu ar ar rest or ta mın da ya pı lan pul-
mo ner em bo lek to mi ve kar di yo pul mo ner des tek ile kur ta rı la bil miş tir. Özel lik le ile ri ev re böb rek
hüc re li kar si nom va ka la rın da et ki len miş or gan ve da mar la ra ya pı lan mü da ha le ler de pul mo ner em-
bo li zas yon ris ki ni en aza in dir mek için son de re ce na zik olun ma lı dır. Ba zı va ka lar da klemp le me
son ra sı ba sit çe ve no to mi/ka vo to mi ye ter li ola bi lir ken, özel lik le ev re 3 ve 4 tü mör ler de ve ya in tra -
o pe ra tif ma sif pul mo ner em bo li zas yo nun ger çek leş ti ği va ka lar da kar di yo pul mo ner bay pas ha yat
kur ta rı cı ola bi le cek tir. Bu tip va ka lar da ba şa rı lı bir cer ra hi yak la şım için kar di yo pul mo ner bay pas
des te ği ve mul ti di sip li ner yak la şım ha ya ti dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karsinom, böbrek hücreli; kardiyopulmoner baypas; pulmoner emboli; 
vena kava; cerrahi
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atrium, or even to the pulmonary artery. In such a
case, the surgery is complex and requires a multi-
disciplinary approach. Sternotomy and cardiopul-
monary bypass with total circulatory arrest may be
necessary for a safe and effective excision of the
tumor and thrombus.

In this article, we report surgery of two cases
with RCC, one of them with right atrial and pul-
monary arterial invasion.

CASE REPORTS

CASE 1

Abdominal ultrasonography and computerized to-
mography (CT) showed a 11-cm right renal mass
and thrombus in the IVC in a 62-year-old lady. CT
angiography also showed massive thrombus in the
pulmonary arterial bifurcation.  

Considering the acute massive pulmonary em-
bolism, surgical treatment was considered. The car-
diovascular surgical team was asked for help. A
transesophageal echocardiography (TEE) probe was
inserted for cardiac evaluation, and monitoring for
possible intraoperative pulmonary emboli. Indeed,
massive embolization developed abruptly during
simple exploration of the right kidney causing car-
diac arrest, after which cardiopulmonary bypass
(CPB) was initiated immediately. Radical nephrec-
tomy was followed by a short period of total circu-
latory arrest for tumor thromboembolectomy from
the right atrium, pulmonary artery, and the IVC.

Pathological examination revealed RCC with
areas of necrosis. The patient was discharged in
good condition after 10 days. Despite adjuvant
chemotherapy the patient passed away 10 months
later due to multiple metastases in the lungs.

CASE 2

A 55-year-old male patient was found to have a
right renal mass and thrombus in the subdiaphrag-
matic IVC on abdominal CT (Figure 1). Subcostal
laparotomy was performed to expose the IVC and
the renal veins with cardiopulmonary bypass in-
struments on standby. The tumor thrombus was re-
moved through a longitudinal cavatomy with
clamps on the IVC below the hepatic veins, the in-

frarenal IVC and the contralateral renal vein. Rad-
ical nephrectomy was performed and the IVC was
directly sutured. The patient was discharged in
good condition after 8 days and followed-up for 18
months.

DISCUSSION

Renal cell carcinoma is the most common type of
kidney cancer in adults and responsible for ap-
proximately 80% of cases. Historically, the classic
triad of symptoms in renal cell CA includes hema-
turia, flank pain and abdominal mass. Today RCC is
fairly asymptomatic and is generally detected inci-
dentally.

In 1913, Berg first reported nephrectomy and
cavatomy for RCC extending into the IVC.2 Since
then, aggressive surgical treatment including tumor
thrombectomy has improved survival. Hormone
therapy, chemotherapy, radiotherapy, and im-
munotherapy have all been unsuccessful in control
of tumor progression; therefore aggressive surgical
treatment is generally accepted.1

Classically, RCC presents with the triad of
flank pain, hematuria and abdominal mass. Pul-
monary embolism is a rare and unusual presenta-
tion.3

FIGURE 1: Abdominal computerized tomography of the second patient re-
vealing the tumor mass in the right kidney and the thrombus extending into
the inferior vena cava up to the level of the liver.
RCC: Renal cell carcinoma; IVC: Inferior vena cava.
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Up to 20% of the patients with RCC have
tumor extension into the venous system at the time
of diagnosis.4 The level of extent varies within the
venous system (Table 1). Use of cardiopulmonary
bypass allows safe tumor resection especially in
level 4 involvement. 

Median sternotomy was performed in addition
to the subcostal incision in the first case. The tumor
thrombus was removed through a right atriotomy
and a pulmonary arteriotomy under total circula-
tory arrest. Complete exposure and isolation of the
IVC is essential during resection of the tumor
thrombus. Transesophageal echocardiography is
valuable for intraoperative monitoring of the
tumor thrombus in the IVC and it can diagnose
pulmonary embolism and consequent right heart
dysfunction right away, as was the case in our pa-
tient. Gentle surgical maneuvers and hemody-
namic stability are essential to minimize the risk of
intraoperative pulmonary embolism. The use of
cardiopulmonary bypass stabilizes hemodynamics
during IVC isolation and enables complete tumor
resection and venous reconstruction. It should
preferably be initiated before any attempt to expose
the kidney or the adjacent vasculature especially in
level 4 tumors. The potential risk of cardiopul-
monary bypass, on the other hand, would be tumor
dissemination; but it is reported that the use of car-
diopulmonary bypass during the tumor thrombus
resection does not affect long-term survival.5

Stage 4 tumors are associated with a higher
risk of metastatic spread. Our first patient died 10
months after the operation, following the develop-
ment of multiple lung metastases. Despite an effort

to totally resect the tumor and its concomitant
thrombus extension, embolic showers of tumor
cells can define the poor prognosis of this patient.
Radical nephrectomy and vena caval thrombec-
tomy were performed successfully in the second
patient, and no metastases were detected in the fol-
lowing 18 months. 

Patients with a thrombus from RCC extending
into the IVC, and no lymph node metastasis, have
a favorable prognosis. Five-year survival rates have
been reported as 32-64%.5

Although higher levels of tumor thrombus
constitute greater surgical difficulty and risk, 
the stage of the primary tumor and lymph node
status remain the main determinants of progno-
sis.5

CONCLUSION

In cases of renal cell carcinoma with tumor throm-
bus extension into the venous system, surgery may
be quite cumbersome, and should certainly be at-
tempted in a setting where cardiopulmonary by-
pass facilities are at hand. All maneuvers at all
stages of surgery should be delicate considering a
high potential for pulmonary embolization. A mul-
tidisciplinary approach including urology, inter-
ventional radiology, anesthesiology, pulmonology,
cardiology, vascular and cardiothoracic surgery and
oncology provides optimal results.
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Level Position Detailed anatomic localization of the tumor thrombus

I Infrahepatic Renal vein

II Retrohepatic Inferior vena cava below the liver

III Suprahepatic Inferior vena cava behind the liver, and up to the diaphragm

IV Intraatrial Above the diaphragm and into the right atrium

TABLE 1: Levels of tumor thrombus extension in renal cell carcinoma.
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Pilomatriksoma ya da Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması, kıl folikül
hücrelerinin nadir rastlanılan bir tümörüdür. Özellikle yaşamın
ikinci on yılındaki kadınlarda rastlanılmasına rağmen tüm yaş grup-

larında görülebilir, yüz ve boyunda daha sık olmakla birlikte, üst ve alt eks-
tremitede de rastlanılan kıl folikülü hücrelerinin dış kılıfından köken alan
benign bir oluşumdur.1 Literatürde lokal agresif seyreden, uzak metastaz ve
rekürrenslerle ortaya çıkan malign pilomatriks karsinomlu olgular bildi-
rilmiştir.2 Sol kolda kalsifiye sefalik ven trombozu ön tanısı ile total ola-
rak eksize edilen, ancak patolojik incelemede nadir görülen cilt tümörü
pilomatriksoma olarak rapor edilen bir olguyu sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

On yedi yaşında erkek hasta, sol kolda intravenöz enjeksiyon sonrası geli-
şen, 6 aydan daha uzun süredir var olduğunu söylediği cilt altında kitle ile
birçok cerrahi kliniğinde değerlendirildikten sonra, kalsifiye olmuş trom-

Sol Kolda Kalsifiye Tromboze Ven ile
Karışan Pilomatriksoma

ÖÖZZEETT  Mal her be’ nin kal si fi ye epi tel yo ma sı kıl fo li kül hüc re le ri nin na dir rast la nı lan bir tü mö rü dür.
Sık lık la yir mi li yaş lar da gö rül me si ne rağ men, tüm yaş grup la rın da gö rü le bi lir. Yüz ve bo yun da da -
ha sık ol mak la bir lik te üst eks tre mi te de na di ren gö rü lür. Kıl fo li kü lü hüc re le ri nin dış kı lı fın dan
kö ken alır ve ço ğun luk la be nign ka rak ter de dir. Sol kol da kal si fi ye ol muş trom bo ze se fa lik ön ta nı -
sı ile to tal ola rak ek si ze edi len, an cak pa to lo jik in ce le me de na dir gö rü len cilt tü mö rü pi lo mat rik -
so ma ola rak ra por edi len ol gu yu sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Tümörler; tromboflebit

AABBSS  TTRRAACCTT  Mal her be’s cal ci fi ed epit he li o ma is a ra re tu mor of fol li cu lar cells. It can be se en at any
age, as is mostly se en in the se cond de ca de. It fre qu ently oc curs at the fa ce and neck, and is ra rely
se en at the up per ex tre mity. It de ve lops from ou ter she et of ha ir fol lic les, and mostly has a be nign
na tu re. We ai med to pre sent a to tally ex ci sed tu mor with the pre di ag no sis of cal ci fi ed ce fa lic ve in
trom bo sis at the left arm, but re por ted as “pi lo mat ri xo ma ”, a ra rely se en skin tu mor, on pat ho lo gic
exa mi na ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Neoplasms; thrombophlebitis

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001133;;2233((22))::113322--44
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boze sefalik ven ön tanısı ile kalp damar cerrahisi
kliniğimize başvurdu (Resim 1). Anamnez ve yü-
zeyel ultrasonografide kalsifiye olmuş sefalik ven
trombozu ön tanısı ile, lokal anestezi altında eksiz-
yonel biyopsi yapıldı. Cerrahi sırasında herhangi
bir venöz yapı ile ilişkisi olmayan, 2x3 cm boyutla-
rında, çevre dokulara invazyon göstermeyen kalsi-
fiye olmuş kitle, total olarak çıkarıldı (Resim 2).
Patolojik incelemede bazofilik ve eozinofilik hayal
hücrelerin oluşturduğu epitelyal adalar ve kalsifi-
kasyonlarla karakterize olan, pilomatriksoma ile
uyumlu benign tümoral kitle olarak rapor edildi
(Resim 3). Hasta önerilerle taburcu edildi.

TARTIŞMA

Pilomatriksoma, pilöz foliküler differansiyas-
yonla seyreden benign bir tümördür. İlk olarak
1880 yılında Malherbe ve Chenantais tarafından
tanımlanmıştır.1 Özellikle kadınlarda baş-boyun
bölgesinde, transparan, epidermis altında palpable
nodül olarak ortaya çıkar. Bimodal bir dağılım gös-
terir. İlk olarak yaşamın ikinci on yılında, daha
sonrada altıncı on yılında pik yapar.2 Histolojik
olarak bazofilik ve eozinofilik hayal hücrelerin
oluşturduğu epitelyal adalar ve kalsifikasyonlarla
karakterizedir.3 Çoğunlukla herediterdir olma-
makla birlikte, myotonik distrofi ve Gardner sen-
dromuna eşlik eden vakalar bildirilmiştir.4,5 Ayrıca
malign değişikliklerle seyreden, lokal ileri ya da
sistemik metastaz ile kendini gösteren, cerrahi
eksizyona rağmen mükerrer nüksler oluşturan 72
pilomatriks karsinomu olgusu bildirilmiştir.6 Te-
davisinde cerrahi eksizyon yeterli bir seçenektir.
Sıklıkla baş boyun bölgesinde görülen bu tümörler,
literatürde üst ekstremitede nadiren bildirilmiştir.
Birçok cerrahi klinikte değerlendirilen hastamızın

yapılan Doppler ultrasonografisi sonucu “kalsifiye
olmuş tromboze sefalik ven” ön tanısı ile vasküler
cerrahi kliniğine gönderilmiş olmasından dolayı,
kalsifiye kitlenin çıkarılması planlandı.Kitle, sol
kolda kalsifiye tromboze sefalik ven ön tanısı ile
total olarak eksize edildi. Ancak herhangi bir venöz
yapı ile ilişkisi olmaması nedeniyle kesin tanıya
varmak için yapılan patolojik inceleme sonucunda,
cilt kökenli benign bir tümöral oluşum olduğu tes-
pit edildi. Pilomatriksoma, çok sık görülmemesi ne-
deniyle kolayca atlanabilecek bir durum olabilir.
Bu tür durumlarda dikkatli anamnez ve fizik mua-
yene, bunları destekleyen radyolojik tetkikler ve
sonuçta cerrahi sırasında çıkartılan kitle lezyonun
patolojik incelemesi kesin tanıya ulaşmamıza yar-
dımcı olabilir. Özellikle Doppler ultrasonografi ileRESİM 1: Sol kolda sefalik ven trasesinde pilomatriksoma.

RESİM 2: Pilomatriksoma total olarak eksize edildi.

RESİM 3: Patolojik incelemede pilomatriksoma. 
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ilgilenen vasküler cerrahların, pilomatriksomayı
tromboze venlerin ayırıcı tanısında akılda tutma-
ları gerekli olabilir. 
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