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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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Endovascular Repair of Abdominal
Aortic Aneurysms in Patients with

Mild Renal Insufficiency

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  We aimed to analyze the results of elective endovascular aneurysm repair (EVAR) in pa-
tients with mild renal dysfunction. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Between April 2004 and August 2012, a total of 137
consecutive patients underwent elective EVAR, mostly under local anesthesia. We compared our results in the
patients with normal renal functions (n=107), and the patients with preoperative mild renal dysfunction (serum
creatinine 1.5-2 mg/dl, n=30). The operations were performed by the same group of vascular surgeons and radiol-
ogists, in a single institution. Preoperative, postoperative, and follow-up serum creatinine and creatinine clear-
ance, demographic data, risk factors, hospital stay, morbidity and development of postoperative renal impairment
were compared between the groups. RReessuullttss::  There was a significant difference between two groups for postoper-
ative renal complications. Renal complications (5 patients) included contrast-induced acute renal failure in 4 pa-
tients in group II, and in one patient in group I. Those patients recovered with 2 or 3 dialysis sessions, without being
dialysis-dependent permanently.  Univariate and multivariate analyses indicated that presence of coronary artery
disease, low ejection fraction, pre-existing renal dysfunction, use of larger volumes of contrast agent, and presence
of a difficult anatomy (such as juxtarenal aneurysm, short landing zone)  significantly increased the risk for  post-
operative serum creatinine increase, and pre-existing renal dysfunction, low ejection fraction and high volumes of
contrast agent use increased the risk for dialysis. CCoonncclluussiioonn::  EVAR with intra-arterial contrast agents can be ac-
complished in patients with chronic renal insufficiency who do not require dialysis,with limited and acceptable
morbidity and mortality. However, temporary dialysis and and a slight increase in serum creatinine levels should
be expected. Our study showed that mild renal insufficiency, low ejection fraction, and high volumes of contrast
agent use increased the risk for dialysis. Low ejection fraction, coronary artery disease, renal dysfunction and high
volumes of contrast agent use are significant risk factors for postoperative increase in serum creatinine.

KKeeyy  WWoorrddss::  Abdominal aortic aneurysm; endovascular stent graft; renal failure; dialysis

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Hafif derecede renal disfonksiyonlu hastalarda abdominal aorta anevrizmalarının endovasküler ta-
miri (EVAR) sonuçlarımızı irdelemeyi amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Nisan 2004-Ağustos 2012 tarihleri arasında
ardışık 137 hastaya çoğunlukla lokal anestezi kullanmak sureti ile elektif EVAR tedavisi uygulandı. Normal renal
fonksiyonlu hastalar ile (Grup I, n=107), preoperatif hafif derecede renal fonksiyon bozukluğu olan (Grup II,
serum kreatinin 1,5-2 mg/dL, n=30) hastaların sonuçlarını kıyasladık. Operasyonlar aynı kurumdaki aynı cerrah
ve radyoloji hekimlerince gerçekleştirildi. Preoperatif, postoperatif ve takip dönemindeki serum kreatinin ve
kreatinin klerensleri kıyaslandı. Demografik veriler, risk faktörleri, hastanede kalış süresi, morbidite ve postope-
ratif renal yetmezlik kıyaslandı. BBuullgguullaarr:: Postoperatif renal komplikasyonlar bakımından iki grup arasında be-
lirgin farklılık mevcuttu. Renal komplikasyon olarak (5 hasta) kontrastla indüklenen akut böbrek yetmezliği grup
II’de 4 hastada, ve grup I’de 1 hastada gözlendi. Bu hastalar kalıcı olarak diyaliz bağımlısı olmadan, 2 veya 3 kez
diyalize alınarak iyileştiler. Univaryans ve multivaryans analizler; koroner arter hastalığı varlığı, düşük ejeksiyon
fraksiyonu, mevcut renal disfonksiyon, fazla miktarda kontrast kullanımı, zor anatomi (ör. jukstarenal anevrizma,
kısa landing zone) gibi faktörlerin postoperatif dönemde serum kreatinin artışı riskini arttırdığını, mevcut renal
disfonksiyon, düşük ejeksiyon fraksiyonu ve fazla miktarda kontrast kullanımının diyaliz riskini arttırdığını gös-
termiştir. SSoonnuuçç::  Kontrast madde kullanılarak uygulanan EVAR, diyaliz gerektirmeyen renal disfonksiyonlu has-
talarda da sınırlı ve kabul edilebilir bir mortalite ve morbidite ile uygulanabilirse de, geçici diyaliz ihtiyacı ve
serum kreatininde artış beklenmelidir. Bizim çalışmamızda; mevcut renal disfonksiyon, düşük ejeksiyon fraksi-
yonu ve fazla miktarda kontrast kullanımının diyaliz riskini arttırdığı gözlenmiştir. Koroner arter hastalığı varlığı,
düşük ejeksiyon fraksiyonu, mevcut renal disfonksiyon ve fazla miktarda kontrast kullanımı serum kreatininin
artması için belirgin risk faktörüdür.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Abdominal aort anevrizması; endovasküler stent greft; böbrek yetmezliği; diyaliz
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atients who are candidates for abdominal
aortic surgery represent a group carrying a
high risk of significant morbidity and

mortality due to the nature of the surgery and as-
sociated comorbidities. Therefore, endovascular
aneursym repair (EVAR) has become a very good
alternative.1,2 Despite the major advantages of
EVAR over open repair, there are still some prob-
lems.3,4 It requires intra-arterial administration of
radiological contrast agents which can cause im-
paired renal function, leading to end-stage renal
disease. The aim of this study was to review and
analyze the results of our patients who had renal
dysfunction and underwent EVAR under local
anesthesia between 2004 and 2013.

MATERIAL AND METHODS

A total of 137 consecutive patients who underwent
infrarenal EVAR between 2004 and 2013 were an-
alyzed in this retrospective study. Over 9-year pe-
riod, 137 patients underwent EVAR with use of
intra-arterial contrast agents. Of those, 107 patients
had normal renal functions (group 1), and 30 pa-
tients had pre-existing mild renal insufficiency
with baseline a creatinine level 1.5-2.0 mg/dl
(group 2, n=30). The exclusion criteria included
chronic renal insufficiency requiring hemodialy-
sis, symptomatic high-grade renal artery stenosis
requiring renal angioplasty and stenting, and
emergent cases. All patients received a detailed
explanation of the procedure before surgery, and
the study was approved by the Hospital’s Review
Board. For  preoperative risk stratification, the pa-
tients were scored using American Society of Anes-
thesiologists (ASA) classification. All procedures
were performed by the same team involving car-
diovascular surgeons, interventional radiologists
and anesthesiologists in a peripheral angiography
suite.

Endovascular treatment was indicated for
aneurysms greater than 5.5 cm in diameter. All di-
agnoses were made by computed tomography
(CT) angiograms, and the preoperative measure-
ments were made by the same team. All patients
were evaluated by the anesthesia and cardiology
departments for determining the risk status ac-

cording to ASA. Patients at high risk, with severe
cardiopulmonary disease, hostile abdomen, or
other major comorbid conditions were offered
treatment with two types of commercial endo-
grafts. The following stent grafts were used: Tal-
ent and Endurant (Medtronic, Santa Rosa, CA,
USA; n=84), Excluder (W.L. Gore & Associates,
Flagstaff, AZ, USA; n=53). Demographic data such
as gender, age, patient status, risk factors, and
body mass index were recorded and compared.
Patient data were collected from the computer-
based data system.

The patients were not allowed to have any oral
intake 8 hours before the procedure. In the preop-
erative period, the drugs of the patients were con-
tinued except for antiaggregants. Premedication
was administered with midazolam. A radial arte-
rial line, two peripheral venous catheters (14 or 16
gauge), and a urinary Foley catheter were placed.,
A central venous catheter was used in all patients
(jugular vein) routinely.

Routine precautions in patients with  mild
renal dysfunction included “staged contrast ex-
posure” by operating the patient 10 days after the
diagnostic CT, N-acetyl cysteine treatment, pre-
operative hydration, discontinuation of all nephro-
toxic drugs, intraoperative administration of
mannitol (0.5 g/kg intravenously), and use of a
nonionic, low osmolar intra-arterial contrast
agent (Optiray 350).

ANESTHESIA

Local anesthesia was preferred. When general
anesthesia was mandatory after the failure of local
anesthesia, it was done in a standard fashion. Gen-
eral anesthesia was induced with fentanyl 0.7-2.0
mg/kg or sufentanil 0.2-0.6 mg/kg, followed by
oxygenation and administration of etomidate 0.1-
0.4 mg/kg. After loss of the lash reflex, patients
were ventilated by mask with 100% O2, and
rocuronium in an intubation dose of 0.6 mg/kg was
injected. After that, maintenance doses of etomi-
date were given, or the patient was ventilated with
isoflurane. Anesthesia was maintained with a mix-
ture of fentanyl, rocuronium and an oxygen –
isoflurane mixture.
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Intraoperative monitoring included contin-
uous electrocardiogram, invasive arterial blood
pressure, transcutaneous oxygen saturation, and
urine output. Cefazolin sodium was administered
intravenously (IV) for antibiotic prophylaxis in
the operating room. Oxygen was supplied by
nasal cannula, mask, or endotreacheal tube, when
necessary. Local anesthesia  was achieved using
lidocaine 1% into the femoral cut-down site
(maximum dose 4 mg/kg). Sedation was achieved
by propofol, fentanyl or midazolam, when
needed.

Procedure time, fluoroscopy time, the amount
of contrast agent used were compared between two
groups. 

In the postoperative period, cardiac, respira-
tory and renal complications, intensive care unit
stay times and  endoleaks were compared between
the groups. Renal failure was defined as need for
temporary or permanent dialysis, or a increase in
creatinine levels (any value more than 1.5 mg/dl).
Dialysis indications were severe metabolic acido-
sis, severe hyperkalemia, and fluid overload which
did not respond to diuretic treatment.  Respiratory
complications were defined as the occurrence of
pneumonia, respiratory failure requiring pharma-
cologic intervention, or ventilatory support. Car-
diac complications were defined as presence of
precordial pain, electrocardiographical changes, in-
creased cardiac enzymes, symptoms and signs of
pulmonary congestion, and ventricular failure. En-
doleaks were categorized as described by White et
al.3

Charts, operative reports, and laboratory data
were reviewed. In the initial postoperative period,
serum creatinine levels were measured on postop-
erative days 1, 2 and 3. In patients with worsening
renal function, daily serum creatinine measure-
ments were made until renal functions healed or
improved. In these patients, serum creatinine was
also measured at postoperative office visit, on 10th
day. Creatinine clearance indicated measure of
glomerular filtration rate (GFR), and was calculated
with the Cockroft formula: GFR _ (140 _ Age) _
Weight (kg)/(0.81 _ Serum creatinine [_mol/L]). 

STATISTICAL ANALYSIS

In this study, descriptive statistics are showed as
mean ± standard deviation (SD) for continuous
variables. The distribution of continuous variables
for normality was tested with Shapiro–Wilk test.
Independent samples t test was performed for
variables which were distributed normally. Con-
tinuity Correction Chi-Square test and Fisher's
Exact Test were used for categoric variables, and
were shown as frequency and percentage (%).
Univariate binary logistic regression analysis was
performed to find risk factors. The analyses were
performed using SPSS software (Statistical 
Package for the Social Sciences, Version 20.0,
SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA). All p values were
two-sided, and a p value of 0.05 or less was consid-
ered significant.

RESULTS

The mean age of the patients was 73.1 years. The
demographics, and comorbidities in patients un-
dergoing EVAR are summarized in Table 1. There
were no significant differences in demographic
data, except hyperlipidemia. Hyperlipidemia was
more common in patients in group 1 (p=0.011).

Local anesthesia was preferred. Anesthetic
conversion from local to general anesthesia was
necessary only in 3 patients (2.3%). Anxiety (2 pa-
tients) and airway obstruction during the proce-
dure was the causes for conversion to general
anesthesia. Preoperative mean creatinine level was
0.99±0.21 mg/dl in group I and 1.73 ± 0.28 mg/dl in
group II (p=0.0001). Transfusion of blood products
was not required in any patients undergoing
EVAR. There was not a statistically significant dif-
ference in procedure time, and contrast amount
used between two groups. (p=0.143 and p=0.468,
respectively). Perioperative features and postoper-
ative intensive care unit  and hospital stay times are
summarized in Table 2. Intensive care unit stay and
hospital stay times were significantly longer in
group II (p=0.001). Overall 30-day mortality rate
was 0.79%, with the one patient in group I. The
cause of death was multi-organ failure triggered by
pneumonia. The patient was a 85-year-old male
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with ASA IV status. Cardiac complications were
observed in four patients (3 in normal renal func-
tion group, 1 in renal dysfunction group) and in-
cluded myocardial infarction, atrial fibrillation in
two patients and congestive heart failure. Pul-
monary complications included decompensation of
pre-existing chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) requiring ventilatory support in two pa-
tients, pneumonia and pleural effusion. Renal com-
plications (5 patients) included contrast-induced
acute renal failure in 4 patients in group II, and one
patient in group I. Those patients recovered after 2
or 3 dialysis sessions without being dialysis-depen-
dent permanently. One patient with compensated
renal failure became dialysis dependent (in renal
dysfunction group, Group II). There was one pa-

tient in group I who required temporary dialysis.
This patient had a juxtarenal aneurysm, and needed
internal iliac artery coil embolization. Postopera-
tive complications requiring for dialysis were sig-
nificantly higher in group II (p=0.0001). Operative
details, mortality and renal complications in the
postoperative period are summarized in Tables 2
and 3. Serum creatinine levels increased in 10 pa-
tients when compared to the preoperative levels (7
patients in group II, and 3 patients in group I,
p=0.001). In all these patients, the amount of con-
trast used was more than 200 ml.  Mean serum cre-
atinine levels in postoperative 1st,  3rd and 10th
days were 1.14±0.2, 1.17±0.18 and 1.18±0.21 mg/dl,
respectively in group I (p=0.001). Mean serum cre-
atinine levels in postoperative 1st,  3rd and 10th
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Group I (normal renal function) Group II (renal dysfunction)
(n=107 patients 78%) (n=30 patients 21.8%) p

Female gender 38 (35.5%) 13 (43.3%) 0,569

Age 78 ± 5.2 72 ± 9.3 0.002

ASA III 44 (41%) 17 (56.6%) 0,191

ASA IV 18 (16.8%) 8 (26.6%) 0.341

Smoking 74 (69.1%) 17 (56.6%) 0.288

Hypertension 83 (77.5%) 21 (70%) 0.538

COPD 43 (40.1%) 9 (30%) 0.422

Diabetes mellitus 36 (33.6%) 11 (36.6%) 0.486

Hyperlipidemia 39 (36.4%) 4 (13.3%) 0.029

Body mass index 26 ± 2.3 25 ± 3.1 0.108

Peripheral arterial disease 21 (19.6%) 8 (26.6%) 0.561

Coronary artery disease 28 (26.1%) 11 (36.6%) 0.370

Low ejection fraction (below  35%) 32 (29.9%) 12 (40%) 0.409

Difficult anatomy 12 (11.2%) 4 (13.3%) 0.752

Preoperative creatinine level (mg/dl) 0.99±0.21 1.73 ± 0.28 0.00001

TABLE 1: Demographic data.

ASA: American Society of Anesthesiologists, COPD: Chronic obstructive pulmonary disease.

Group I (Normal renal function)  Group II (Renal dysfunction)  p
Operation time 153 ± 18.3 mins 157 ± 11.2 mins 0.143

Floroscopy time 33 ± 3.5 min 31.2 ± 2.4 min 0.002

Contrast 167 ± 54 ml 158 ± 61 ml 0.468

ICU stay time 1.4 ± 0.6 days 3.7 ± 1.8 days <0.001

Hospital stay time 3.2 ± 1.1 days 5.6 ± 1.3 days <0.001

TABLE 2: Operation details and postoperative period.

ICU: Intensive care unit.



days in group II were 1.96±0.46, 2.04±0.63 and
1.93±0.74 mg/dl, respectively in group II. Mean
creatinine clearance levels are shown in Figure 1.

There was  no accidental coverage of renal ar-
teries. In 6 patients, suprarenal fixation was
needed. Intensive care unit and hospital stay times
were significantly shorter in  group I (p=0.034)
There was no conversion to open surgery. Access-
related complications were observed in one pa-
tient in group I, and one in group II (one groin
hematoma and one groin infection). None of these
access sites required surgery. Postoperative pain
management  was handled by use of  non-steroidal
anti-inflammatory drugs, paracetamol, or opioids,
when needed. Postoperative pain management was
not different between the groups.

Type I endoleak was observed in four patients
(2.7%). Three type I endoleaks were observed in
group I with challenging aneurysm morphologies,
short landing zones and angulated necks. The so-
lution for type I endoleaks were maintained by en-
dovascular procedures. There were 18  type II
endoleaks in group I, and 5 in group II. There was
one type III endoleak in group I.

Univariate analysis did not indicate peripheral
arterial disease, hypertension, smoking, chronic
obstructive pulmonary disease or diabetes mellitus
as significant risk factors for worsening renal in-
sufficiency or death. Univariate analysis indicated
that presence of coronary artery disease, low ejec-
tion fraction, preexisting renal dysfunction,  use of
larger volumes of contrast agent, difficult anatomy
(such as juxtarenal aneursym, short landing zone)
significantly increased the risk for increased post-
operative serum creatinine (p=0.001). Chronic

renal insufficiency, low ejection fraction and in-
creased contrast agent increased the risk for dialy-
sis (p<0.05). When chronic renal insufficiency
value increased 1 unit,  the risk of dialysis increased
5.2 units (95 C.I.% 4.7_5.4) (p=0.08),  and the risk
of rise in creatinine levels increased 4.7 units (95
C.I.% 4.4_5)  (p=0.04).  When low ejection fraction
value increased 1 unit,  the risk of dialysis increased
4.2 units (95 C.I.% 3.8_4.4) (p<0.001),  and the risk
of rise in creatinine levels increased 7.1 units (95
C.I.% 6.6_7.3) (p<0.001). When contrast agent
value increased 1 unit,  the risk of dialysis increased
2.2 units (95 C.I.% 28_2.5) (p<0.001), and the risk
of rise in creatinine levels increased 3.1 units (95
C.I.% 2.7_3.3) (p<0.001). Table 4 shows the sum-
mary of the risk factors.
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Group I Group II
Variables n=107 % n=30 % p
Mortality 0 1 3.3 n.s

Temporary dialysis 1 0.9 4 16.6 p=0.0001

Permanent dialysis 0 1 3.3 n.s

Increase in creatinine level 3 2.8 7 23.3 p=0.0001

TABLE 3: Mortality and renal complications in the postoperative period.

n.s = not significant.

FIGURE 1: Postoperative creatinine clearance levels.



Mean follow up period was 28.3 ± 11 months.
In that period, 3 patients became dialysis-depen-
dent. In the follow up period, CT angiogram with
contrast agent was not used in patients with renal
dysfunction. Doppler ultrasonography and CT
without contrast were the primary choices in pa-
tients with renal dysfunction.

DISCUSSION

Abdominal aortic aneurys is a life-threatening con-
dition, and a successful outcome depends on many
factors, including surgical and anesthetic expertise,
adequate hospital facilities to deal effectively with
complications (e.g. cardiology, critical care and
renal support), and general cooperation between
different specialties for perioperative management.
Just as in all fields of surgery, developments have
occurred in the direction of minimally invasive
techniques to reduce mortality, morbidity, and dis-
comfort to patients. In vascular surgery, this direc-
tion has been embodied by the development of
EVAR. 

Over the past decade EVAR with intra-arter-
ial contrast agents has become an established
method for aortoiliac aneurysm repair. It requires
intra-arterial administration of radiological con-
trast agents, which can cause impaired renal func-
tion leading to end-stage renal disease. Chronic
renal insufficiency is a relative contraindication for

use of intra-arterial contrast agents, and is thought
to further increase the risks of EVAR. Another  pa-
tient population at increased risk for perioperative
complications after open or endovascular repair are
those with preoperative renal insufficiency. Al-
though recent studies have shown that progressive
renal dysfunction may develop in patients after
EVAR, data are conflicting about the effect of
EVAR on renal function.4,5 The incidence of wors-
ening renal function in patients undergoing an
open aneurysm repair with normal preoperative
renal function is below 6%, and two- to threefold
increases may be seen in patients with preexisting
chronic renal insufficiency.4 Some reports showed
that mortality in patients undergoing EVAR with
preexisting chronic renal insufficiency was signif-
icantly higher when compared to patients without
renal problems.6 On the contrary, some reports
demonstrate that with perioperative precautions,
including adequate intravenous hydration, use of
low osmolar contrast agents, avoidance of nephro-
toxic drugs, and use of mannitol to promote diure-
sis, risk for worsening of renal failure was low, and
not significantly increased in patients with preex-
isting chronic renal insufficiency when compared
to the patients with normal renal function.4 In our
study, renal dysfunction was found as a major risk
factor for worsening of renal failure even if mor-
tality and morbidity rates were comparable with
patients with normal renal functions. Some authors
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Dialysis Rise in serum creatinine level
95%CI for OR 95%CI for OR

Risk factors p value OR Lower Upper p value OR Lower Upper
Low EF (below  35%) <0.001 4.2 3.8 4.4 <0.001 7.1 6.6 7.3

Contrast agent <0.001 2.2 2 2.5 0.002 3.1 2.7 3.3

Coronary artery disease 0.40 1.8 1.5 2.1 0.002 2.3 1.3 2.5

Peripheral arterial disease 0.60 1.7 1.5 1.9 0.7 0.9 0.7 1.1

Renal dysfunction 0.03 5.2 4.7 5.4 0.04 4.7 4.4 5

Smoking 0.40 2.1 1.8 2.4 0.5 1.5 1.3 1.8

COPD 0.50 1.4 1.2 1.6 0.7 1.8 1.5 2

Pre- and postoperative hypotension 0.08 1.9 1.7 2.2 0.07 2.4 2.2 2.7

Diabetes mellitus 0.60 1.8 1.6 2 0.8 1.6 1.3 2

Anatomic difficulties (juxtarenal aneursyms) 0.06 2.7 2.4 2.9 0.001 5 4.6 5.3

TABLE 4: Univariate risk analysis.

OR: Odds ratio, CI: Confidence interval, EF: Ejection fraction, COPD: Chronic obstructive pulmonary disease.



reported their experience in 116 patients at high
risk undergoing EVAR. Twenty-six of their pa-
tients with preexisting chronic renal insufficiency
received mean intra-arterial contrast volume of 155
ml during EVAR, and a transient increase in serum
creatinine developed postoperatively in only one
patient.7 In our study, serum creatinine levels in-
creased in seven patients, which may be attributed
to comorbid factors and larger amount of contrast
volume used.

Another issue in patients undergoing EVAR is
contrast nephropathy. Patients with chronic renal
insufficiency, particularly in association with dia-
betic nephropathy and dehydration, are increas-
ingly susceptible to the deleterious effects of
intra-arterial contrast agents. In our study, despite
precautions taken in the perioperative period
(using an automated volume controllable power in-
jector for contrast delivery and trying to use mini-
mum amount of contrast agent and  diluting the
contrast up to 30%), using contrast agent more than
200 ml (usually as a result of repeated angiograms
due to anatomically challenging cases such as short
landing zones, internal iliac artery coiling, en-
doleak controls) was a risk factor in increased
serum creatinine levels and postoperative dialysis.
The patients with renal dysfunction underwent
EVAR at least 10 days after CT scanning. Adequate
intravenous hydration, use of N-acetyl cysteine
(600 mg orally twice daily), using local anesthesia,
avoidance of nephrotoxic drugs, avoidance of peri-
operative hypotension, and use of mannitol when
required were the other precautions. In our series,
our strategy was waiting for 10 days between the
diagnostic CT angiogram and the procedure. We
may comment that we might have get better results
in preventing the increase in serum creatinine if
we did the same “staging” strategy especially in pa-
tients who needed internal iliac artery coil em-
bolizations. In our series, renal complications (5
patients) included contrast-induced acute renal
failure in 4 patients in group II, and one patient in
group I. These patients recovered with 2 or 3 dial-
ysissessions without being dialysis-dependent per-
manently. One patient with compensated renal
failure became dialysis dependent (in renal dys-

function group, group II). There was one patient in
group I who required temporary dialysis. This pa-
tient had a juxtarenal aneurysm, and needed inter-
nal iliac artery coil embolization. The need of a
prolonged floroscopy time and  increased contrast
amount were the major risk factors for dialysis. In
the follow up period, 3 patients became dialysis-
dependent which may be attributed to the pro-
gressive nature of the chronic compensated renal
disease.

It is well recognized that renal dysfunction is
common in patients with heart failure, and it is a
poor prognostic factor.8-12 Chronic heart failure
(CHF) is caused by loss of ventricular function and
by various adaptational responses, including neu-
rohormonal activation, peripheral vasoconstric-
tion, and salt and water retention.8 A large number
of clinical, hemodynamic, biochemical, and elec-
trophysiological factors have now been identified
that are related to prognosis in patients with CHF.11

In routine clinical practice, left ventricular ejection
fraction carries an independent prognostic value.8-

10 It was also demonstrated that renal hemody-
namic reserve is already impaired in patients with
asymptomatic left ventricular dysfunction In our
study, patients with low ejection fraction had a sig-
nificant tendency for having impaired renal func-
tions. Other preexisting comorbid conditions,
including smoking, COPD, hypertension, and dia-
betes mellitus did not have any adverse effects on
worsening renal functions.

Another important factor is the choice of anes-
thesia. It is well known that anesthesia and surgi-
cal stress have a significant effects on renal
functions and body fluid regulation in both direct
and indirect ways. Inhalation anesthetics generally
reduce glomerular filtration and urine output.
Volatile anesthetics in general cause a decrease in
glomerular filtration rate likely caused by a de-
crease in renal perfusion pressure either by de-
creasing systemic vascular resistance (eg, isoflurane
or sevoflurane) or cardiac output (eg, halothane).
This decrease in glomerular filtration rate is exac-
erbated by hypovolemia and the release of cate-
cholamines and antidiuretic hormone as a response
topainful stimulation during surgery.11 Positive-
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pressure ventilation used during general anesthe-
sia can decrease cardiac output, renal blood flow,
and glomerular filtration rate. Decreased cardiac
output leads to a release of catecholamines, rennin,
and angiotensin II, with the activation of the sym-
pathoadrenal system, and resultant decrease in
renal blood flow.12 Although the only proven di-
rect toxic effect is fluoride-related toxicity of
methoxyflurane, it may be speculated that local or
regional anesthesia may be a safer way for pre-
venting renal dysfunction. In our study, the vast
majority of the patients were treated with en-
dovascular stent grafts under local anesthesia. In
addition to many advantages we believe that “local
anesthesia first” is a good alternative in preserving
renal functions by both avoiding anesthetic drugs
and mechanical ventilation.

Our study shows that EVAR can be accom-
plished in patients with mild renal insufficiency,
with  acceptable morbidity and mortality. Presence
of coronary artery disease, low ejection fraction,
preexisting renal dysfunction, use of larger volumes
of contrast agent, difficult anatomy (such as
juxtarenal aneursym, short landing zone), signifi-
cantly increased risk for increased postoperative
serum creatinine. Chronic renal insufficiency, low
ejection fraction and increased contrast agent use
increased the risk for dialysis. Preacautions are
mandatory for minimizing the renal complications
in patients with mild renal insufficiency.
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on dönem böbrek yetmezlikli hastada, aşırı volüm yükünü ve kanda-
ki toksik maddelerin seviyesini azaltmak için yapılan hemodiyaliz ha-
yat kurtarıcı bir işlemdir.1 Hemodiyaliz tedavisi için fonksiyonel bir

damar yoluna ihtiyaç duyulur.2 Bu amaçla, tüm hastalara kolayca uygula-
nabilen, güvenli ve uzun süreli kalıcı giriş yolu olan otojen arteriovenöz
(AV) fistül en çok tercih edilen yoldur. AV fistül, bir arter ve bir komşu
ven arasındaki subkutan anastomoz ile oluşturulur.3 AV fistüllerde trom-
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Hemodiyaliz İçin Yapılan
Arteriyovenöz Fistüllerin

Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar hemodiyaliz için uzun süre açık kalabilen 
kalıcı arteriovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmanın amacı, AV fistül operasyonları
sonrası erken ve geç dönemde meydana gelen komplikasyonları belirlemektir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm--
lleerr:: Çalışmada Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Ekim 2005-Ocak 2014 tarihleri arasında arteri-
yovenöz fistül operasyonu uygulanan 1454 hastanın erken (Grup 1) ve geç dönem (Grup 2)
komplikasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. BBuullgguullaarr::  Erken dönemde 180 (%12,3) has-
tada tromboz, 70 (%4,3)hastada kanama, 11 (%0,7) hastada hematom gelişti. Geç dönemde ise 52
(%3,5) hastada anevrizma, 62 (%4,2) hastada stenoz veya tromboz, 22 (%1,5) hastada yüksek debili
AV fistül, 11 (%0,75) olguda arteriyel çalma sendromu, 10 (%0,6) olguda ise enfeksiyon gelişti.
SSoonnuuçç:: Erken dönem fistül trombozu oranı yüksek olup, bu durumun uygun damar seçimi, cerra-
hın tecrübesi, anastomoz tekniği, ve antiagregan ve antikoagülan kullanımı ile en aza inebileceğini
düşünüyoruz.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Arteriovenöz fistül; komplikasyon; kronik böbrek yetmezliği

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The patients with chronic renal insufficiency need long term patency of ar-
teriovenous (AV) fistulae for hemodialysis. The aim of this study was to identify the early-and late-
stage complications after AV fistula operations. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: This study was performed
retrospectively in the Clinic of Cardiovascular Surgery , and included 1454 patients who had un-
dergone AV fistula operation between October 2005 and January 2014. Group 1 had a re-inter-
vention in the early stage, and group 2 had a re-intervention in the late stage. RReessuullttss::  Thrombosis
(n=180), bleeding (n=70) and hematoma (n=11) developed in the early stage. In the late stage,
aneurysm (n=52), stenosis or thrombosis (n=62), overflow AV fistulas (n=22), arterial steal syn-
drome (n=11), and infection (n=10) developed. CCoonncclluussiioonn::  The rate of short term fistula thrombosis
may be minimized with effective anastomosis techniques, surgical experience, anti-aggregant and
anticoagulant use, and creation of fistula between suitable vascular structures.

KKeeyy  WWoorrddss::  Arteriovenous fistula; complication; chronic renal failure
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boz, anev riz ma, en fek si yon, psö do a nev riz ma, el de
ve nöz ba sınç ar tı mı na bağ lı ödem ve çal ma sen dro -
mu gi bi is ten me yen komp li kas yon lar mey da na gel-
mek te dir. Fa kat böb rek yet mez li ği olan ol gu lar da
uzun sü re he mo di ya liz için dü şük komp li kas yon
ora nı na sa hip ve uzun sü re açık ka la bi len ka lı cı AV
fis tül le re ih ti yaç du yar lar.4

Bu ça lış ma mız da ama cı mız, AV fis tül ope ras -
yon la rı son ra sı er ken ve geç dö nem de gö rü len
komp li kas yon la rı sun mak tır.

GE REÇ VE YÖN TEM LER 

Bez mi a lem Va kıf Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp
Ve Da mar Cer ra hi si kli ni ğin de Ekim 2005-Ocak
2014 ta rih le ri ara sın da mü da ha le edi len 1454 has -
ta ve 1852 AV fis tül ope ras yo nu bu ça lış ma ya
alın dı (Re sim 1). Has ta la rın 514 ta ne si ka dın, 940
ta ne si er kek ti. Has ta la rın yaş or ta la ma sı 61,3±5,1
yıl dı.  Po li tet raf lo ro e ti len (PTFE) greft ile ya da
sa fen ven le oluş tu ru lan AV fis tül lü ve ka lı cı ka ta -
ter ile he mo di ya li ze gi ren has ta lar bu ça lış ma ya
da hil edil me di. Komp li kas yon lar; er ken dö nem
(ilk 48 sa at) (Grup 1) ile geç dö nem (48 sa at son -
ra) (Grup 2) AV fis tül komp li kas yon di ye ay rıl dı,
ve komp li kas yon lar ret ros pek tif ola rak de ğer len -
di ril di. 

Has ta la rın, üst eks tre mi te na bız la rı ma nu el
ola rak de ğer len di ril di. Ma nu el mu a ye ne de, na bız
ka li te si dü şük ol gu lar da renk li Dopp ler ul tra son ile
ar te ri yel ve ve nöz ya pı lar de ğer len di ril di.

Has ta lar lo kal anes te zi ile ame li ya ta alın dı.
Ope ras yon için ön ce lik le non-do mi nant kol ter cih
edil di. Ope ras yon dan 30 da ki ka ön ce tek doz se fa -
zo lin ile an ti bi yo tik prof lak si si uy gu lan dı. Ar ter ve
ven di se ke edi lip dal la rı bağ lan dı ve ser best leş ti ri -
le rek as kı ya alın dı. Ve nin prok si ma li, 2/0 ipek sü -
tür ile anas ta moz hat tı na ya kın ola rak bağ la nıp
ke si le rek ay rıl dı. Ar te re bull dog klemp ler kon ma -
dan 3 da ki ka ön ce 50-100 U/kg he pa rin IV ola rak
uy gu lan dı. 

Ar te ri o to mi ya pıl dık tan son ra 6/0 ve ya 7/0 po-
lip ro pi len sü tür ile uç-yan anas ta moz ya pıl dı. Ven
üze rin de thrill pal pe edil dik ten son ra, dis ta lin de ki
çev re do ku lar dis se ke edi le rek ser best leş ti ril di. Cilt
al tı ve cilt 3/0 po lif la men ab sor bab le sü tür ile tek
tek ka pa tıl dı. Thril li za yıf ve ven ka lib ras yo nu kü -
çük olan has ta lar ha riç di ğer has ta la ra ame li yat
son ra sı an ti ko a gü lan te da vi ve ril me di.

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma ± stan-
dart sap ma (SS) ile, ka te go rik de ğiş ken ler ise fre-
kans ve yüz de sek lin de gös te ril di. İsta tik sel ana liz
için SPSS 13.0 (SPSS Chi ca go, Il li no is) prog ra mı
kul la nıl dı.

BUL GU LAR 

Top lam 1852 AV fis tül ope ras yo nu uy gu lan mış tır.
Fis tül açı lan has ta lar (or ta la ma 58,4±6,2 haf ta) 1.
gün, 1. haf ta, 3. haf ta, 1. ay ve 3. ay da ta kip le re gel-
di ler. Ta kip ler es na sın da has ta la rın fis tül açı lan üst
eks tre mi te le ri nin na bız la rı ma nu el ola rak de ğer -
len di ri lip, trill kon tro lü ya pıl dı. Kon trol de tril li za -
yıf ve ya alın ma yan has ta lar da  ar te ri yel ve ve nöz
ya pı lar renk li Dopp ler ul tra son ile de ğer len di ril di.
De ğer len dir me so nu cun da fis tü lü ça lış ma yan has-
ta la ra ye ni den fis tül açıl dı. 

Er ken dö nem de (Grup 1) 180 ol gu da trom boz,
70 ol gu da ka na ma, 11 ol gu da he ma tom ge liş ti
(Tab lo 1). AV fis tül lü tı ka nan 360 ol gu nun 241
(%67)’ine ikin ci, 119 (%33)’una ise üçün cü kez AV
fis tül açıl dı.
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RESİM 1: Arteriovenöz fistül operasyonu sonrası anevrizma meydana gelen
hasta.



Geç dö nem de (Grup 2) ise 52 ol gu da anev riz -
ma, 62 ol gu da ste noz ve ya trom boz, 22 ol gu da yük-
sek de bi li AV fis tül, 11 ol gu da ar te ri yel çal ma
sen dro mu, 10 ol gu da en fek si yon ve bu na bağ lı ka-
na ma ge liş ti (Tab lo 2).

Ol gu la rın %78’in de sol, %22’sin de sağ üst eks-
tre mi te kul la nıl dı. Ol gu la rın %59,2’sin de di a be tes
mel li tus, %21,4’ün de kro nik glo me rü lo nef rit,
%93’ün de kro nik si ga ra içi ci li ği, %18’i obe zi te,
%1,8’in de pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı, ve %5’in de ko-
ro ner ar ter has ta lı ğı, tes pit edil di (Tab lo 3). Ol gu -
la rın 15’i (%1,03) ko ro ner ar ter has ta lı ğı, 12’si
(%0,8) böb rek yet mez li ği, 5’i (%0,3) ise di ğer ne-
den ler den do la yı öl dü.

Geç dö nem de yük sek de bi li AV fis tül ge li şen ol-
gu lar da ven ler, AV fis tül anas to moz böl ge si nin prok-
si ma lin den  da ral tıl dı, ya da fis tül ka pa tı lıp ye ni fis tül
açıl dı. Anev riz ma ge li şen ol gu lar da, anev riz ma ta mi -
ri ya pıl dı. Ta kip edi len ol gu la rın %10’un da, fis tül de
ye ter li de bi sağ la na ma dı ve da ha prok si mal den ye ni
anas to moz ile fis tül de bi si ar tı rıl dı.

Ol gu la rın 232’si ne snuff box, 1023’üne ra di o -
se fa lik, 496’sı na bra ki o se fa lik, 101’ine bra ki o ba zi lik
fis tül açıl dı. Er ken dö nem de AV fis tül açı lan ol gu -
lar da fis tü lün açık kal ma ora nı %76,5 idi (Tab lo 4). 

TAR TIŞ MA 

Son yıl lar da ge rek sağ lık hiz met le rin de ki ge liş me -
ler, ge rek se te da vi im kan la rı nın çok çe şit li ol ma sı
ne de niy le has ta la rın yaş or ta la ma la rı art mak ta ve

kro nik böb rek yet mez li ği ile ya şa yan has ta po pü -
las yo nun da ar tış göz len mek te dir.5

Kro nik böb rek yet mez lik li has ta lar da,  ha yat -
la rı nın de va mı için uy gu la nan he mo di ya liz için ge-
çi ci ka te ter, ka lı cı ka te ter, oto jen ve/ve ya ek so jen
greft ler le ya pı lan AV fis tül gi bi çe şit li yön tem ler
kul la nıl mak ta dır.6,7

Ko lay ya pı la bi lir li ği, uzun sü re ve so run suz
kul la nı la bi lir li ği, pe di yat rik has ta gru bu da hil he -
men he men her has ta da uy gu la na bi lir li ği ve ma li -
ye ti nin dü şük lü ğü ne de niy le, oto jen ar ter ile ven
ara sı AV fis tül da ha çok ter cih edil mek te dir.8 Bu
ça lış ma mı za oto jen ar ter ve ven ara sın da AV fis tül
açı lan has ta la rı da hil edip, PTFE greft ile ya da sa -
fen ven le oluş tu ru lan AV fis tül lü ve  ka lı cı ka ta ter
ile he mo di ya li ze gi ren has ta la rı ça lış ma dı şı bı rak -
tık.

Oto jen fis tül ler sen te tik ve bi yo lo jik greft le re
gö re üs tün ol ma la rı na Rağ men, er ken dö nem de
trom boz, he ma tom, he mo ra ji, ve en fek si yon; geç
dö nem de ise trom boz, eks tre mi te öde mi, ar te ri al
ste al, eks tre mi te is ke mi si, pse u do a nev riz ma, ve
greft in fek si yo nu gi bi lo kal komp li kas yon lar ya da
fis tül de bi si nin yük sek li ği ne bağ lı kalp yet mez li ği
gi bi sis te mik komp li kas yon lar mey da na ge le bil -
mek te dir.9 Bi zim ol gu la rı mız da da er ken dö nem de
(Grup 1) en sık trom boz ol mak üze re, ka na ma ve
he ma tom mey da na ge lir ken; geç dö nem de (Grup
2) yi ne en sık trom boz ve ya ste noz baş ta ol mak
üze re anev riz ma, yük sek de bi li AV fis tül, ar te ri yel
çal ma sen dro mu, en fek si yon ve bu na bağ lı ka na ma
gö rül dü.

AV fis tül komp li kas yon la rı nın gö rül me ora nı
yaş la bir lik te ar tar.10 Bi zim has ta la rı mı zın yaş or ta -
la ma sı 61,3±5,1 yıl dı. Fis tül açık kal ma ora nı ilk yıl
%60-70 iken, da ha son ra ki yıl lar da %50-60’a ka dar
in mek te dir.11
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Yerleşim yeri Hematom n (%) Tromboz n (%) Kanama n (%) Toplam

Snuff box 2 (2,9) 45 (69,2) 18 (27,9) 65

Radiyosefalik 6 (4,2) 95 (67,3) 40 (28,5) 141

Brakiyosefalik 2 (6) 25 (75,7) 6 (18,3) 33

Brakiyobasilik 1 (4,5) 15 (68,1) 6 (27,4) 22

TABLO 1: Erken dönem komplikasyonlar (ilk 48 saat).

Yerleşim yeri Anevrizma n (%) Stenoz ve tromboz n (%) Yüksek debi n (%) Arteriyel çalma n (%) Enfeksiyon Toplam

Snuff box 6 (%18.1) 26(%78,9) 1 (%3) 0 0 33

Radiyosefalik 34 (%44,7) 32(%42,1) 5 (%6,5) 2 (%2,6) 3(%4,1) 76

Brakiyosefalik 8(%28,5) 2(%7,1) 8(%28,5) 5(%17,95) 5(%17,95) 28

Brakiyobasilik 4 (%20) 2 (%10) 8 (%40) 4 (%20) 2(%10) 20

TABLO 2: Geç dönem komplikasyonlar (48 saat sonra).



AV fis tül komp li kas yon la rı özel lik le ka dın lar -
da, di ya be tik has ta lar da, si ga ra içen ler de, pe ri fe rik
vas kü ler has ta lık ve kar di yo vas kü ler has ta lı ğı olan-
lar da da ha faz la gö rü le bil mek te dir.12,13 Ol gu la rı mı -
zın %59,2’sin de di a be tes mel li tus, %93’ün de kro nik
si ga ra içi ci li ği, %21,4’ün de kro nik glo me rü lo nef rit,
%18’in de obe zi te, %1,8’in de pe ri fe rik ar ter has ta lı -
ğı, %5’in de ko ro ner ar ter has ta lı ğı tes pit edil di.

AV fis tül de er ken dö nem de gö rü len komp li -
kas yon la rın en sık cer ra hın tec rü be si ve tek ni ği nin
ge liş me si ile il gi li ol du ğu bil di ril miş tir.14 Bi zim ça-
lış ma mız da da AV fis tül tı ka nık lı ğı nın en önem li
ne de ni olan fis tül trom bo zu nun  sa yı sı nın yıl lar iti-
ba rı ile git tik çe azal dı ğı nı gö rül dük. Bu nun cer ra -
hın tec rü be si ve tek ni ği ni ge liş tir me si ile il gi li
ol du ğu nu dü şü nü yo ruz. AV fis tül ope ras yo nu son-
ra sı er ken ve geç dö nem de (%9,4-38) en sık gö rü -
len komp li kas yon fis tül trom bo zu dur.15 Bi zim
ça lış ma mız da da er ken ve ya geç dö nem de en sık
gö rü len komp li kas yon AV fis tül trom bo zu dur. AV
fis tül trom bus ora nı bi zim ça lış ma mız da %19,4 ola-
rak bu lun muş tur. 

AV fis tül  trom boz la rı nın %30-60’ı nın ne de ni
ve nöz sir kü las yon da ki dar lık tır ve eks tre mi te de
ödem, he mo di ya liz son ra sı uzun sü ren ka na ma ve -
ya he ma tom oluş ma sı ve fis tül de ki pal pab le thril lin
pul sas yo na dö nüş me si, ve nöz ste no zun gös ter ge le -
ri dir.16 Bu ça lış ma mız da AV fis tül trom bo zu nun en
sık ne de ni ve nöz sir kü las yo nun da ki dar lık tı.

Trom bo ze fis tül te da vi sin de; trom bo liz, me ka -
nik trom bek to mi, trom bo as pi ras yon ve ya mul tip le
rad yo lo jik tek nik ler ile cer ra hi re viz yon uy gu la na -
bi lir.9 Ça lış ma mız da trom bo ze ol gu la ra cer ra hi re-
viz yon ile trom bek to mi, fis tül yü zey sel leş ti ril me si,
dar lı ğın gi de ril me si ya da anas to mo zun da ral tıl ma -
sı ve ya ka pa tıl ma sı tek nik le ri ni uy gu la dık.

Geç dö nem de gö rü len AV fis tül komp li kas -
yon la rı, fis tül kul la nı mı ile il gi li fak tör le re ve  hi-
po tan sif atak la ra bağ lı dır.17 Bi zim has ta la rı mız da da
fis tül kul la nım la rın da ki ha ta lar da ha faz la gö rül dü.
AV fis tül son ra sı ve nöz hi per tan si yon oluş ma sın da
fis tü lün ye ri, anas to moz tek ni ği ve fis tü le bağ lı 
ve nöz trom boz et ki li dir ve eks te mi te de ödem, ül se -
ras yon, si ya no tik renk de ği şik lik le ri ve hi per pig -
men tas yon ile kar şı mı za çık mak ta dır.18 Has ta la rı -
mız da ve nöz hi per ta si yon sap tan ma dı. Ve nöz ste-
no zun kli nik bul gu la rı fis tü lün ol du ğu kol da ödem,
iğ ne gi riş ye rin de ka na ma nın uzun ol ma sı, gref tin
üze rin de ki üfü rü mün de ğiş me si dir.19

AV fis tül ope ras yo nu son ra sı anas to moz böl-
ge si ya da ve nöz ponk si yon böl ge sin de ger çek ve -
ya pse u do a nev riz ma ge li şe bi lir.20 Bu ça lış ma mız da
geç dö nem de 52 ol gu da anev riz ma ge liş ti ve fis tül
da ralt ma yön te mi uy gu lan dı.

AV fis tül son ra sı çal ma sen dro mu nun oluş ma -
sın da, ra di yo se fa lik gi bi yan ya na fis tül ler de ra di al
ar ter anas to mo zu, ul nar ar ter sis te min den dü zen li
ola rak kan çal ma sı so nu cun da olu şur.  Ar te ri yel
çal ma sen dro mu ge li şen 11 ol gu mu za fis tül da ral -
tıl ma sı ve ya bant la ma yön tem le ri ile mü da ha le
edil di.

Ön kol ve fe mo ral fis tül ler de kon jes tif kalp
yet mez li ği gö rü le bi lir, an cak ön kol ve el bi le ği gi -
riş yol la rın da ola ğan de ğil dir. AV fis tül so run la rı -
nın sap tan ma sın da renk li Dopp ler ul tra so nog ra fi
ol duk ça ya rar lı dır.3,21 Biz de şüp he li ol gu la rı mız da
yö nü mü zü be lir le mek için renk li Dopp ler ul tra so -
nog ra fi yi kul lan dık.

İntra- ve pos to pe ra tif dö nem de an ti ag re gan ve
an ti ko a gü lan kul la nı mı pri mer fis tül pa ten si si ni ar-
tır mak ta dır.22 Biz de ol gu la rı mı za pre o pe ra tif an ti -
ag re gan ver dik ve in tra o pe ra tif ve pos to pe ra tif
an ti ko a gü lan ola rak, dü şük mo le kül ağır lık lı he pa -
rin kul lan dık. 
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Eşlik eden hastalık n %

Diabetes mellitus 1096 59,2

Kronik glomerulonefrit 396 21,4

Kronik sigara içimi 1722 93

Obezite 333 18

Periferik arter hastalığı 33 1,8

Koroner arter hastalığı 92 5

TABLO 3: Eşlik eden hastalıklar.

Fistül yerleşim yeri n %

Snuff box 232 12,5

Radiyosefalik 1023 55,2

Brakiyosefalik 496 26,7

Brakiyobasilik 101 5,4

TABLO 4: Fistül açılan yerler.



SO NUÇ 

He mo di ya liz prog ra mı na alı nan has ta lar için en
önem li prob lem, açı lan AV fis tül le rin açık kal ma sü-
re le ri dir. AV fis tül son ra sı komp li kas yon ora nı mı zın
dü şük, açık kal ma ora nı mı zın yük sek ol ma sı vas kü -
ler ya pı la rın ope ras yon ön ce sin de iyi ko run muş ol-
ma sı na, oto jen ven le rin kul la nıl ma sı na ve ope ras yon

sı ra sın da anas to moz tek ni ği ne dik kat edil me si nin
bağ lı dır. Kro nik böb rek has ta la rın da, fis tül açık lı ğı nı
art tı ra cak stra te ji ler ge liş ti ri le rek he mo di ya liz sü re si
uza tı lıp, mor bi di te ve mor ta li te azal tı la bi lir.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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İzole İliyak Arter Anevrizmalarında
Orta Dönem Endovasküler Tamir
Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu retrospektif çalışmanın amacı, kliniğimizde izole iliyak arter anevrizmalarına yö-
nelik uygulanan endovasküler aortik tamir işlemlerinin orta dönem sonuçlarını sunmaktır. GGeerreeçç
vvee  YYöönntteemmlleerr::  Temmuz 2010-Mart 2014 tarihleri arasında yaşları 54 ile 83 yıl arasında (ortalama yaş
69,97 ± 8,27 yıl) değişen toplam 33 hastaya [32 erkek (%97), 1 kadın (%3)] endovasküler yolla aor-
tik stent greftleme işlemi uygulandı. Tüm hastalarda politetrafloroetilen kaplı stent-greft (Gore
Excluder®) kullanılmıştır. Tüm hastalar bilgisayarlı tomografi ile takip edilmiştir. BBuullgguullaarr::  Hasta-
ların ortalama anevrizma çapı 42,93 ± 8,05 mm idi. Tüm hastalarda aortobiliyak greftler başarıyla
yerleştirildi (%100). Olguların 20’sinde (%60,6) genel, 13’ünde (%39,3) spinal anestezi altında işlem
uygulandı. İşlemler sırasında mortalite olmadı. Ek işlem olarak 9 hastada internal iliyak arter em-
bolizasyonu uygulandı. Hiçbir hastada kan transfüzyonu ihtiyacı olmazken, hastaların hepsi doğ-
rudan servise alınıp postoperatif 1. günde taburcu edildi. Ortalama 24 ay bilgisayarlı tomografi takip
sürecinde 4 hastada Tip 1 endoleak izlendi. Takip sürecinde 3 hastaya ek endovasküler işlem uy-
gulandı. SSoonnuuçç::  Endovasküler tamir; mortalite ve morbiditenin yanında, kan transfüzyonu, hasta-
nede kalış süresi ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin azaltmaktadır. Deneyimin artması ve greft
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, endovasküler tamirin cerrahinin yerini alacağını dü-
şünmekteyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İliyak arter; anevrizma; endovasküler prosedürler

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this prospective study was to present the mid-term results of
endovascular aortic repair of isolated iliac artery aneurysms performed in our clinic. MMaatteerriiaall
aanndd  MMeetthhooddss:: Endovascular aortic stent grafting was performed in a total of 33 patients between
July 2010 and March 2014. Of the patients, 32 (97%) were males and 1 (3%) was a female, their
ages ranging between 54 and 83 years (mean age 69.97 ± 8.27 years). The Gore Excluder® stent-
graft was used in all patients. All patients were followed-up with computed tomography (CT).
RReessuullttss::  The mean diameter of the aneurysms in the patients was 42.93 ± 8.05 mm. Aortabiil-
iac grafts were successfully implanted in all of the patients (100%). The intervention was per-
formed under general anesthesia in 20 (60.6%) and spinal anesthesia in 13 (39.3%) patients.
There was no mortality during the intervention. Furthermore, internal iliac artery emboliza-
tion was performed in 9 patients. None of the patients required blood transfusion. Following the
intervention, all patients were directly sent to the ward, and discharged from the hospital on
the postoperative day 1. During an average of 24-month CT scan follow-up, type 1 endoleak was
determined in 4 patients. An additional endovascular intervention was performed in 3 patients
during the follow-up period. CCoonncclluussiioonn:: In addition to significant decrease in mortality and
morbidity, endovascular repair markedly decreases the need for blood transfusion and intensive
care, and shortens the length of hospital stay. We suppose that endovascular repair will replace
surgery as the experience of surgeons increase, and graft technologies advance.

KKeeyy  WWoorrddss::  İliac artery; aneurysm; endovascular procedures
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zole iliyak arter anevrizmaları (İAA) çok nadir
görülmekle beraber, tüm anevrizmal hastalık-
ların %0,4-1,9’unu oluşturmaktadır.1 Populas-

yondaki görülme sıklığı %0,03 iken, semptomsuz
olarak büyüyebilir ve rüptür riski fazladır.1,2 İzole
İAA’lar tüm abdominal aort anevrizmalarının ise
%2’sini oluşturur. İAA lokalize ve çapı 1,5 cm’den
fazla olan iliyak arter genişlemeleridir.3 Yüzde yet-
mişten fazlası ana iliyak arter lokalizasyonlu ol-
maktadır ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık
gözlenmektedir. Bu anevrizmalar tipik olarak yaşlı
erkeklerde görülmektedir ve en yüksek insidans 7.
ve 8. dekattadır.4 Başlıca yakınmalar karın ağrısı,
nörolojik ve genitoüriner yakınmalardır. İlk başa-
rılı cerrahi 1827 yılında Valentine Mott tarafından
bildirilmiştir.5 Son yıllarda endovasküler teknikler
cerrahiye alternatif hale gelmiştir. İAA’da anev-
rizma çapı > 3 cm veya semptomatik ise, endovas-
küler anevrizma tamiri tercih edilmektedir.6

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Temmuz 2010-Mart 2014 tarihleri arasında İAA’sı
olan ve endovasküler stent işlemi uygulanan ve
rutin takibe alınan 33 hasta retrospektif olarak de-
ğerlendirilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Abdo-
minal aort anevrizmasının eşlik ettiği hastalar
çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların tüm radyolo-
jik görüntüleri ile preoperatif, operatif ve postope-
ratif verileri incelenerek kaydedilmiştir.

İliyak arter patolojisi olan ve endovasküler
tedavi kararı verilen, yaşları 54 ile 83 yıl arasında
değişen (ortalama yaş 69,97 ± 8,27 yıl), 32’si erkek
(%97), 1’i kadın (%3) toplam 33 hastaya endovas-
küler aortik tamir uygulandı. Hastaların tümüne
endovasküler tedavi hakkında gerekli bilgiler veri-
lerek imzalı onam formları alındı. Otuz üç hasta-
nın 19’u (%57,57) asemptomatikti ve İAA’lar başka
bir sebeple görüntüleme yapılırken tesadüfen
saptanmıştı. Geriye kalan 14 hasta (42,42) semp-
tomatik olup; karın, kasık ağrısı ve genitoüriner
yakınmalar ön plandaydı. Hastaların 16’sında
(%48,5) sağ İAA, 12’sinde (%36,40) sol İAA, 5’inde
(%15,20) bilateral İAA mevcuttu. Tüm İAA’lar ana
iliyak arterin ya orijin kesimini ya da proksimal ilk
10 mm’lik segmenti içermekteydi. Distalde 14 has-
tada anevrizma internal iliyak arteri de içerecek şe-

kilde genişleme göstermekteydi. Tüm hastalarda
aortik patolojiye eşlik eden en az bir yandaş hasta-
lık ve risk faktörü mevcuttu. Risk faktörleri Tablo
1’de gösterilmiştir.

Hastalara işlem öncesi 3 mm kesitli bilgisayarlı
tomografi (BT) çektirilerek, anatomik olarak endo-
vasküler tamire uygunlukları incelendi (Resim1A-
1B). BT bulguları kullanılarak uygun boyutlarda

Parametreler Hasta sayısı (n) Hasta yüzdesi (%)

Yaş≥75 yıl 13 39,4

Hipertansiyon 29 87,8

Kardiyak hastalık* 10 30,3

Periferik vasküler hastalık 4 12,1

Malignite** 2 6

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 13 39,4

Sigara öyküsü 30 90,9

Geçirilmiş laparotomi 5 15,1

TABLO 1: Ek hastalıkların yüzdesel dağılımı.

*  Kapak hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner revaskülarizasyon ve aritmiyi içerir.
**Opere prostat kanseri (n=1), opere akciğer kanseri (n=1).

RESİM 1: A. İzole sol iliyak arter anevrizmasının preoperatif görüntüsü. 
B. İzole sağ iliyak arter anevrizmasının preoperatif görüntüsü.

A

B
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stent-greft seçimi yapıldı. Çap ve greft boyu seçimi
BT’deki aksiyel ölçümler kullanılarak yapıldı.

İŞLEM

Tüm hastalarda politetrafloroetilen (PTFE) kaplı
stent-greft (Gore Excluder®) kullanıldı. İşlemlerin
hepsi girişimsel radyolog, kardiyovasküler cerrah
ve anestezi uzmanından oluşan bir ekip tarafından
anjiyografi laboratuvarında gerekli sterilizasyon
şartları sağlandıktan sonra gerçekleştirildi. Yirmi
hasta (%60,6) genel anestezi altında, 13 hasta
(%39,3) ise spinal anestezi altında işleme alındı.
Hastaların hepsinde cerrahi olarak her iki femoral
arter açılarak, aortobiliyak greft yerleştirildi. Stent
greftlere hemen renal arterlerin altından başlaya-
cak şekilde pozisyon verildi. Hiçbir hastada işlem
öncesi internal iliyak arter embolizasyonu tercih
edilmedi. İşlem sırasında Tip-2 endoleak saptanan
hastalarda internal iliyak arter embolizasyonu ter-
cih edildi. Stent-greft yerleştirildikten sonra, diag-
nostik kataterden kontrol anjiyografi yapılarak
greft patensisi ve olası kaçaklar değerlendirildi. Dis-
tal ve proksimal kaçak izlenen hastalarda aortik
balon şişirilerek, stent-greftin daha iyi oturması
sağlandı. İşlem bitiminde arteriotomiler cerrahi
olarak kapatılarak hastalar serviste takibe alındı.

TAKİP

Tüm hastaların takipleri 1, 3, 6,1 2. aylarda, ve
sonra yılda bir kez BT ile yapıldı (Resim 2A-2B).
BT incelemesi stent-greft konulan hastalarda di-
yaframdan femoral arterlere kadar kontrastlı ola-
rak gerçekleştirildi.

BULGULAR

İşlem öncesi tüm hastaların tedaviye uygunluğu BT
ile yapıldı. Endovasküler iliyak arter tamiri uygu-
lanan hastaların çap ortalamaları 42,93 ± 8,05 mm
olarak tespit edildi. En düşük çap 30,62 mm iken,
en büyük çap 60,42 mm olarak izlendi.

ERKEN DÖNEM

Tüm hastalarda stent-greft implantasyonu başa-
rıyla gerçekleştirilmiştir (%100). İşlem sırasında
mortalite, rüptür gibi komplikasyon izlenmezken
açık cerrahiye gereksinim olmamıştır. İşlem sıra-
sında hastalar heparinize iken, yapılan kontrol an-

jiyografide 16 hastada (%48,4) kaçak izlenmiştir.
Bu kaçak’ların 7’si (%43,7) Tip 1 ve 9’u (%56,2)
Tip 2 kaçak olarak değerlendirilmiştir. Tip 3 ve
Tip 4 kaçak izlenmemiştir. Tip 1 kaçak izlenen
hastaların hepsine işlem esnasında aortik balon di-
latasyon uygulaması yapılmıştır. Bunun sonu-
cunda 3 hastada Tip 1 kaçak tamamen kaybolmuş,
4 hastada ise azalmasına rağmen devam etmiştir.
İşlem esnasındaki heparinizasyonun kaçakları ar-
tırıcı etkisi düşünülerek, önemli derecede olma-
yan bu kaçakların heparinizasyon nötralize

RESİM 2: A. Sol iliyak arter anevrizmasının üçüncü yıl kontrol görüntüsü.
B. Sağ iliyak arter anevrizmasının birinci yıl kontrol görüntüsü.

A

B



edildikten sonra tromboze olarak kaybolacakları
düşünüldüğünden, ek işlem yapılmadan operas-
yon sonlandırılmıştır.

Anevrizması internal iliyak arteri de içeren 14
hastanın 9’unda işlem esnasında yapılan kontrol
anjiyografide internal iliyak arterlerden Tip 2 en-
doleak izlenmiştir. Bu hastaların 4’üne işlem esna-
sında sağ internal iliyak arter embolizasyonu, 5’ine
ise sol internal iliyak arter embolizasyonu yapıl-
mıştır. Tekrar yapılan kontrol anjiyografide in-
ternal iliyak arterlerin tromboze olduğu ve Tip 2
kaçağın kaybolduğu görülmüştür.

İşlem sonrası 2 hastada (%6,06) kontrast
madde toksisitesine bağlı geçici kreatinin yüksel-
mesi görüldü (2 hastanın preoperatif ortalama krea-
tinin değeri 1,32 mg/dl; postoperatif 1. günde
ortalama kreatinin değeri 2,6 mg/dl; postoperatif 1.
ayda ortalama kreatin değeri 1,27 mg/dl idi). Bunun
dışında, takipler de dahil herhangi bir hastada renal
fonksiyon bozukluğu gözlenmedi.

İşlem sonrasında tüm hastalar yoğun bakım ih-
tiyacı olmadan kalp-damar cerrahisi servisinde ta-
kibe alındılar. Genel anestezi ile işlem uygulanan
tüm hastalar işlem sonrası ekstübe edilerek takip
edildiler. Hiçbir hastada kan transfüzyonu ihtiyacı
olmadı. Hastalar postoperatif 1. günde taburcu edil-
diler. Hiçbir hastada sistemik komplikasyon izlen-
medi.

Tüm hastalara 1. ay BT ile kontrol görüntü-
leme yapılmıştır. Birinci ay kontrolde Tip 1 kaçak
olan 4 hastanın 1’inde kaçağın kaybolduğu, 3’ünde
ise devam ettiği izlenmiş ve bir sonraki kontrolde
değerlendirilmesine karar verilmiştir.

GEÇ DÖNEM

Altıncı ay takiplerinde anevrizma çapında değişik-
lik olmamasına rağmen, Tip 1 kaçağı devam eden 3
hastaya endovasküler tedavi uygulanmıştır. Bu has-
taların hepsinde kontrol anjiyografide distal kaçak
izlenmiş olup, iliyak uzatma stent-greft konarak
eksternal iliyak artere uzanılmıştır. İşlem sonunda
kaçakların kaybolduğu izlenmiştir. Bu hastaların
takiplerinde (ortalama 24 ay) kaçak izlenmemiştir.

Altıncı ay kontrolde 2 hastada gluteal kladi-
kasyo (200 metre) geliştiği izlendi. Bu hastalardan

biri sağ internal iliyak arter embolizasyonu, diğeri
de sol internal iliyak arter embolizasyonu yapılan
hastalar idi.

Bir yıl üzeri takipte 15 hasta (%45,4), 2 yıl
üzeri takipte 8 hastaya (%24,2) ulaşılmışken, kont-
rollerde devam eden ya da yeni oluşan kaçağa rast-
lanılmamıştır. Geç dönemde toplamda 3 hastada
(%9) bir kez sekonder girişim ihtiyacı olmuştur.
Bunların hepsine Tip 1 kaçak için ek endovasküler
girişim yapılmıştır.

TARTIŞMA

Abdominal aortik anevrizmadaki gibi, izole İAA’la-
rın oluşumunda da bağ dokunun proteolitik yıkımı,
inflamasyon, biyomekanik duvar stresi ve molekü-
ler genetik gibi faktörler etkilidir.7 Travma, gebelik,
kollajen doku hastalıkları da nadir nedenlerden-
dir.8,9 Genellikle başka nedenlerle yapılan ultraso-
nografi ya da BT görüntüleme çalışmaları esnasında
tesadüfen saptanırlar. Bulgu olarak abdomen ve
kasık ağrısı oldukça sıktır. Genellikle de basıya
bağlı glomerulonefrit, alt ekstremitede parestezi ve
defekasyon sırasında ağrı izlenebilir.10 İAA’ların
doğal seyri ile ilgili retrospektif taramalarda, 3
cm’nin altında  çapı olan İAA’larda genişleme hızı
0,11 mm/yıl, 3 cm-5 cm arasındaki çaptaki anev-
rizmaların genişleme hızı ise 26 mm/yıl gibi, yük-
sek bulunmuştur.6 BT ve manyetik rezonans
görüntüleme, İAA tanısı koymak için yeterlidir
ve iliyak anatominin detaylı incelenmesine
imkan verir.10 İAA’larda çap arttıkça, rüptür riski
abdominal anevrizmalara göre daha yüksektir.
Hiromatsu ve ark. 21 yıllık bir dönemde takip et-
tikleri 41 izole İAA’lı hastada rüptür oranını 20
hastayla %49 olarak bildirirken, aynı dönemde
takip ettikleri 658 abdominal aort anevrizmalı
hastada rüptür oranını 53 hastayla %8 olarak
rapor etmişlerdir.11

Bazı çalışmalarda 3,5 cm ve üzeri İAA’lara mü-
dahale önerilmektedir.6,12,13 Buna karşılık 3 cm ve
üzeri anevrizmalara bekletilmeden müdahale edil-
mesi gerektiğini bildiren çalışmalar da mevcut-
tur.6,13 İAA’larda çap artışı rüptür riskini belirgin
derecede arttırdığı ve mortalite ve morbiditeye etki
ettiği için, bizim kanaatimiz 3 cm ve üzeri İAA’lara
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bekletilmeden müdahale edilmesi yönündedir.
Bundan dolayı çalışmamıza da anevrizma çapı 3 cm
ve üzeri olan olguları dahil ettik.

Bu anevrizmalarda açık cerrahi tamir standart
olarak gözükmektedir; ancak günümüzde endovas-
küler teknikler de kullanıma girmiştir. Endovaskü-
ler yöntemler, komplikasyon riski taşıyan geniş ve
derin pelvik diseksiyondan kaçınılarak, tamirin
common femoral arter yoluyla yapılmasına olanak
vermektedirler.14

Açık cerrahi yöntemin belirgin komplikas-
yonları mevcuttur. Distal embolizasyon ve stenoz
nedeniyle alt extremite iskemisi, hipogastrik akı-
mın bozulmasından dolayı organ ya da pelvik
duvar iskemisi, anevrizma reperfüzyonu ve rüp-
türü, arteriyo-enterik fistüller, greft enfeksiyonu,
komşu iliyak ven ve üreter yaralanmaları bunların
başlıcalarıdır.15 Krupski ve ark. izole İAA’ların ret-
rospektif analizinde %40 acil mortalite ve %7 elek-
tif mortalite oranları tespit etmişlerdir.16

İAA için tedavi yaklaşımında görüşümüz en-
dovasküler işlemlerin, açık cerrahiye göre kan
kaybı, morbidite ve mortalite oranı daha düşük ve
daha az invaziv işlemler olduğu yönündedir. Ancak
yöntemin uzun dönem sonuçlarının beklenmesi
gerektiği belirtilmektedir.17 Çoğu deneyimli kli-
nikte acil ve ek hastalığı olan hastalarda endovas-
küler girişimler ilk sırayı almıştır.18 Endovasküler
girişimlerin orta vadede düşük komplikasyon
oranı, azalmış mortalite ve morbidite oranlarının
açıklanması ile genel görüş, bu yöntemlerin elek-
tif olgularda da ilk tedavi seçeneği olmaları yönün-
dedir.19 Endovasküler girişimlerde anevrizma çapı,
proksimal ve distal boyun bölgelerinin çapı, lezyo-
nun unilateral veya bilateral olması, greft tip seçi-
minde ve ilave prosedürlerin uygulanmasında
önemlidir. Anevrizmal kesede trombüs varlığı greft
yerleştirilmesini zorlaştırabilir.

Endovasküler girişimlerin de kendine özgü
komplikasyonları vardır. Bunlar arasında endoleak,
stent-greft trombozu, kolon mukoza iskemisi, in-
ternal iliyak arter oklüzyonuna bağlı kalça kladi-
kasyosu ve seksüel disfonksiyon sayılabilir.20

Tielliu ve ark. İAA’ya yönelik endovasküler stent
greft implantasyon çalışmalarında 31,2 ± 20,7 aylık

takiplerde kabul edilebilir bir erken komplikasyon
oranı bildirmişlerdir,21 ancak %70 vakada internal
iliyak arterler oklüde olmuştur ve bu hastaların
3’ünde de gluteal kladikasyo gelişmiştir. Bizim
çalışmamızda da internal iliyak arter oklüzyonu
yapılan hastaların 2’sinde gluteal kladikasyo geliş-
miştir.

Patel ve ark. 56 izole İAA hastasının 24’üne
açık cerrahi, 32’sine endovasküler tamir uygulamış,
ve 2009 yılında yayınladıkları makalelerinde en-
dovasküler yöntem ile cerrahi yaklaşımı karşılaş-
tırmışlardır.22 İlk 30 günlük mortalite cerrahi
grupta elektif hastalarda %6, acil hastalarda %17
olarak bulunmuş, endovasküler grubunda ise mor-
talite gözlenmemiştir. Ferreira ve ark. 2010 yılında
yayınladıkları makalelerinde ortalama hastanede
yatış süresini cerrahi grupta 7,1 ± 3,6 gün, endo-
vasküler grubunda ise 1,0 ± 0,0 olarak bildirmişler-
dir.23

Pitoulas ve ark. izole İAA’lı hastaları değer-
lendirdikleri 2007 yılında yayınlanan çalışmala-
rında iki farklı merkezde yapılan cerrahi ve
endovasküler işlemlerin sonuçlarını karşılaştırmış-
lardır.24 Kan kaybı açık cerrahi grupta 318 ± 120
ml bulunurken, endovasküler grubunda 50 ml’den
daha az bulunmuştur. Hastanede yatış süresi en-
dovasküler grubunda 2,1 ± 0,6 gün, cerrahi grupta
4,8 ± 1 gün olarak saptanmıştır. Çalışmanın sonu-
cunda endovasküler tamirin İAA tamirinde cer-
rahiye göre daha uygun bir yaklaşım olduğu
belirtilmiştir.

Bizim çalışmamızda da hastaların tamamı
işlem sonrası postoperatif 1. gün taburcu edilmiş,
ve hiçbir hastaya kan transfüzyonu gerekmemiştir.

Chaer ve ark. 2008 yılında yayınladıkları 71
hastalık endovasküler tamir ve cerrahi grup karşı-
laştırmalı çalışmalarının sonucunda, endovasküler
tamirin izole İAA’lı hastalarda hastanede yatış sü-
resini düşürdüğünü, ameliyat anında kanama mik-
tarını azalttığı ve orta dönem sonuçlarının da
cerrahiyle benzer olduğunu bildirmiştir.25

Bizim çalışmamız, 33 izole İAA’lı hastada içe-
ren ve ortalama 24 aylık takip süresine ulaşan ret-
rospektif bir çalışmadır. Orta dönem sonuçlar için
hasta sayısı az olsa da (1 yıl üzeri takip 23 hasta);



sonuçların iyi olması, hasta sayısının ve takip süre-
sinin artması ile birlikte bu çalışmaların ileriye
dönük daha verimli olacağı kanaati vermektedir.

Sonuç olarak hem literatürde hem bizim ça-
lışma grubumuzda endovasküler tamir yönteminin
avantajlarının fazla olduğu görülmektedir. Endo-
vasküler tamirin radyolojik görüntüleme ile takip
gerekliliği dışında bir dezavantajı görülmemekte-
dir. Gelişen kaçak gibi komplikasyonların yine en-

dovasküler yöntemlerle tamir edilebilmesi de bu
yöntemin avantajlarındandır. Yakın gelecekte de-
neyim artışı ve stent-greft teknolojilerindeki geliş-
melerle endovasküler tamir yönteminin klasik
cerrahinin yerini alacağı kanaatindeyiz.
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Semptomatik Popliteal Arter Anevrizmalarına
Yaklaşım: Sonuçları Etkileyen Faktörler

ÖÖZZEETT AAmmaaçç::  Çoğunluğu semptomatik tanı alan popliteal arter anevrizmalarının önemli bir kısmına tanı aşamasında ampütasyon uy-
gulanmaktadır. Bu sebeple popliteal arter anevrizmalarında (PAA), erken tanı, ek vasküler patoloji (akut ve kronik emboli, rüptür
vs), greft tercihi ve yaklaşım yöntemi tercihinin, operasyon sonrası komplikasyonlara etkisini analiz ederek uygun greft, uygun
zaman ve uygun yöntemin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde Haziran 2004-Eylül 2014
tarihleri arasında, PAA tanısı alan 47 olgudan, operasyona alınan 38’i retrospektif olarak incelendi. Olguların %84’ü erkekti ve akut
iskemi, basıya bağlı ağrı ve intermitent klaudikasyo semptomları ile tetkik edilmişlerdi. Demografik ve klinik bulguları dikkate alı-
narak 21’i (%55) posterior, 17’si (%44,7) medial yaklaşımla ameliyat edildi. Olguların 12’si (%32) acil, 26’sı (%68) elektif operasyona
alındı. On altı (%42) olguda politetrafloroetilen (PTFE) greft, 22 (%58) olguda safen ven kullanıldı. Erken dönemde kanama, trom-
boz, nörolojik hasar, ampütasyon ve mortalite oranları karşılaştırıldı. On iki ayda, greft açıklık oranlarına; greft tercihi, yaklaşım yön-
temi, operasyona alınma şekli ve tespit edilen ek vasküler patolojilerin etkisi analiz edildi. BBuullgguullaarr::  Yaklaşım gruplarının, demografik
ve klinik özellikleri benzer karakterde idi (p>0,05). Primer greft açıklık oranları medial grupta 1. ayda %76, 12. ayda %59 iken, pos-
terior grupta sırasıyla %90 ve %86 olarak tespit edildi. Greft trombozu medial grupta yüksekti, ancak anlamlı değildi (p=0,078). Po-
stoperatif bir aylık dönemde yaklaşım gruplarının kanama, enfeksiyon, venöz tromboz gibi komplikasyon oranlarında anlamlı fark
yoktu (p>0,05). Tromboz gelişen ve gelişmeyen olguların demografik özellikleri benzerdi (p>0,05). Bir yılda acil olguların %67’sinde
tromboz gelişmişti ve elektif alınanlar ile karşılaştırıldığında fark anlamlı idi (p<0,05). Ayrıca PTFE greft kullanılanların da %50’sinde
1 yılda primer greft trombozu gelişti. Safen ven ile karşılaştırıldığında fark anlamlı bulundu (p= 0,036). Akut emboli ile başvuran-
ların %64’ünde bir yılda tromboz gelişti. Tromboz oluşumuna akut embolinin etkisi çok anlamlı bulundu (p<0,001). Amputasyon,
medial ve posterior gruplarda birer olguda (sırayla %6 ve %5) uygulandı. Mortalite izlenmedi. Düşük ayak, posterior grupta 5 (%24)
olguda görüldü, ancak medial grupla karşılaştırıldığında anlamlı değildi (p=0,053). Pseudoanevrizma posterior  grupta iki (%10,
p=1,00), medial grupta bir (%6, p=1,00) olguda izlendi. SSoonnuuçç::  Posterior grupta, düşük ayak insizyon hattına komşuluğu sebebiyle
daha fazla izlenirken, greft trombozu daha düşük tespit edildi. Posterior yaklaşım, popliteal anevrizma operasyonlarında, anastomoz
distalinde daha iyi görüş alanı sağladığından, tromboz oranında belirleyici faktörlerden olduğu kanaatindeyiz. Medial yaklaşım ise,
anevrizma proksimalinde daha iyi görüş alanı sağladığından femoropopliteal anevrizmalarda tercih edilmesi daha uygundur. Yak-
laşım yönteminin anevrizma çapı ve lokalizasyonuna göre belirlenmesi greft açıklık oranını artıracaktır. Erken tanı alan, otojen ven
kullanılan ve komplikasyon oluşmamış anevrizmalarda greft açıklık oranlarının kabul edilebilir sınırlarda olacağı kanaatindeyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anevrizma; anevrizma, yalancı; peroneal nöropatiler; popliteal arter; tibiyal nöropati; cerrahi işlemler, 
seçmeli; kardiyovasküler cerrahi girişimler; damar cerrahisi uygulamaları

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Amputation is performed in a significant proportion of the cases with popliteal artery aneurysms at diagno-
sis, and most of the cases are diagnosed in the symptomatic phase. Therefore, we aimed to contribute literature by analyzing early
diagnosis, additional vascular pathology (acute or chronic embolism, rupture etc), choice of graft and approach, appropriate graft,
appropriate timing and appropriate method, and the impact of these parameters on postoperative complications in popliteal artery
aneurysms (PAA). MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Thirty-eight of 47 cases who had surgery with the diagnosis of PAA between June 2004
and September 2014 were reviewed retrospectively. Eighty-four percent of the cases were males, and they were examined with
acute ischemia, pressure-related pain and intermittent claudication symptoms. Surgery was performed through a posterior approach
in 21 cases (55%) and through a medial approach in 17 cases (44.7%) after their demographic and clinical characteristics were con-
sidered. Twelve patients (32%) underwent emergency, and 26 patients (68%) underwent elective surgery. A polytetrafluoroethyl-
ene (PTFE) graft was used in 16 cases (42%), and a saphenous vein graft was used in 22 cases (58%). Bleeding, thrombosis, neurologic
injury, amputation and mortality rates were compared in the early postoperative period. During a follow up period of 12 months,
the impacts of choice of graft, approach, type of surgery (emergency or elective) and the additional vascular pathologies on the pa-
tency rates of the grafts were analyzed. RReessuullttss::  The demographic and clinical characteristics of the groups in relation with the ap-
proach were similar between approaches (p>0.05). Primary graft patency rates were 76% at-1st month and 59% at the 12th month
in the medial approach, and they were found as 90% and 86%, respectively in the posterior approach. The graft thrombosis rate was
higher, but not significant in the medial approach (p=0.078). There were no significant differences between the rates of complica-
tions such as bleeding, infection and venous thrombosis of the groups in relation with the approach (p>0.05). The demographic
characteristics of the groups with and without thrombosis were similar (p>0.05). Development of thrombosis was noted in 67% of
the cases undergoing emergency surgery in 1 year, and the difference was significant when they were compared with the cases un-
dergoing elective surgery (p<0.05). Primary graft thrombosis developed in 50% of the patients with PTFE graft in 1 year. A signifi-
cant difference was found when it was compared with saphenous vein graft (p=0.036). Development of thrombosis was noted in 64%
of the cases admitted with additional acute embolism in 1 year (p<0.05). The impact of acute embolism on the development of
thrombosis was highly significant (p<0.001). Amputation was performed in one of the cases in the medial and posterior approach
groups (6% and 5%, respectively). Mortality was not observed. Foot drop was observed in 5 cases (13%) in the posterior approach
group, the difference with the medial approach group was not significant (p=0.053). Pseudoaneurysm developed in two cases in the
posterior approach group (10%, p=1.00) and in one case in the medial approach group (6%, p=1.00). CCoonncclluussiioonn::  Although foot drop
due to peroneal nerve injury was more common in the posterior approach group since the nerve is in vicinity of the incision line,
the rate of graft thrombosis lower. Since posterior approach provides a much better view of the surgical field in the distal end of the
anastomosis in popliteal aneurysm surgery, we suppose that it is one of the determinant factors in the rate of thrombosis. Since me-
dial approach provides a much better view of the surgical field in the proximal end of the anastomosis, it should be preferred in the
femoropopliteal aneurysm surgery, and determining the approach according to the diameter and localization of the aneurysm will
increase the patency rates of the grafts. We think that the graft patency rates would be within acceptable ranges in non-complicated
aneurysms diagnosed earlier and treated with autogenous vein graft.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aneurysm; aneurysm, false; peroneal neuropathies; popliteal artery; tibial neuropathy; surgical procedures, 
elective; cardiovascular surgical procedures; vascular surgical procedures
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opliteal arter anevrizmalarının (PAA), top-
lumda tahmin edilen görülme oranı %0,1’in
altındadır.1 Olguların asemptomatik olması

ve tanıdaki güçlükler nedeniyle gerçek oranının
belirlenmesi zordur. Tüm periferik anevrizmaların
%70’ini oluşturması sebebiyle, en sık görülenidir.1,2

Bilateral ya da farklı bölgelerdeki anevrizmalarla
birlikte görülebilir. Sıklıkla 60-70 yaş arası erkek-
lerde görülür. PAA’nın primer etkeni olarak infla-
matuar olaylar düşünülmektedir. En sık yerleşim
yeri, adduktor magnus kasının tendinöz hiatusu ve
çapraz popliteal ligaman seviyesidir.2 Bu bölgede
sık diz fleksiyonuna bağlı arter basısı nedeniyle
oluşan darlık, türbulan akım ve duvar hasarı sonu-
cunda poststenotik dilatasyon oluştuğu düşünül-
mektedir.2 Olguların yarısına yakını müracaat
sırasında semptomatiktir.3,4 Asemptomatik olanla-
rın %25’i en geç 2 yılda, %75'i 5 yılda semptoma-
tik olmaktadır.2-5 Semptomlar, anevrizmadan distal
tibioperoneal arterlere embolik oklüzyonlar, ve
çevre sinir, ven ve kaslara bası ile oluşabilir.
PAA’ların yıllık büyüme hızı çapının %10’u ka-
dardır.4-6 Semptomatik olguların, çapı 3,0 cm'nin
üzerindedir. PAA tedavisinde birinci hedef trom-
boembolilerin sebep olduğu ekstremite iskemisi ve
kaybını ortadan kaldırmak, ikinci hedef ise anev-
rizma gelişimini ve rüptürünü önlemektir.

PAA’larda medial ve posterior yaklaşım tercihi
cerraha bırakılmıştır. Medial yaklaşımla, 5 cm’nin
üzerindeki infrapopliteal anevrizmalarda kesenin
tamamına ulaşma zorluğundan, kollateraller yeter-
siz bağlandığı taktirde, kesenin yeniden büyümesi
ve rüptürü bildirilmiştir.7,8 Benzer şekilde m. gas-
troknemiusun içerisine uzanan kesenin distal
ucuna ulaşmak için “Pes Anserinus” kasları bazen
kesilmektedir. Bu durum bacakta fonksiyon kaybı
ile sonuçlanmaktadır.7,8 Posterior yaklaşım ise,
safen hazırlamada zorluk, n. peroneus communisin
insizyon hattında kalması, ve femoropopliteal
anevrizmalarda proksimale ulaşım güçlüğü gibi ne-
denlerle tercih edilmemektedir. 

Çalışmamızda tercih edilen yaklaşım şekli,
erken tanı ve ek vasküler patoloji (akut veya kronik
emboli, rüptür, vs) yanında, greft tercihinin ope-
rasyon sonrası komplikasyonlara etkisini retros-
pektif olarak analiz ederek, uygun greft, zaman ve

yöntemin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçla-
dık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde, Haziran 2004-Eylül 2014 tarihleri ara-
sında PAA tanısı alan 47 olgudan, 38’inin (32 erkek),
12 aylık takip sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Çalışmada hasta dosyaları, poliklinik kontrol veri-
leri, klinik ve radyolojik bulgular kullanıldı. Tanı-
nın anevrizmanın palpasyonu, nabız yokluğu, ayak
bileği-kol indeksinin (AKI) 0,8’in altında olması,
Doppler ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlu tomo-
grafi (BT) anjiyografide anevrizma kesesinin görül-
mesi ile konulduğu anlaşıldı (Resim 1). Distal
run-off’un, istrahat ağrısı olan ve nabzı elle palpe
edilmeyen olgularda, periferik anjiyografi ile görün-
tülendiği tespit edildi. Çalışmaya alınmayan 9 olgu-
nun, 7’sinin, kronik emboli sebebiyle distal run-off’u
baypas/interpozisyon için uygun olmadığından, me-
dikal tedavi uygulandığı ve 2 olguya endovasküler
stent uygulandığı kayıtlardan anlaşıldı (Şekil 1).

Kesin tanı sonrası olgular, distal embolik
komplikasyonlara karşı heparinize edilmiştir. Tüm
olgular 12±8 (4-48) saat içerisinde operasyona
alınmış, tamamına genel anestezi uygulanmıştır.
Anevrizma kesesi kısmen rezeke edilerek arter
devamlılığı otolog safen venle, safen ven kullanı-
mını kısıtlayan durumlarda ise PTFE ile sağlanmış-
tır. Olguların tamamında anevrizma  kesesinin
parsiyel eksizyonu ve  intrasakküler bölgede tespit
edilen kollaterallerin bağlanarak yeni vasküler

RESİM 1: Acil distal arter embolisi ön tanısı ile tetkik edilen olguda bilateral
popliteal arter anevrizmasının bilgisayarlı tomografi anjiyografik görünümü.
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greftin etrafına sarıldığı (anevrizmorafi) anlaşıl-
maktadır.

CERRAHİ TEDAVİ

Posterior Yaklaşım

Bu gruptan 21 (%55) olguya anevrizma kesesinin
parsiyel rezeksiyonu ve femorotibial baypas/inter-

pozisyon uygulanmıştır. Olgulardan 11’ine (%52)
safen ven, 10’una (%48) sentetik greft kullanılmış,
ve 7’si (%33) acil operasyona alınmıştır. Demogra-
fik ve klinik veriler Tablo 1’de görülmektedir. Ol-
gulara, pron pozisyonda, popliteal fossaya üst ucu,
m. semimembranous kasın medialine, alt ucu ise,
gastroknemius kasının medial ve lateral başının or-
tasına uzatılan “S” şeklinde cilt insizyonu yapıl-
mıştır (Resim 2a, 2b). Cilt, cilt altı, fasya, vasküler
ve nörojenik yapıların korunmasına özen gösteri-
lerek açıldığı anlaşılmaktadır. N. peroneus com-
munis popliteal arterin süperfisyalinde, medialden
laterale doğru çapraz geçer (Resim 2a). Gastrokne-
mius kasının medial ve lateral başı retrakte edile-
rek anevrizmanın distal kontrolü sağlanmıştır.
Proksimal kontrolün, biceps kasının laterale,
hamstringlerin mediale retrakte edilerek sağlan-
dığı kayıtlardan anlaşılmaktadır (Resim 2b). Pal-
pasyonla anevrizmanın proksimali tespit edilerek,
serbestleştirilip askıya alınmıştır. Geniş anevrizma
ve yapışıklık durumunda popliteal venin mobilize
edilmeden arterle birlikte askıya alındığı anlaşıl-
maktadır. Olgulara 50-80 IU/kg heparin (ACT 180-
220 olacak şekilde) ve profilaktik antibiyotik
uygulanmıştır. Önce proksimal anastamoz, otolog

ŞEKİL 1: Olguların dağılımı.

Medial Posterior p
n = 17 % n = 21 %

Yaş 62±3,2 (55-67) 65,3±5 (49-71) 0,308

Cinsiyet                          Kadın 3 18 3 16 1

Erkek 14 82 18 84

Müracaat şekli                Acil 5 29 7 32 1

Elektif 12 71 14 68

Diabetes mellitus 6 35 6 32 0,926

Hipertansiyon 10 59 7 33 0,214

Ek anevrizma 3 18 5 24 0,709

Sigara 4 24 4 19 1

KOAH 4 24 3 14 0,613

Hiperlipidemi 4 24 5 24 1

KAH 1 6 3 14 1

Enfektif endokarditis 1 6 1 5 1

Vaskülit (Behcet vs.) 0 0 1 3 1

Travma 4 24 5 24 1

Akut embolik olay 5 29 6 29 1

Derin ven trombozu 2 12 2 10 1

TABLO 1: Olguların preoperatif demografik ve klinik özelikleri ve istatistik analiz verileri.

Veriler Yates Kikare ve Fisher Exact Kikare testleri ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KAH: Koroner
arter hastalığı.
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safen ven veya PTFE kullanılarak tamamlanmıştır.
Distali, run-off’u 3F ve/veya 4F fogarty kateteri ile
tromboembolizm açısından değerlendirilip, “end to
end” bazı olgularda da “end to side” olarak tamam-
lanmıştır. Olgularda ortalama 17 cm (15-20 cm)
greft kullanılmıştır. Anevrizma kesesinin, tespit
edilen kollateralleri bağlandıktan sonra kısmen re-
zeke edilerek, vasküler grefte sarıldığı kayıtlardan
anlaşılmaktadır. Dokular, negatif basınçlı dren yer-
leştirilip kompartman oluşturmadan usulünce ka-
patılmıştır.

Medial Yaklaşım

Bu grupta 17 (%45) olgunun 11’ine (%65) safen
ven, 6’sına (%35) PTFE greft ile baypas/interpozis-
yon yapılmıştır. Acil cerrahi akut emboli sebebiyle
5 (%29) olguya uygulanmıştır. Demografik ve kli-
nik veriler Tablo 1’de görülmektedir. Supin pozis-
yonda, uyluğa hafif eksternal rotasyon ve dize 300
fleksiyon verilerek diz üstü ve diz altı olmak üzere
iki insizyon kullanılmıştır. İnsizyonun, femur me-
dial kondilinin 2 cm proksimalinden, sartoriusun
anterior sınırı boyunca, uyluk 1/3 distaline kadar
uzatıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Derin fasya
açılarak kaslar medial ve posteriora doğru retrakte

edilmiştir. Adduktor magnus tendonunun altından
popliteal boşluğa girerken, olguların bir kısmında
(9 olgu) pes anserinus kasları korunmuştur. Ad-
duktor magnus foramenin distalinden mobilize edi-
lerek, bazı olgularda mobilize edilmeden arter
proksimali askıya alınmıştır. Anevrizma distalinin,
gastroknemius medialinden poplitea trifurkasyon
bölgesinde askıya alındığı anlaşılmaktadır. Pero-
peratif, 50-80 IU/kg heparin ve profilaktik antibi-
yotiğin IV uygulanması sonrası önce proksimal
anastomoz tamamlanmıştır. Anevrizma distalinde,
distal emboli varlığı 3F ve/veya 4F Fogarty katateri
ile kontrol edilip bazı olgularda “end to end”,  bazı
olgularda “end to side” a. tibialis posterior anasto-
mozu yapılmıştır. Ortalama 19 cm (15-22 cm) greft
kullanılmıştır. Tespit edilen kollateralleri bağlanan
anevrizma kesesi kısmen çıkarıldıktan sonra, çev-
resine vasküler greft sarılmıştır.

Akut emboli ile başvuran, 11 (%29) olgunun
3’üne 2-4 saat içinde doku plazminojen aktivatörü
(tPA; Actilise®) uygulanmıştır. Başlangıçta 15 mg
bolus olarak verilmiş, 30 dk içinde 0,75 mg/kg ola-
rak devam edilmiştir. Devamı 0,5 mg/kg verilerek
uygulama tamamlanmıştır. Operasyon öncesi ve

RESİM 2: a. Popliteal arterin nöromusküler yapılara komşuluğu, b. Posterior yaklaşımla popliteal arter anevrizmasının görünümü (anevrizma çapı 65 mm).
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sonrası tPA uygulamasının aynı protokolle yapıl-
dığı anlaşılmaktadır. Bir olguda tPA sonrası rüptür
ve kompartman sendromu gelişerek acil müdahale
edilmiştir. Bu olguya posterior yaklaşımla, PTFE ile
interpozisyon uygulanmış, ancak 15. günde “nec-
rotizan fasciitis” geliştiğinden ampütasyon yapıl-
mıştır.

Olgular ortalama 7-15 günde taburcu edil-
miştir. Postoperatif 5 gün düşük molekül ağırlıklı
heparin ile antikoagülan tedavi (80-100 U/kg) uy-
gulanmıştır. Taburcu edilirken, 300 mg asetilsali-
silik asit ya da gastrik problemleri olanlara
klopidogrel 75 mg verildiği kayıtlardan tespit edildi.
Takipte Doppler USG ve AKI ölçümleri yapıldığı,
AKI değerleri 0,8’in altında olan olgulara periferik
anjiyografi ve/veya BT anjiyografi uygulandığı an-
laşılmaktadır. Tromboz gelişen 10 olgunun, 6’sı
(%60) şikayetlerinin başlamasından 12-24 saat sonra
başvurmuştur. Diğer 4 (%40) olguda hastane yatışı
devam ederken tromboz geliştiği anlaşılmaktadır.
Derin ven trombozunun (DVT) eşlik ettiği bir ol-
guda, medial yaklaşımla acil şartlarda safen ven ile
baypas yapılmıştır. Olgu, taburcu edildikten 7 gün
sonra greft trombozu ile tekrar operasyona alınmış,
aralıklı iki embolektomi uygulanmış ve takipte tek-
rar tromboz gelişmiştir. Demarkasyon hattının da
belirginleşmesiyle ampütasyon uygulandığı anlaşıl-
maktadır. Şikayetlerinden 2-4 saat sonra müracaat
eden 2 olguda doku plazminojen aktivatörü (tPA;
Actilise®) ile akım sağlanmıştır. Tromboz gelişen
diğer olguların embolektomi sonrası 3. günde ase-
tilsalisilik asit ve profilaktik antibiyotik tedavisi ile
taburcu edildiği ve 12 aylık takipte tekrar tromboz
gelişmediği tespit edildi. 

Çalışmada cerrahi yaklaşım yöntemleri, ope-
rasyon zamanlaması, greft tercihi, demografik özel-
likler ve eşlik eden ek vasküler patolojilerin (akut
emboli, DVT vs), postoperatif erken ve orta dönem
komplikasyonlara etkisi istatistiksel olarak değer-
lendirildi. 

İSTATİSTİK ANALİZ

Bu çalışmada normal dağılım gösteren sürekli de-
ğişkenler için t testi yapıldı ve ortalama  ± standart
sapma şeklinde gösterildi. Kategorik değişkenler
için Yates Ki kare ve Fisher Exact Ki kare testi ya-

pıldı ve frekans ve yüzde şeklinde gösterildi. Yak-
laşım yöntemleri, greft tercihi, demografik ve kli-
nik özelliklerin; 12 aylık greft açıklığına etkisinin
karşılaştırılmasında ise Kaplan Meier yönteminin
Log-rank testi kullanıldı. Analizlerde IBM SPSS
Statistics 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) prog-
ramı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

Yaş ortalamaları, medial grupta 62 ± 3,2 (55-67),
posterior grupta 65,3 ± 5 (49-71) yıl idi. Medial gru-
bun %82’si (n=14), posterior grubun %86’sı (n=18)
erkekti. Grupların demografik ve klinik özellikleri
arasında anlamlı fark izlenmedi (p>0,05; Tablo 1).
BT anjiyografide ortalama anevrizma çapı 5,4±2,2
(3-8,5) cm idi (Resim 1). Acil ve elektif tanı alan ol-
guların gruplara dağılımında anlamlı fark izlen-
medi (p=1,00).

Erken dönem (≤30 gün): Amputasyon medial
ve posterior grupta birer (%6; %5) olguda yapılır-
ken, mortalite olmadı. Posterior grupta; olguların
5’inde (%24) n. peroneus communis hasarına bağlı
düşük ayak, 2’sinde (%10) pseudoanevrizma (PA),
4’ünde (%19) kanama, 2 (%10) olguda ise DVT gö-
rüldü. Medial grupta, kanama 4 (%24), Pseudoa-
nevrizma 1 (%6), DVT 2 (%12) olguda izlendi.
Operasyon öncesi demografik özelliklerin, posto-
peratif komplikasyonlara etkisi anlamlı değildi
(p>0,05). Erken greft trombozu medial grupta 4
(%24), posterior grupta 2 (%10) olguda görüldü.
İki grup arasındaki fark anlamlı değildi (p=0,378).
Primer tromboz oranına, greft tercihi (p=0,181),
akut emboli varlığı (p=0,290), travma anamnezi
(p=0,098) ve kanamalarının (p=0,168), etkisi an-
lamlı değildi. Acil/elektif alınma durumunun etkisi
ise anlamlı bulundu (p=0,044). Düşük ayak, poste-
rior grupta sık görülmesine rağmen (n=5, %24),
fark anlamlı değildi (p=0,053). Düşük ayak gelişen
olguların, greft trombozuna etkisi anlamlı bulun-
madı (p=0,299). Safen ven kullanılan olgularda,
erken primer greft açıklık ve ampütasyon oranları
sırasıyla %86 ve %4, PTFE’de ise, %57, %6 olarak
tespit edildi. Greft tercihine göre ampütasyon
(p=1,00) ve tromboz (p=0,378) oranlarımız erken
dönemde anlamlı bulunmadı.



Orta dönem (1-12 ay): Safen ven grubunda
tromboz düşük tespit edildi (Tablo 2) ve greft ter-
cihinin etkisinin anlamlı olduğu izlendi (p=0,036,
Şekil 2a). Tespit edilen toplam tromboz (n=10,
%26), medial grupta fazla olmasına rağmen (n=7,
%70), Kaplan Meier survailans log rank testi ile
yaklaşım grupları arasında anlamlı fark bulun-
madı (p=0,078, Şekil 2b). Klinik tanıda akut em-
bolinin eşlik ettiği olgularda, 12 aylık tromboz çok
anlamlı bulundu (p=0,001, Şekil 3a). Medial ve
posterior gruplar kendi içerisinde greft tercihine
göre analiz edildiğinde, açıklık oranının her iki
grupta safen ven kullanılanlarda yüksek olduğu ve
farkın anlamlı olduğu izlendi (p<0,05, Şekil 2c,d).
Acil/elektif operasyon durumuna göre, tromboz
oranının acil alınanlarda fazla olduğu (Tablo 2) ve
farkın anlamlı olduğu tespit edildi (p=0,001, Şekil
3b). Yaş, cinsiyet, diabetes mellitus, hipertansi-
yon, ek anevrizma, koroner arter hastalığı, travma
anamnezi ve DVT’nin operasyon sonrası frekans

analizinde tromboza etkisi vardı. Ancak Kaplan
Meier Log Rank testinde anlamlı bulunmadı
(p>0,05, Tablo 2).

TARTIŞMA

PAA’da tanı alan olguların %33-50’sinin asempto-
matik olduğu bildirilmektedir.3,6 Semptomatik
olanların, %10’unda rüptür, %5-10’unda sinir ve
ven basısı, diğerlerinde akut ve kronik ekstremite
iskemisi ile tanı konulmaktadır.6 Başvuru sonra-
sında olguların %13’üne ampütasyon uygulandığı
bildirilmiştir.3,9 Roggo ve ark. asemptomatik olgu-
ların 1 yılda %50’sine, 5 yılda %75’ine ve 16 yılda
tamamına akut ve kronik iskemi ile tanı konuldu-
ğunu bildirdiler.4

Araştırmacılar, çapı >20 mm olan PAA’ların
klinik durumuna bakılmaksızın cerrahi tedavi
önermektedirler.10,11 Lowell ve ark. >20 mm olup
cerrahi uygulanmayanların, lokal semptomlarının

ŞEKİL 2: a. Kaplan Meier survival analizinde greft tercihine göre 12 aylık takipte greft trombozu oranı (p=0,036), b. Medial ve posterior yaklaşım yapılan popli-
teal arter anevrizmalı olguların 12 aylık primer greft trombozu oranı (p=0,056), c. Yaşam tablosunda medial yaklaşımla yapılan olguların greft tercihine göre 12
aylık survey analizi, d. Yaşam tablosunda posterior yaklaşımla yapılan olguların greft tercihine göre 12 aylık survey analizi.
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değil, komplikasyonlarının (tromboemboli, rüptür
vs) sık görüldüğünü bildirdiler.9 Szilagyi de, 5 yılda,
asemptomatik olguların %68’inde alt ekstremite
komplikasyonu geliştiğini bildirdi.12 Asemptoma-
tik PAA’larda, kese çapı 3 cm’yi ve distorsiyonu
45 dereceyi geçmedikçe konservatif tedavi öne-

ren yayınlar da vardır.13 Bazı araştırmacılar, arter
duvarında trombus varsa anevrizma çapına bakıl-
maksızın operasyon önermektedirler.3 Geç tanı
kronik distal embolilerle distal run-off’ları zayıfla-
tarak cerrahi başarı oranını azaltmaktadır. Olgula-
rımızın tamamı semptomatik olgulardı. Tanıları

Medial Posterior
n=17 % n=21 % P değeri

Greft materyali Safen 11 65 11 52

PTFE 6 35 10 48 0,521

Mortalite 0 0 0 0 ns

Ampütasyon 1 6 1 5 1

Pseudoanevrizma 1 6 2 10 1

Kanama 4 24 4 19 1

Düşük ayak 0 0 5 24 0,053

DVT 2 12 2 10 1

Erken tromboz Var 4 24 2 10 0,378

Yok 13 76 19 90

3. ayda tromboz Var 1 6 0 0 0,406

Yok 12 71 19 90

6. ay tromboz Var 1 6 1 5 1

Yok 11 65 18 86

9. ayda tromboz Var 1 6 0 0 0,379

Yok 10 59 18 86

12. ayda tromboz Var 0 0 0 0 ns

Yok 10 59 18 86

Toplam tromboz Var 7 41 3 14 0,078

Yok 10 59 18 86

TABLO 3: Postoperatif komplikasyonların dağılımı ve
istatistik analiz verileri.

Veriler Fisher Exact Kikare testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05
olarak kabul edildi. DVT: Derin ven trombozu; PTFE: Politetrafloroetilen; PA:
Pseudoanevrizma, ns: No Statistic.

Olgu Tromboz log rank
n=38 n=10 % P değeri

Kadın cinsiyet 6 2 33 0,661

Erkek cinsiyet 32 8 25

Hipertansiyon 17 6 35 0,244

DM 12 4 33 0,449

Ek anevrizma 8 2 25 0,892

KAH 3 1 33 0,816

Travma 9 2 22 0,727

Akut emboli 11 7 64 0,001

Medial 17 7 41 0,056

Posterior 21 3 14 0,056

DVT 4 1 25 0,996

Acil 12 8 67 0,001

Elektif 26 2 8

Safen ven 22 2 9 0,036

PTFE 16 8 50

Hiperlipidemi 9 5 55 0,681

Sigara 8 4 50 0,935

KOAH 7 4 57 0,872

TABLO 2: Demografik ve klinik özelliklerin, 12 ayda
greft trombozuna etkisinin analizi.

Veriler Kaplan Meier Survey analiz testinin Log Rank yöntemi ile değerlendirildi. p<0,05
olan değerler anlamlı kabul edildi. KAH: Koroner arter hastalığı; DM: Diabetes mellitus;
PTFE: Politetrafloroetilen; DVT: Derin ven trombozu; KOAH: Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı.

ŞEKİL 3: a. Kaplan Meier log rank analizinde operasyon öncesi akut emboli tanısı alan olgularda operasyon sonrası greft trombozu oranı (p=0,001), b. Acil/elek-
tif tanı sonrası operasyona alınan olgularda postoperatif greft trombozu oranı (p=0,001).
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hastaların %33’ünde kronik iskemi, %29’unda akut
iskemi, %24’ünde travma anamnezi (çoğunluğu
bası semptomlarının algı şekli), %11’inde DVT,
%3’ünde vaskülit semptomları ile konulmuştur. Se-
rimizin anevrizma çapı 5,4±2,2 (3-8,5) cm olup, ta-
mamının tromboze komponentleri vardı.

En iyi sonuçlar elektif alınan asemptomatik ol-
gularda bildirilmiştir.3 Literatürde acil olgularda oto-
log ven ile %50, elektiflerde ise %94 bir yıllık açıklık
bildirilmektedir.12 Serimizde greft açıklığı, bir yılda
acil %33, elektif %92 olarak gerçekleşti. Akut em-
boli ile başvuranların  %64’ünde bir yıl içerisinde
greft trombozu da gelişti ve fark çok anlamlı bu-
lundu (p=0,001, Şekil 3a). DVT ile başvuranların ise
%25’inde greft trombozu gelişti. Tromboz, greft ter-
cihine göre anlamlı, yaklaşım yöntemlerine göre an-
lamlı değildi (Şekil 2a, b). Ravn ve ark. 717 olguluk
serilerinde ampütasyon oranlarını acillerde %17,
elektiflerde %4, asemptomatiklerde %1,8, ve semp-
tomatik olanlarda %12 olarak bildirdiler.14 Mataracı
ve ark. semptomatik olgularda 5 yılda %4,5 ampü-
tasyon, ve %9 tromboz bildirdiler.15 Semptomatik
olgulardan oluşan serimizde, ampütasyon oranımız
acillerde %17 iken, elektif olgularda ampütasyon iz-
lenmedi. Akut emboli ile başvuranların postoperatif
%9’unda ampütasyon uygulandı. Yaklaşım yöntem-
lerine göre; medial grupta %6, Posterior grupta %5
amputasyon yapıldı (Tablo 3). Amputasyon oranına,
yaklaşım yöntemi ve greft tercihinin etkisi anlamlı
değildi (p>0,05).  Greft tercihine göre; safen vende,
bir yılda primer tromboz ve ampütasyon sırasıyla
%9 ve %4, PTFE’de ise, %50 ve %6 olarak tespit
edildi. Amputasyon ve tromboz oranlarımız litera-
tür verileri ile benzerlik göstermekte idi.

Acil cerrahiye trombolitik tedaviyi alternatif
sunan bildiriler de vardır.13,16-18 Pulli ve ark. trom-
bolitik tedaviyi, akut arter oklüzyonunda acil cer-
rahi yapılmasını kısıtlayan durumlarda ve greft
trombozunun erken döneminde önermektedirler.19

Acil cerrahi uygulanan olgularda, trombolitik teda-
viye bağlı distal emboliler oluşacağından, cerrahiyi
kısıtlayıcı faktörler yoksa uygulanmaması gerektiği
kanısındayız. Ancak peroperatif distal run-off’u iyi-
leştirme amaçlı anastomoz distaline verilebilir.20,21

Trombolitiklerin, intraarteriyel uygulanmasının
komplikasyon oranını azalttığı bildirilmiştir.19 Seri-

mizde cerrahi öncesi akut arter trombozu tanısı alan
üç olguda trombolitik tedavi uygulandığı tespit
edildi. Bir olguda, kompartman sendromu ve nöro-
lojik hasar oluştuğundan, acil cerrahi uygulandı.
Diğer iki olguda distal akım sağlandığından, elektif
şartlarda operasyona alındılar. 

Günümüzde Edwards tarafından 1969 yılında
tarif edilen medial yaklaşım en sık kullanılan yön-
temdir.22 Medial yaklaşım, safen hazırlamada ve fe-
moropopliteal anevrizmalarda avantaj sağlamak-
tadır. Ancak iki insizyon olması, bazı olgularda “pes
anserinus” kaslarının tendonlarının kesilmesi deza-
vantajlarındandır. Medial yaklaşımda, kese çıkarıl-
mayan ve kese içi kollateralleri ulaşım zorluğu
nedeniyle yetersiz bağlanan olguların üçte birinde
kesenin tekrar genişlediği ve rüptürü bildirilmiş-
tir.2,23 Posterior yaklaşım ise, distal anastomoza ula-
şım kolaylığı sağladığından anastomozun tibial arter
yerine popliteal arter distaline yapılmasına imkan
sağlar.19 Dezavantajı, safen hazırlamada zorluk, n.
peroneus communisin insizyon hattında kalması ve
femoropopliteal anevrizmalarda proksimale ulaşım
güçlüğüdür. Zaraca ve ark. erken dönemde posterior
grupta 1 yılda %97, medial grupta %19 primer greft
açıklığı tespit etmişlerdir. Aynı bildiride 8 yıllık se-
konder greft açıklık oranı sırasıyla %97 ve %87 ola-
rak bildirilmektedir.24 Pulli ve ark. ise serilerinde
(296 olgu) 5 yılda medial grupta %56, posterior
grupta %82 greft açıklık oranları bildirdiler.19 Seri-
mizde, bir yılda primer greft açıklığı oranlarımız
medial yaklaşımda %59 iken, posterior yaklaşımda
%86 idi (Tablo 3, Şekil 2b,c,d). Ancak bu fark ista-
tistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,078). Posterior
yaklaşımın, distal anastomozda daha iyi görüş alanı
sağlaması ve greftin daha kısa olmasının greft trom-
bozunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Anevrizma
kesesinin dilatasyonunu, kese içi kollateralleri bağ-
lanan ve bir kısmı rezeke edilip greft çevresine sarı-
lan anevrizmatik kesede izlemedik. Ancak medial
grupta bir, posterior grupta iki olguda, PAA’nın
anastomoz kaçağına bağlı oluştuğu tespit edildi
(Resim 3a, b).

Olgularımızda n. peroneus communis hasarına
bağlı düşük ayak posterior yaklaşımda %24 ora-
nında görüldü. Yaklaşım grupları arasında düşük
ayak istatistiksel olarak anlamlı değildi ( =0,053).
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N. peroneus communis, popliteal fossada biseps fe-
morisin posteromedialinde yerleşimlidir (Resim 2).
Peroneal nöropatiden; dıştan bası, fibula başının
travmatik kırıkları, diz dislokasyonu ve cerrahisi,
travma sonrası kompartman sendromu sorumlu tu-
tulmaktadır.25,26 Zaraca ve ark. da 36 olgudan olu-
şan serilerinde posterior yaklaşımda peroneal sinir
hasarını %4,5 olarak bildirdiler.24 Posterior yakla-
şımda sinir hasarının üç sebebi olduğunu düşünü-
yoruz: Birincisi, kese rezeksiyonu yapılırken n.
peroneus communis ve dalları yapışıklık nedeniyle
kese ile beraber çıkarılmış olabilir. Bracale ve ark.
serilerinde, posterior yaklaşımda anevrizma kese-
sinin radikal rezeksiyonunun postoperatif peroneal
sinir hasarını artırdığını bildirdiler.27 İkincisi, pos-
terior yaklaşımda kese içi kollateraller bağlandı-
ğından, nörojenik yapılarda beslenme bozukluğu
zamanla nekroz gelişmesine neden olabilirdi.
Üçüncüsü de, derin kompartmanda doku basıncı
ölçülemediğinden, biriken hematom ve seromanın
kompartman sendromu oluşturmuş olma ihtimali
idi. Şüphe edilen olgularda dokunun re-eksploras-
yonundan kaçınılmamalıdır. Operasyon sonrası
drenajın negatif basınçlı drenler ile sağlanmasının
birçok komplikasyonu önleyeceği kanaatindeyiz.

Greft tercihinin popliteal bölgede greft açıklık
oranını etkilediği bilinmektedir.3,28 Pulli ve ark.
greft tercihine göre 5 yılda safen venle %80, PTFE
ile %71 açıklık bildirdiler.19 Ravn ve ark. ise 12
ayda medial grupta PTFE ve safen ven açıklık oran-
ları sırasıyla  %72 ve %90, posterior grupta ise %81
ve %85 olarak bildirdiler.14 Greft tercihine göre 12
ayda; safen venle, posterior grupta %90, medial
grupta %82 açıklık tespit ettik (Şekil 2d). PTFE gru-

bunda ise, posterior yaklaşımda %80 olan açıklık
oranının, medial yaklaşımda %20’ye kadar düştüğü
görüldü (Şekil 2c). Medial grupta PTFE tromboz
oranındaki yüksekliğin, bu subgrupta olgu sayısı-
nın yetersiz olmasından kaynaklandığını düşünü-
yoruz. Yaklaşım yönteminden bağımsız 12 ayda
safen venle %91, PTFE greftle %50 primer greft
açıklık oranı tespit edildi. İstatistik analizde greft
tercihinin, tromboz gelişim oranını çok anlamlı et-
kilediği görüldü (p=0,001, Şekil 2a, Tablo 2). Auli-
vola ve ark. 5 yılda popliteal greftte tromboz
gelişen olguların %57’sinde distal anastomoz kali-
tesinin kötü olduğunu bildirdiler.29 Distal anasto-
moz baypas/interpozisyon kalitesinde belirleyici
faktörlerdendir. Posterior yaklaşım, distal anasto-
mozda daha iyi görüş alanı sağladığından, greft
açıklık oranında belirleyici oldu.

PAA’larda karşı bacak ya da diğer bölgelerde
anevrizma oluşumu sık görülür. Bu sebeple Ravn
ve ark. 3 yıl arayla anevrizma taramayı önermek-
tedir.14 Serimizde hastaların %16’sında abdominal
aort anevrizması, %5’inde bilateral PAA tespit
edildi. PAA’lar, sıklıkla baker kisti ile karıştıkla-
rından, ayrıcı tanıda BT anjiyografi yararlı olur. Po-
stoperatif dönemde gerçek anevrizma yanında
anastomoz kaçaklarına bağlı PAA’lar da tespit edi-
lebilir.14,25 Ampütasyon uygulanan bir olguda PAA
geliştiği kontrol anjiyografide tespit edildi (Resim
3). Bu olgu koil embolizasyon ile tedavi edildi.

SONUÇ

Greft trombozunda anastomoz kalitesi belirleyici
faktörlerdendir. Bu sebeple daha iyi görüş alanı sağ-
layan posterior yaklaşım güvenle kullanılabilir. Pos-
terior yaklaşım, deneyimli hekimler tarafından
yapıldığı taktirde peroneal sinir hasarının azalacağı
kanaatindeyiz. Semptomlar oluşmadan, 2-3 cm’lik
anevrizmalarda, elektif şartlarda otojen safen ven
kullanılarak yapılan anevrizma tamirinde greft açık-
lık oranlarının daha yüksek olacağı düşüncesinde-
yiz. Düşük trombojenitesi nedeniyle otojen safen
vene alternatif greftin, onun fizyolojik özeliklerine
en yakın greft olması önem arz eder. Bacak iskemisi
olan ve farklı bölgelerinde anevrizma tanısı alan ol-
gularda, PAA varlığının, belli periyotlarla tetkik
edilmesi erken tanı ve tedaviye yardımcı olacaktır.

RESİM 3: Etiyolojisinde vaskülit olduğu düşünülen 49 yaşında popliteal arter
anevrizmalı erkek olguda, proksimal anastomozda ve ampütasyon sonrası
güdük bölgesinde popliteal anevrizma oluşumu.



Trombolitik tedavinin, erken greft trombozunda ve
peroperatif akut iskemide distal run-off’u iyileştirme
amaçlı kullanımının uygun olacağı kanaatindeyiz.
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Koroner Anjiyografi Sonucu Gelişen
Vasküler Komplikasyonlara

Yaklaşımlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Koroner anjiyografi sonrası gelişen vasküler  komplikasyonlara yaklaşımlarımız paylaşılarak, önlem
ve tedavilerin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ocak 2013-Haziran
2014 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılan 2028 vakadan vasküler komplikasyon gelişen ve ortalama yaşı
58,8 ± 8,9 (dağılım 36-78) yıl olan 75 (%3,6) vaka [47 erkek (%62,7), 28 kadın (%37,3)], retrospektif olarak ince-
lendi. Komplikasyonlar; cerrahi müdahale ile tedavi edilen  psödoanevrizmalar (n=7, %9,3), renkli Doppler ult-
rason (RDUS) yardımı ile kompresyon yapılarak tedavi edilen psödoanevrizmalar (n=22, %29,3), distal emboli
(n=1, %1,3), derin ven trombozu (DVT) (n=1, %1,3), kanama (n=21, %28), hematom (n=23, %30,7), enfeksiyon
(n=0), arteriyovenöz fistül (n=0) alt başlıkları altında sınıflandı. Komplikasyonlara göre tedavi yaklaşımları ince-
lendi. BBuullgguullaarr::  Hastalardan 8’i (%0,3) cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Tromboemboliden şüphelenilen bir vakaya
femoral embolektomi işlemi uygulanmış, 7 vaka ise psödoanevrizma nedeni ile opere edilmiştir. Vakalardan
2’sinde  ana femoral artere greft interpozisyonu ile birlikte embolektomi işlemi uygulanmış, birinde ise iliyofe-
moral greft bypass operasyonu yapılmıştır. Diğer 4 psödoanevrizmalı hastada femoral arter primer olarak tamir
edilmiştir. Ortalama psödoanevrizma çapı 52,4 ±17,8; dağılım 38-85 mm olarak tespit edilmiştir. Operasyonlar
genel anestezi altında yapılmıştır. Altmış yedi vakada konservatif tedavi uygulanmıştır. Bu vakalardan 22 tane-
sinde minimal seviyede psödoanevrizma tespit edilmiş ve RDUS ile kompresyon tedavisi sonrası semptomlar dü-
zelmiştir. Konservatif tedavi uygulanan ve kanama şikayeti olan 21 hastaya taze donmuş plazma ve K vitamini
tedavisi uygulanmış, varsa antikoagulan tedavileri geçici süreyle kesilerek baskılı pansuman yapılmıştır. Yirmi üç
hematom hastasında baskılı pansuman ve bacak elevasyon tedavisi önerilmiştir. Bir DVT hastasına düşük mole-
kül ağırlıklı heparin ve oral warfarin tedavisi başlanmıştır. Hastaların hiçbirinde arteriyovenöz fistül, enfeksiyon
veya mortaliteye rastlanmamıştır. SSoonnuuçç::  Koroner anjiyografi sonrası nadir olarak rastlanan komplikasyonların sa-
yısını bazı önlemler alarak azaltmak mümkündür. Gelişen komplikasyonlara da hızlı ve doğru bir şekilde müda-
hale etmek; ekstremiteyi kurtarmak, morbidite ve mortaliteyi azaltmak açısından önemlidir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anevrizma, yalancı; koroner anjiyografi; komplikasyonlar

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Our aim was to share our experience, and discuss prevention and treatment of vascular
complications that occur after coronary angiography. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  A total of 2028 patients had coro-
nary angiography between January 2013 and June 2014, 75 of  (3.6%) them [47 males (62.7%), 28 females (37.3%)]
with a mean age of 58.8± 8.9 (range 36-78) years had vascular complications, and they were analyzed retrospec-
tively. Complications were classified as pseudoaneurysms handled via surgical treatment (n=7, 9.3%), pseudoa-
neurysms handled via ultrasound guided compression (n=22, 29.3%), distal emboli (n=1, 1.3%), deep vein
thrombosis (n=1, 1.3%), hemorrhage (n=21, 28%), hematoma (n=23, (30,7%), infections (n=0), and arteriovenous
fistula (n=0). Treatment strategies were classified according to the complications. RReessuullttss::  Eight patients (0.3%)
were treated surgically. One patient was treated via femoral embolectomy due to suspicion of thromboembolism.
Seven patients were treated surgically due to pseudoaneurysm. In two cases, common femoral artery graft inter-
position and embolectomy procedure were applied. Iliofemoral graft bypass surgery was applied in one case. Re-
maining four patients with psuedoaneurysms were handled surgically via primary repair. The diameter of the
psuedoaneurysms was 52.4±17.8 mm, with a range of 38-55 mm. Conservative treatment was used in 67 patients.
Among them, 22 patients had minimal hematoma, and they were handled by ultrasound guided compression
therapy. In 21 patients who were developed hemorrhage, fresh frozen plasma, and vitamin K therapy were ad-
ministered, anticoagulation was stopped and compression therapy was applied. In 23 patients with hematoma, leg
elevation and compression therapy were applied. In one deep vein thrombosis patient low molecular weight he-
parin and oral warfarin therapy were applied. None of the patients had arteriovenous fistula, infection or mor-
tality. CCoonncclluussiioonn::  Vascular complications following coronary angiography are rarely seen. Precautions may
reduce the number of complications. Precise and acute handling of the complications is important for extremity
salvage, and will reduce the morbidity and mortality.

KKeeyy  WWoorrddss::  Aneurysm, false; coronary angiography; complications
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KORONER ANJİYOGRAFİ SONUCU GELİŞEN VASKÜLER KOMPLİKASYONLARA YAKLAŞIMLARIMIZ Macit BİTARGİL ve ark.

oroner anjiyografi esnasında %0,3-1 ara-
sında klinik önem taşıyan komplikasyon-
lara rastlanmaktadır. Girişim genellikle ana

femoral arter üzerinden yapıldığından, komplikas-
yonlar da bu bölgeyi ilgilendirmektedir. Femoral
arter psödoanevrizması, tromboemboli, derin ven
trombozu (DVT), arteriyovenöz fistül, kanama, ve
hematom bu komplikasyonlardan bazılarıdır.1

Kadın cinsiyet, ileri yaş, ateroskleroz, antikoagülan
ilaç kullanımı, obezite ve hipertansiyon risk fak-
törü olarak bildirilmektedir.2 Tanı koymada renkli
Doppler ultrason (RDUS) önemli yere sahiptir.
Komplikasyonların yaklaşık %30-50’sinde cerrahi
olarak zarar görmüş damara müdahale edilmekte-
dir.1 Komplikasyonlar hastanın hastanede kalma
süresini uzatmakta ve zaten koroner arter hastalığı
şüphesi olan hastalarda mortalite ve morbiditeyi ar-
tırmaktadır. Burada koroner anjiyografi sonucu ge-
lişen vasküler komplikasyonlara yaklaşımlarımız
paylaşılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar
Cerrahisi ve Kardiyoloji kliniklerinde Ocak 2013-
Haziran 2014 tarihleri arasında koroner anjiyografi
yapılan 2028 vakadan (22 hastada radial arter giri-
şimi 2006 hastada femoral arter girişimi uygulan-
mış, radial bölgede komplikasyon yaşanmamıştır)
vasküler komplikasyon gelişen ve kardiyovasküler
cerrahi konsultasyonu istenen 75 (%3,6) vaka [47
erkek (%62,7), 28 kadın (%37,3); ortalama yaş 58,8
± 8,9 yıl; dağılım 36-78 yıl] retrospektif olarak in-
celendi. Komplikasyonlar, cerrahi müdahale ile te-
davi edilen psödoanevrizmalar (n=7, %9,3), RDUS
yardımı ile kompresyon yapılarak tedavi edilen
psödoanevrizmalar (n=22, %29,3), distal emboli
(n=1, %1,3), DVT (n=1, %1,3), kanama (n=21,
%28), hematom (n=23, %30,7), enfeksiyon (n=0),
arteriovenöz fistül (n=0) alt başlıkları altında sınıf-
landı. Komplikasyonlara göre tedavi yaklaşımları
incelendi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalısmada sürekli değişkenler ortalama ± stan-
dart sapma olarak, kategorik değişkenler frekans ve
% şeklinde gösterildi. Tanımlayıcı istatistikler için

SPSS 15.0 (SPSS Chicago, Illinois) programı kulla-
nıldı.

BULGULAR

Vasküler komplikasyon gelişen 75 hastanın fizik
muayenelerinde, 52 hastada femoral bölgedeki gi-
rişim yerinde şişlik (23 hematom, 7 cerrahi olarak
müdahale edilen psödoanevrizma, 22 RDUS ile
kompresyon tedavisi uygulanan psödoanevrizma),
21 hastada girişim yerinde sızıntı tarzında kanama,
1 hastada nabızsızlık ve ekstremitede soğukluk ve
solukluk, 1 hastada ekstremitede çap artışı ve Ho-
mans pozitifliği (DVT hastası) tespit edilmiştir
(Tablo 1). Hastaların tanısı RDUS ile konulmuştur.
Bir hastada iliyak arter yaralanması şüphesi ile ret-
roperitoneal inceleme açısından kontrastlı tomo-
grafi yapılmıştır.

Hastalardan 8’i (%0,3) cerrahi olarak tedavi
edilmiştir. Bu hastalardan alt ekstremite trombo-
embolisinden şüphelenilen bir vakaya femoral
embolektomi işlemi uygulanmış, 7 vaka ise psö-
doanevrizma nedeni ile opere edilmiştir. Yedi psö-
doanevrizma vakasından 3’ü önce retroperitoneal
yaklaşımla iliyak arter dönülerek kontrol altına
alınmış, bu vakalardan 2’sinde ana femoral artere
greft inter pozisyonu ile birlikte embolektomi iş-
lemi uygulanmış, birinde ise iliyofemoral greft
bypass operasyonu yapılmıştır. Diğer 4 psödoa-
nevrizmalı hastada femoral arter primer olarak
tamir edilmiştir. Cerrahi olarak müdahale edilen
7 psödoanevrizma vakasının tümünde, femoral
bölgede pulsatil ve genişleme gösteren kitleye
rastlanmış, hematokrit değerlerinde düşme eği-

Komplikasyonlar Frekans 75 hastada % 2028 hastada %

Psödoanevrizma (cerrahi) 7 9,3 0,34

Tromboemboli 1 1,3 0,04

Psodoanevrizma (medikal) 22 29,3 1,08

DVT 1 1,3 0,04

Kanama 21 28,0 1,03

Hematom 23 30,7 1,13

Toplam 75 100,0 3,6

TABLO 1: Komplikasyonların frekans dağılımı ve yüzdeleri.

DVT: Derin ven trombozu.
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limi tespit edilmiştir. Ortalama psödoanevrizma
çapı 52,4 ±17,8 mm, dağılım ise 38-85 mm olarak
tespit edilmiştir. Operasyonlar genel anestezi al-
tında yapılmıştır.

Altmış yedi vakada konservatif tedavi uygu-
lanmıştır. Bu vakalardan 22 tanesinde minimal se-
viyede psödoanevrizma tespit edilmiş ve RDUS ile
kompresyon tedavisi sonrası semptomlar düzel-
miştir. Konservatif tedavi uygulanan ve kanama şi-
kayeti olan 21 hastaya taze donmuş plazma ve K
vitamini tedavisi uygulanmış, varsa antikoagulan
tedavileri geçici süreyle kesilerek baskılı pansuman
yapılmıştır. Yirmi üç hematom hastasında baskılı
pansuman ve bacak elevasyon tedavisi önerilmiş-
tir. Bir DVT hastasına düşük molekül ağırlıklı he-
parin ve oral warfarin tedavisi başlanmıştır.
Hastaların hiçbirinde arteriovenöz fistüle rastlan-
mamıştır. Hastalarda enfeksiyon ve mortaliteye
rastlanmamıştır.

TARTIŞMA

Femoral ya da radial arterler koroner anjiyografide
kullanılan giriş yerlerindendir. Günümüzde vaka-
ların %90’ından fazlasında hala femoral arter giri-
şim yeri olarak tercih edilmektedir. Genellikle
femoral arter giriş yerinde ileri derecede aterosk-
leroz ve plak olması, periferik arter hastalığı,  anev-
rizma varlığı, nabız alınamaması gibi durumlarda
radial arter giriş yeri olarak tercih edilmektedir.2-4

Koroner anjiyografi sonrası görülen vasküler
komplikasyonların büyük çoğunluğu femoral giri-
şim sonrası ortaya çıkmaktadır. Femoral arter giri-
şimleri sonrası majör kanama riski %2,3 iken, radial
arter girişimleri sonrası bu risk %0,05 civarındadır.
Bu radial arterin yüzeyel ve daha kolay manipüle
edilebilir olmasına bağlanmıştır. Bunun yanında
vaka süresinin uzaması, hekimin daha fazla rad-
yasyona maruz kalması, damar anatomisi ve spazm
nedeniyle teknik zorluk, ve işlem tekrarlarıyla kar-
şılaşmak gibi radial arter giriş yerinin kullanılma-
sının dezavantajları da mevcuttur.3,4 Retrospektif
olarak tarama yaptığımız 2028 vakadan 22 tane-
sinde radial arter girişimi tercih edilmiş ve vaskü-
ler komplikasyon yaşanmamıştır (%0). Buna
karşılık 2006 hastada femoral girişim tercih edilmiş
ve 75 hastada komplikasyon (%3,7) yaşanmıştır.

Kardiyak kateterizasyon sonrası vasküler ya-
ralanma oranı %0,5-1 arasında olup, bunlardan
%0,2’sine cerrahi girişim gerekmekdedir.2 Bu çalış-
mada vasküler komplikasyon oranı %3,6 olup, has-
taların %0,3’üne (komplikasyonu olan hastaların
toplamda %10,6’sına) cerrahi girişim yapılmıştır.
Femoral arter psödoanevrizması (%1,2-8,9), trom-
boemboli (%0,07-0,1), derin ven trombozu (DVT)
(literatürde yeterli bilgi yok), arteriyovenöz fistül
(%0,86), enfeksiyon (%0,64), kanama veya hema-
tom (%1,2-8,9) bu komplikasyonlardan bazıları-
dır.1,5,6 Bu çalışmada ise komplikasyonlar femoral
arter psödoanevrizması (%1,42), tromboemboli
(%0,04), DVT (%0,04), arteriyovenöz fistül (%0),
enfeksiyon (%0), kanama veya hematom (%2,16)
şeklindeydi.

Anjiyografi sonrasında hematom gelişen has-
talarda hemodinamik instabilite yoksa, kan trans-
füzyonuna rağmen persistan anemi gözlenmiyorsa,
cilt nekrozu, ileri derecede ağrı, sinir sıkışması
yoksa takip medikal olarak yapılabilir.5 Arteriyo-
venöz fistüllerin %38’i spontan olarak kapanabi-
lir. Eğer hastada ödem ve sağ kalp yetmezliği gibi
fistüle bağlı semptomlar gelişmezse ve fistül bo-
yutlarında artış olmazsa, hasta medikal olarak iz-
lenebilir.5,7 Pseudoanevrizma 3 cm altında ise %87
oranında tek başına kapanabilir. Enfeksiyon, he-
modinamik instabilite, genişleyen pulsatil kitle, cilt
nekrozu veya selülit, distal ekstremite iskemisi, nö-
rolojik defisit, RDUS destekli bası tedavilerinin işe
yaramaması, 5 cm’den büyük anevrizma, geniş
boyun gibi durumlarda cerrahi endikasyon mevcut
olup, bunun dışındaki durumlarda medikal yön-
temler denenebilir.5,7-9 Tromboz durumlarında akut
iskemi mevcut ise cerrahi olarak müdahale edil-
melidir.5

Cerrahi müdahale gerektirmeyen olgularda te-
davide kompresyon önemli yere sahiptir. Küçük
psödoanevrizmalar RDUS yardımı ile yer saptana-
rak ve kompresyon işlemi uygulanarak tedavi edi-
lebilir. Fakat bu yöntem giriş yeri inguinal
ligamentin üzerindeyse, hastada obezite varsa, ileri
derecede ağrı ve geniş hematom varsa, enfeksiyon
veya iskemik deri değişiklikleri varsa uygulanma-
malıdır.10-13 Ayrıca RDUS yardımı ile bölgeye trom-
bin enjekte etmek de alternatif bir yöntemdir. Kısa



ve geniş psödoanevrizma boynu varlığında (emboli
olabilir), enfeksiyon, cilt nekrozu, trombin alerjisi,
arteriyovenöz fistül, iskemik ekstremite varlığı
veya hamilelik gibi durumlarda bu yöntem kulla-
nılmamalıdır.10,11 Cerrahi gerektirmeyen kanama,
hematom gibi durumlarda kompresyon, elevas-
yon, antikoagulan tedaviye ara verilmesi, taze
donmuş plazma kullanımı, ve K vitamini takvi-
yesi konservatif tedavinin temelini oluşturmakta-
dır.1 Geniş çapta kateter kullanımı, antikoagülan
ilaçlar, işlemin uzunluğu ve damar çapının küçük
olması, obezite, kadın cinsiyet, işlem sonrası yeterli
kompresyon tedavisinin uygulanmaması ise izole
olarak psödoanevrizma gelişme riskini artırmakta-
dır.2,11

Komplikasyonları olmadan engellemek aslında
en başarılı tedavidir. Bu bakımlardan anjiyografi
esnasında daha küçük çaplı kateter kullanılması,
dikkatli şekilde ana femoral arterden giriş yapıl-
ması, işlemden önce antikoagülan tedaviye ara
verilmesi, işlem sonrası en az 20 dakika elle böl-
geye kompresyon uygulanması, alternatif olarak
perkutan kapama cihazlarının kullanılması gibi
yöntemler önerilmektedir.10 Artere giriş esna-
sında iğnenin superiora doğru fazla yönlenmesi
sonucu ilyak arter hasarları (iliyak hematom, ka-
nama, psödoanevrizma, tromboz), inferiora doğru
fazla yönlenmesi sonucunda da derin veya yüze-
yel femoral arter hasarları gözlenebilmekte,
tromboemboli ve rüptür riskleri doğmaktadır.10

Bu bakımdan doğru yerden giriş yapmak bile başlı
başına komplikasyon önlemede çok önemli bir
adımdır.

Damardaki hasarın boyutuna ve hastanın
genel durumuna göre cerrahi tedavi seçenekleri de
değişim göstermektedir. Bazı vakalarda damarın
primer tamiri yeterli olmamakta ve tromboemboli

nedeniyle embolektomi işlemi veya damardaki
hasar boyutu nedeniyle araya greft interpozisyonu
gerekmektedir. Biz de 3 vakada embolektomi ve 3
vakada araya greft interpozisyonu yapmak zorunda
kaldık.

Cerrahide genellikle izlenmesi gereken yön-
tem kanamanın proksimal ve distalinin kontrol al-
tına alınması ve sonrasında dikkatli eksplorasyonla
arterdeki hasarın tamir edilmesidir. Tam olarak
eksplorasyon yapılmayan ve arterin iyi incelen-
mediği vakalarda postoperatif dönemde tekrardan
psödoanevrizma gelişebilmektedir.11 Hematom ve
psödoanevrizma çaplarının büyük ve özellikle in-
guinal ligamentin üstüne doğru girişim yapılmış,
hematokrit seviyelerinin de kritik olduğu olgu-
larda, retroperitoneyal insizyon ile proksimalden
ilyak arterin dönülerek kontrol altına alınmasını
önerilmektedir.11 Böylece vaka esnasındaki kont-
rolsüz kanama riski de azalacaktır. Psödoanevriz-
manın rüptüre olduğu, hastanın hipotansiyon ve
şok tablosunda başvurduğu durumlarda ise klasik
proksimal ve distal kontrol yöntemi ile vakit kay-
bedilmemesi, ve doğrudan anevrizma kesesine gi-
rişim yapılarak kanama durdurulduktan sonra
proksimal ve distal kontrol yapılması önerilmekte-
dir.14

Sonuç olarak, koroner kateterizasyon sonrası
femoral bölgede yaşanan komplikasyonlar nadir
olarak görülürler. Fakat dikkat edilmediği takdirde
ciddi maddi ve manevi hasara, ekstremite kaybı ve
ölüme yol açabilirler. Olayı olmadan önleyebilmek,
eğer olduysa da ivedi bir şekilde doğru tedaviye yö-
nelmek hayat kurtarıcı olacaktır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Akut ve Subakut İliofemoral Derin Ven
Trombozunun Rotasyonel Trombektomi Kateteri

ile Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Çalışmamızda akut ve subakut iliofemoral derin ven trombozu (DVT) nedeniyle endovenöz yolla
rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (tPA) eşliğinde Cleaner rotasyonel trombektomi kateteri ile
farmakomekanik trombektomi uyguladığımız hastalardaki ilk deneyimlerimizi ve erken dönem sonuçlarımızı
sunmayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  İki merkezde Şubat-Mayıs 2014 tarihleri arasında endovenöz yolla tPA
eşliğinde Cleaner rotasyonel trombektomi kateteri ile farmakomekanik trombektomi uyguladığımız 20 hasta (11
erkek, 9 kadın; ortalama yaş 53,4±18,5 yıl, aralık: 21-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara işleme
bağlı pulmoner tromboemboli gelişimini önlemek için geçici vena cava filtresi yerleştirildikten sonra, tPA eşli-
ğinde Cleaner rotasyonel trombektomi kateteri ile farmakomekanik trombektomi uygulandı. İşlem sonrası kliniğe
alınan hastalara antikoagülan tedavi başlandı, ve olası komplikasyonlar açısından yakın takip edildi. Taburculuk
sonrası 1. ay kontrole çağrılan hastalara son şikayet durumlarını belirten ‘’şikayet ölçeği’’ dolduruldu ve kontrol
venöz Doppler ultrasonografi (USG) yapıldı. BBuullgguullaarr:: İşlem sonrası erken dönemde 3 hastada girişim yerinde ka-
nama ve/veya hematom gözlenirken, hiçbir hastada majör komplikasyon veya mortalite gelişmedi. Birinci aydaki
kontrolde hastaların şikayet skorlarının ortalaması 10 üzerinden 2,35 olarak bulundu, ve kontrol venöz Doppler
USG’de hastaların %85’inde iliak ve femoral venlerde tama yakın venöz açıklık sağlandığı izlendi. SSoonnuuçç::  DVT’nin
geleneksel tedavisinin trombüsün tamamen kaybolmaması, post-trombotik sendrom riskini azaltmaması gibi se-
beplerle çoğu zaman yetersiz kalması nedeniyle endovenöz tedavi alternatifleri gündeme gelmiş, ve tercih edile-
bilir bir uygulama olmuştur. Bu amaçla akut veya subakut DVT tedavisinde yeni bir yöntem olan Cleaner
rotasyonel trombektomi kateterleriyle yapılan endovenöz farmakomekanik trombektomi işleminin erken dö-
nemde etkinlik ve güvenilirlik açısından makul bir girişim olduğunu düşünüyor, ve bu yöntemi orta ve uzun dö-
nemde post-trombotik sendrom, pulmoner tromboembolizm gelişimini önleyebilmesi ve yeterli venöz sistem
açıklığı sağlayabilmesi açısından umut verici bir alternatif tedavi seçeneği olarak görüyoruz. Biz, bu kateterlerin
DVT tedavisinde medikal tedaviye göre daha başarılı, efektif, güvenilir ve kolay kullanılabilir olduğunu, ve de-
neyimlerin artmasıyla birlikte etkinlik ve kullanımlarının artacağını düşünüyoruz.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Derin ven trombozu; cleaner; tPA

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: In our study, we aimed to present our initial experience and early outcomes in patients
who were treated with pharmacomechanical thrombectomy by endovascular intervention using Cleaner rota-
tional thrombectomy catheter with tPA due to acute/subacute iliofemoral deep vein thrombosis. MMaatteerriiaall  aanndd
MMeetthhooddss::  Between February -May 2014, 20 patients (11 males, 9 females; mean age 53.4±18.5 years) treated with
pharmacomechanical thrombectomy by endovascular intervention using Cleaner rotational thrombectomy
catheter with tPA, were retrospectively reviewed in two different centers. Before pharmacomechanical thrombec-
tomy, temporary vena cava filters were inserted in all patients to prevent pulmonary embolism thay may appear
due to this procedure. After this procedure, patients received anticoagulant therapy and had a close follow-up for
possible complications. Patients were assessed in our department 1 month after hospital discharge. They filled in
a form about their complaints and venous Doppler ultrasonography (USG) was performed in all patients. RReessuullttss::
In the early postoperative period, hematoma or/and bleeding were observed at access site in 3 patients. Major
complications or mortality were not seen in any patients. On follow up 1 month later, the average complaint
score was 2.35 out of 10. Venous Doppler USG showed near complete patency of iliac and femoral veins in 85%
of the patients. CCoonncclluussiioonn::  The traditional treatment of DVT is usually incapable of curing the disease due to the
fact that trombus does not completely disappear, and it does not reduce the risk of postthrombotic syndrome.This
is why the endovenous treatment procedures became popular and preferable. Therefore, early use of endovenous
pharmacomechanic thrombectomy performed by Cleaner rotational thrombectomy catheter, a new method of
acute and subacute DVT treatment, is a convenient method according to its efficiency and reliability. In medium
and long term, the process of endovenous pharmacomechanic thrombectomy can be seen as a promising alter-
native treatment since it avoids the development of post-thrombotic syndrome and pulmonary thromboembolism,
and it provides a sufficient venous system. We think that , these catheters are more successful, reliable, and easy-
to-use in deep vein thrombosis compared to medical treatment. Use and efficiency of these catheters will increase
as with the experience of surgeons increase.

KKeeyy  WWoorrddss::  Deep vein thrombosis; cleaner; tPA
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erin ven trombozu (DVT), sıklıkla alt
ekstremite derin venlerinde gelişen
trombüslerle onun dallarında yarattığı tı-

kanıklık ve kan akımındaki kesintileri ifade et-
mektedir.1 DVT zamanında tanı konulmadığında
ve tedavi edilmediğinde çok ciddi morbidite ve
mortalite ile sonuçlanabilen yaygın bir hastalık-
tır. DVT günümüzde tıbbi ve cerrahi tedavi im-
kanlarının gelişmiş olmasına rağmen; pulmoner
emboli, venöz gangren, kronik venöz yetmezlik
ve post-trombotik sendroma yol açmasıyla, ciddi
bir sorun oluşturmaya devam etmektedir.2 Kro-
nik dönemde yüksek tedavi maliyetleri oluşturup
hayat kalitesinde önemli bozulmaya neden ol-
maktadır.3

DVT’nin standart tedavisinde ilk tercih hepa-
rin veya düşük molekül ağırlıklı heparin ile birlikte
oral warfarin sodyum şeklindeki antikoagülan te-
davidir.4 Ancak yapılan çalışmalarda standart anti-
koagülan tedavi ile trombüsün yeterince ortadan
kaybolmadığı ve posttromboflebitik sendrom riski-
nin azalmadığı saptanmıştır.5 Bu nedenle trombo-
litik tedavi ile trombüsün eritilmesi gündeme
gelmiş, ama sistemik uygulama ile kanama riskinin
artması nedeniyle selektif kateterizasyon ile bir-
likte kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede daha
düşük dozlarda trombolitik verilerek daha kısa sü-
reli tedavi sağlanmıştır.6 Özellikle son dönemlerde
ise endovenöz olarak farmakomekanik trombek-
tomi, kateter aracılı tromboliz, inferior vena cava
(İVC) filtreleri gibi çeşitli tedavi alternatifleri uy-
gulanmaya başlanmıştır. Literatürde çeşitli kate-
terler bu amaçla kullanılmakla birlikte, Cleaner
rotasyonel trombektomi kateteri (Rex Medical,
Fort Worth, TX) ile yapılan DVT tedavisinin so-
nuçlarını gösteren çok fazla çalışmaya rastlayama-
dık. 

Bu çalışmada akut veya subakut iliofemoral
DVT tanısı konan ve endovenöz yolla rekombinant
insan doku tipi plazminojen aktivatörü (tPA) (Ac-
tilyse; Boehringer Ingelheim, Almanya) eşliğinde
Cleaner rotasyonel trombektomi kateteri ile far-
makomekanik trombektomi uygulanan hastalar-
daki ilk deneyimlerimizi ve erken dönem tedavi
sonuçlarımızı sunduk.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

İki merkezde Şubat-Mayıs 2014 tarihleri arasında
akut veya subakut iliofemoral DVT tanısı alan ve
endovenöz yolla tPA eşliğinde Cleaner (Rex Medi-
cal, Fort Worth, TX) rotasyonel trombektomi ka-
teteri ile farmakomekanik trombektomi uygula-
dığımız 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların
11’i erkek, 9’u kadın, ortalama yaş 53,4±18,5 yıl
(aralık: 21-84 yıl) idi. Tüm hastalar bacakta ağrı
ve/veya şişlik yakınması ile polikliniğe veya acil
servise başvurdu. Kliniğinde DVT düşünülen bu
hastalara alt ekstremite venöz Doppler ultrasono-
grafi (USG) yapılarak tanı kondu.

Girişimsel tedaviye karar verilen hastalar kli-
niğe yatırıldı ve işlem öncesi rutin tetkikleri ya-
pıldı. Tüm hastalardan işlem öncesi
bilgilendirilmiş onam formu alındı. Uygulanan gi-
rişimsel işlem tüm hastalara ameliyathanede, lokal
anestezi altında yapıldı. Öncelikle pron pozis-
yonda Doppler USG eşliğinde perkütan olarak
DVT olan taraftaki popliteal vene girildi ve 0,35
inc. guidewire ilerletildi. Guidewire üzerinden 7 F
sheat popliteal vene yerleştirildi. Ardından hasta
supin pozisyona alınarak Doppler USG eşliğinde
perkütan olarak kontralateral femoral vene girildi
ve 0,35 inc. guidewire ilerletildi. Guidewire üze-
rinden 7 F sheat femoral vene yerleştirildi.  İşleme
bağlı pulmoner tromboemboli gelişimini önlemek
için kontralateral femoral ven yoluyla vena kava
inferiora renal venlerin inferioruna gelecek şe-
kilde geçici filtre (Angel Catheter, BiO2 Medical,
San Antonio, TX) yerleştirildi. Ardından DVT
olan taraftaki popliteal ven yoluyla kontrast
madde verilerek venlerdeki tıkanıklıklar gözlendi
(Resim 1). Daha sonra popliteal vendeki 7 F shea-
tin içinden Cleaner 6 F rotational trombektomi
kateteri ilerletildi. Kateter ucundan eş zamanlı
olarak tPA verildi ve trombektomi kateteri çalış-
tırıldı (Resim 2). Kademeli olarak popliteal, yüze-
yel femoral, ana femoral ve eksternal iliak venlere
farmakomekanik trombektomi uygulandı. Kont-
rast madde verilerek elde edilen kontrol venogra-
filer ile venlerin açıklık durumları değerlendirildi
(Resim 3). Venöz sistem açıklığının yeterli olma-
dığı görüldüğünde işlem tekrarlandı ve maksimum
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venöz sistem açıklığı sağlanmaya çalışıldı. Geçici
filtrenin işlemden sonra en geç 6 ay içinde çıka-
rılması planlandı.

İşlem sonrası tüm hastalar kliniğe alındı ve
yattıkları süre boyunca gelişebilecek komplikas-
yonlar açısından gözlendi. Klinikte tüm hastalara
işlem günü düşük molekül ağırlıklı heparin
(DMAH) tedavisi ve ertesi gün DMAH tedavisine
ek olarak oral warfarin başlandı. Klinikte yattığı
süre boyunca hastalara günlük INR testi çalışıldı,
INR düzeyi 2-3 arasında olacak şekilde oral warfa-
rin dozu ayarlandı ve DMAH tedavisi kesilerek sa-
dece oral warfarin ile hastalar taburcu edildi.

Oral warfarin ile taburcu edilen hastalar ta-
burculuk sonrası ilk 1 hafta içinde polikliniğe kont-
role çağrıldı ve INR değerleri kontrol edilip
hastalar muayene edildi. Tüm hastalar işlem son-
rası 1. ayda tekrar poliklinik kontrolüne çağrıldı.
Birinci aydaki kontrolde hastaların öncelikle ba-
cakta ağrı ve şişlik şikayetlerinin durumu sorgu-
landı, ve işlem öncesi en ciddi şikayetlerinin 10
puan olduğunu varsayması halinde şu anki şikayet-
lerin kaç puan olduğunu belirten ‘’şikayet ölçeği’’
doldurularak şikayet skorları hesaplandı. Bu kont-
rolde tüm hastalara aynı zamanda kontrol venöz
Doppler USG yapıldı.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişken ortalama ± standart
sapma (SS) ile gösterildi. Kategorik değişkenler fre-
kans ve yüzde şeklinde gösterildi. Tanımlayıcı ista-

tistikler için SPSS 17.0 (SPSS Chicago, Illinois)
paket programı kullanıldı.

BULGULAR

Hastaların klinik özellikleri, gelişen komplikas-
yonlar ve işlem sonrası 1. aydaki kontrol bulguları
Tablo 1’de özetlenmiştir.

İşlem sonrası gelişen komplikasyon olarak has-
taların sadece 3’ünde erken dönemde girişim yerinde
kanama ve/veya hematom gözlendi, her 3 hastada da
manuel kompresyon ile kanama ve/veya hematom
kontrol altına alındı. Hiçbir hastada cerrahi onarım
gerektirebilecek vasküler yaralanma veya psödoa-
nevrizma, pulmoner tromboembolizm, major siste-
mik komplikasyon veya mortalite gelişmedi.
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RESİM 3: İşlem sonrası patent derin venöz sistem.



Birinci aydaki kontrolde hastaların subjektif
yakınmalarının değerlendirildiği şikayet ölçeğinde;
dokuz hasta şikayetlerinin tamamen geçtiğini ifade
etmiş olup, şu anki şikayetlerini 10 puan üzerinden
0 puan olarak belirtmişlerdir. Diğer hastaların şi-
kayet skorları ise; iki hastada 2 puan, beş hastada 3
puan, bir hastada 5 puan, bir hastada 7 puan ve iki
hastada 8 puan olarak tespit edildi. Tüm hastaların
belirtikleri puanların ortalaması 2,35 olarak hesap-
landı. 

Hastalara yapılan 1. ay kontrol venöz Doppler
USG’de 3 hastada femoral ve/veya iliak venlerde
subakut-kronik dönem trombüs ile uyumlu görü-
nüm izlenirken, diğer 17 hastanın hiçbirinde belir-
gin DVT ile uyumlu Doppler USG bulgusu
izlenmedi. Erken dönem tama yakın açıklık oranı
%85 bulundu.

TARTIŞMA

DVT, koroner arter hastalığı ve inmeden sonra en
sık görülen üçüncü kardiyovasküler patolojidir.7

Faktör V Leiden mutasyonu, G20210A protrombin

gen mutasyonu, protein C, S, antitrombin eksikliği
gibi herediter faktörlerin yanı sıra maligniteler,
hospitalizasyon, cerrahi, venöz travma, immobili-
zasyon, östrojen tedavisi, gebelik ve antifosfolipid
antikorların varlığı da DVT etyolojisinde rol oyna-
yan diğer önemli risk faktörleridir.8 DVT’nin teda-
visinde geleneksel olarak oral warfarin ve/veya
DMAH kullanılmakla birlikte, son yıllarda farma-
komekanik trombektomi, kateter aracılı tromboli-
zis ve İVC’ye filtre yerleştirilmesi gibi alternatif
tedavi seçeneklerinin giderek daha yaygın olarak
kullanıldığı görülmektedir. Mekanik trombektomi
genellikle akut ve subakut DVT tedavisinde kulla-
nılırken, kronik vakalarda başarı oranının düşük
olması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.9

Farmakomekanik trombektomi ya da kateter
aracılı tromboliz, endikasyon açısından; genç, aktif
yaşamı olan, phlegmasia cerulea dolens veya phleg-
masia alba dolens gelişen akut ve/veya subakut ilio-
femoral trombüslü hastalarda kullanılmalıdır.
Yaşlı, immobil, ek hastalığı olan, kronik trombüslü
vakalarda tercih edilmemelidir.10
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Hasta Yaş Cinsiyet Tromboz Etyolojisi Komplikasyon Şikayet Skoru Kontrol Doppler USG Mortalite

1 65 E Malignite Yok 3 Belirgin trombüs yok Yok

2 50 K Cerrahi öyküsü Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

3 84 K İmmobilizasyon Yok 8 DVT ile uyumlu Yok

4 64 E İmmobilizasyon Kanama/hematom 3 Belirgin trombüs yok Yok

5 41 E Bilinmiyor Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

6 40 K Femoral ven kateterizasyonu Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

7 79 E Bilinmiyor Yok 3 Belirgin trombüs yok Yok

8 21 K Genetik faktör Yok 2 Belirgin trombüs yok Yok

9 35 E Genetik faktör Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

10 65 K Malignite Kanama/hematom 3 Belirgin trombüs yok Yok

11 76 K Malignite Yok 7 Belirgin trombüs yok Yok

12 72 E Bilinmiyor Yok 2 Belirgin trombüs yok Yok

13 39 E Cerrahi öyküsü Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

14 34 K OKS kullanımı  Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

15 70 K Malignite Yok 8 DVT ile uyumlu Yok

16 55 E Malignite Yok 3 Belirgin trombüs yok Yok

17 68 E Bilinmiyor Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

18 40 E Behçet Hastalığı Yok 5 DVT ile uyumlu Yok

19 38 E Bilinmiyor Kanama/hematom 0 Belirgin trombüs yok Yok

20 32 K Bilinmiyor Yok 0 Belirgin trombüs yok Yok

TABLO 1: Hastaların klinik özellikleri, gelişen komplikasyonlar ve işlem sonrası 1. aydaki kontrol bulguları.

DVT: Derin ven trombozu; OKS: Oral kontraseptif; USG: Ultrasonografi.



Mekanik trombektomi ve kateter aracılı
tromboliz işlemlerinin avantajları; klinik olarak
hızlı iyileşme sağlayabilmesi, erken dönemde ye-
terli damar açıklığına ulaşılabilmesi, kısa ve uzun
dönemde venöz fonksiyonları daha iyi koruya-
bilmesi ve venöz reflüyü azaltabilmesi olarak sa-
yılabilirken, sadece seçilmiş hastalara uygula-
nabilmesi, işlem maliyeti olarak pahalı olması ve
nispeten invaziv bir işlem olması dezavantajları-
dır.

American College of Chest Physicians (ACCP)
tarafından yayınlanan kılavuzda, geniş ve yaygın
akut proksimal DVT’si olan ve kanama riski düşük
olan seçilmiş hastalarda, uygun koşullarda farma-
komekanik tromboliz yapılması önerilmiştir
(Grade 2C).4

Mekanik trombektomi kateterleri genel olarak
dört farklı çalışma prensibi üzerinden çalışır, ve şu
şekilde sınıflandırılabilir:11

1- Damar duvarına kontakt cihazlar: Arrow
Percutaneous Thrombectomy Device (PTD, Arrow
International, Reading, PA), Cleaner (Rex Medical,
Fort Worth, TX) vb, 

2- Hidrodinamik trombektomi cihazları: Am-
platz Thrombektomi Device (ATD/Helix, Micro-
vena, White Bear Lake, MN), Rotarex kateter
(Straub Medical, Wangs, Switzerland) vb, 

3- Rheolytic (Flow-Based) trombektomi ci-
hazları: AngioJet (Possis Medical, Minneapolis,
MN), Oasis (Boston Scientific, Watertown, MA) vb,

4- Combination Infusion Catheter/Isolated Os-
cillation cihazları: Trellis Reserve (Bacchus Vascu-
lar, Santa Clara, CA).

Literatürde farmakomekanik trombektomi ve
kateter aracılı tromboliz ile ilgili çok çeşitli çalış-
malar bulmak mümkündür. Çok merkezli rando-
mize, kontrollü Catheter Directed Venous
Thrombolysis (CaVenT) çalışmasında; femoral, ana
femoral ve iliak ven DVT’si olan 189 hasta anti-
koagülasyon tedavisi ile kateter aracılı tromboliz +
antikoagülasyon tedavisi olarak iki ayrı gruba ay-
rılmış, ve 2 yıl içinde post-trombotik sendrom ge-
lişme oranları karşılaştırılmıştır. Kateter aracılı
tromboliz + antikoagülasyon grubunda post-trom-

botik sendrom gelişmesinde %28 rölatif azalma
saptanmış (%56 ve %41, p=0,047) ve %3 hastada
majör kanama meydana gelmiştir.12

Akut gelişen venöz trombozun hızla temiz-
lenmesi post-trombotik sendrom görülme insidan-
sını azaltabilmektedir. Bu konuyla ilgili proksimal
DVT’li hastalarda post-trombotik sendrom gelişi-
minin önlenmesinde farmakomekanik kateter ara-
cılı trombolizin değerlendirilmesi amacıyla
ATTRACT çalışması yapılmaktadır. Çok merkezli,
randomize 692 hasta üzerinde uygulanan çalışma-
nın sonuçları bu konuda daha net bilgiler sağlaya-
caktır.13

Farmakomekanik trombektomi kateterleri
arasında en çok AngioJet sistemi ile ilgili yayınlara
rastlanmıştır. Bush ve ark. tarafından AngioJet
trombektomi cihazları ile farmakomekanik trom-
bektomi uygulanan 20 hastanın sonuçları değer-
lendirilmiş; hastaların %74’ünde hızlı klinik
iyileşme izlenmiş olup hiçbir hastada girişime bağlı
komplikasyon izlenmemiş ve ortalama 10 aylık
takip süresi boyunca 3 hastada aynı ekstremitede
rekürren DVT izlenmiştir.14 Gasparis ve ark.nın 14
hastadan oluşan çalışmasında, AngioJet sistemi ile
farmakomekanik tromboliz sonrası, ortalama 24
aylık takip süresi boyunca yapılan ultrasonografik
izlemlerde hiçbir hastada iliak obstrüksiyon izlen-
memişken, 3 (%21) hastada infrainguinal obstrük-
siyon ve 5 (%36) hastada reflü izlenmiştir.15

Chaudhry ve ark. tarafından 28 hastaya Trellis
cihazı kullanılarak uygulanan farmakomekanik
trombektomi sonrası tüm hastalarda semptomların
gerilediği ve 12. aydaki venöz açıklık oranının %80
olduğu bildirilmiştir.16

Rao ve ark. çalışmalarında 43 hastaya farma-
komekanik trombektomi uygulamış, hastaların
%95’inde başarılı lizis (%50 üzeri anjiografik açık-
lık) sağlamış ve hastaların %93’ünde semptomların
gerilediğini gözlemiştir.17

Shi ve ark. masif alt ekstremite DVT nedeniyle
kateter aracılı tromboliz ile kombine perkütan me-
kanik trombektomi uygulanan 16 hastanın sonuç-
larını değerlendirmiş, ortalama 13 aylık takip süresi
boyunca 12 (%75) hastada yeterli venöz açıklık
(%50 ve üzeri) elde edilmiş, sadece 1 hastada DVT
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rekürrensi izlenirken, hiçbir hastada pulmoner em-
boli gözlenmemiştir.18

Karthikesalingam ve ark. tarafından yapılan ve
mekanik trombektomi uygulanan hastaların de-
ğerlendirildiği 16 retrospektif olgu serisinde top-
lam 481 hastadan oluşan bir derlemede teknik
başarı oranı %82-100 olarak bulunmuş, yapılan gi-
rişim ile ilişkili semptomatik pulmoner emboli in-
sidansı %1’in altında izlenirken, ölüm veya stroke
hiçbir hastada gözlenmemiştir.19

Lin ve ark. başka bir çalışmada farmakomeka-
nik trombektomi ile kateter aracılı trombolizi kar-
şılaştırmış; tedavi başarısı, klinik semptomlardaki
erken düzelme ve 1 yıllık primer açıklık oranları
açısından her iki yöntem birbirine benzer bulun-
muştur.20

Diğer bir sistem ise; trombüs içine yerleştiri-
lerek yüksek frekanslı, düşük enerjili ultrason dal-
gaları yayan ve kateter boyunca uzanan porlardan
trombolitik verebilen EKOS kateter sistemidir
(EKOS Endowave, EKOS Corporation, Bothell,
WA).21 Grommes ve ark.nın çalışmasında EKOS
sistemi ile DVT tedavisinde tromboliz başarısı %85
olarak saptanmış olup, Dumantepe ve ark.nın yap-
tıkları çalışmada ise yine EKOS sistemi ile trombo-
liz başarısı %92,3 bulunmuştur.22,23 Doğancı ve
ark.nın çalışmasında ise EKOS sistemi kullanılarak
başarılı bir olgu sunumu bildirilmiştir.24

Günday ve ark. 32 yaşında bilateral akut/suba-
kut DVT tanısı konan erkek hastaya tPA eşliğinde
Cleaner rotator trombektomi kateteri ile yapılan
başarılı bir endovasküler girişim bildirmişlerdir.25

Baekgaard ve ark. tarafından yapılan ve 101
hasta içeren bir çalışmada, akut iliofemoral DVT
nedeniyle kateter aracılı tromboliz uygulanan has-
taların uzun dönem sonuçları verilmiştir. Altı yıl-
lık izlem sonunda olguların %82’sinde cilt
değişikliği ve venöz kladikasyo olmaksızın kompe-
tan venöz kapakçık yapılarıyla birlikte patent
venöz sistem saptanmıştır.26

Mekanik trombektomi veya tromboliz öncesi
profilaktik olarak İVC filtresi yerleştirilmesi konusu
tartışmalıdır. Yapılan bir çalışmada kateter aracılı
tromboliz uygulanan hastaların sadece %20’sine
İVC filtresi yerleştirilmiş ve hiçbir hastada pulmo-

ner emboli gözlenmemiş, rutin filtre yerleştirilmesi
yerine seçilmiş olgularda filtre yerleştirilmesinin
güvenli ve uygun yaklaşım olduğu ifade edilmiştir.27

Konuyla ilgili başka bir çalışmada ise, geçici İVC
filtresi yerleştirildikten sonra kateter aracılı trom-
boliz uygulanan hastaların %45’inde filtre içinde
görünür trombüs embolizasyonu saptanmış, ve pul-
moner emboliyi önleyebilmesi nedeniyle kateter
aracılı tromboliz uygulanacak hastalara İVC filtresi
yerleştirilmesi önerilmiştir.28 Bizim çalışmamızda,
işlem öncesi tüm hastalara rutin olarak geçici İVC
filtresi kullanılarak gelişebilecek embolizasyon riski
minimize edildi ve sonuç olarak hiçbir hastada pul-
moner emboli görülmedi.

Pulmoner emboli, post-trombotik sendrom,
phlegmasia cerulea dolens, phlegmasia alba dolens
gibi önemli komplikasyonları nedeniyle DVT, mut-
laka erken tanı konulup tedavi edilmesi gereken bir
patolojidir. Literatürde akut ve subakut derin ven
trombozu tedavisinde Cleaner rotasyonel trom-
bektomi kateterleriyle yapılan endovenöz farma-
komekanik trombektomi işlemi hakkında çok fazla
çalışmaya rastlayamadık. Çalışmamızda Cleaner ro-
tasyonel trombektomi kateterleriyle yapılan endo-
venöz farmakomekanik trombektomi işlemi sonrası
erken dönem açıklık oranımız %85 olarak bulun-
muştur. Yine erken dönem minör komplikasyon
oranı %15 saptanırken, hiç major komplikasyon
gözlenmemiştir. 

Bu veriler ışığında; akut ve subakut iliofemo-
ral DVT tedavisinde Cleaner rotasyonel trombek-
tomi kateterleriyle yapılan endovenöz farmakome-
kanik trombektomi işlemini erken dönemde etkin-
lik ve güvenilirlik açısından makul, ve orta ve uzun
dönemde post-trombotik sendrom, pulmoner trom-
boembolizm gelişiminin önleyebilmesi ve yeterli
venöz sistem açıklığı sağlayabilmesi açısından umut
verici bir girişim olarak görüyoruz. Biz, bu kateter-
lerin DVT tedavisinde medikal tedaviye göre daha
başarılı, efektif, güvenilir ve kolay kullanılabilir ol-
duğunu, ve deneyimlerin artmasıyla birlikte etkin-
lik ve kullanımlarının artacağını düşünüyoruz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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enous insufficiency is a venous disease widely seen throughout the
population (20-60%).1 The development of minimally invasive pro-
cedures for the treatment of varicose veins has been led by a desire

to reduce operative trauma and bruising associated with standard surgical
techniques.2 Currently, there are two major thermal endovenous treatments
available: Endovenous Laser Ablation (EVLA) and Radiofrequency Abla-
tion (RFA). The risk of nerve injury is a major concern in endovenous ther-

Mechano-Chemical Endovenous Ablation of
Great Saphenous Vein Insufficiency:

Two-Year Results

AABBSSTTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The objective of this study is to evaluate the reliability and 2-year results of
ClariVein® device used in mechanochemical endovenous ablation of great saphenous vein (GSV).
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  In our clinic, 63 patients with GSV insufficiency had been treated  using
ClariVein® device and polidocanol for 2 years. Both legs were treated in 10 of these patients. The
anatomical and clinic success were assessed by Doppler ultrasonography 6 months, 1 year, and 2
years later. RReessuullttss::  The implementation success rate of the technique was 98%. The anatomical
success was found as 94% at the end of 6 months, 95% at the end of 1 year, and 95% at the end of
2 years. The venous clinic severity score was found as 3.2 (interquartile range: IQR: 2-6) after 6
months, 1.2 (IQR: 1-3, p<0.001) after 1 year, and 1.1 (IQR: 1-2, p<0.001) after 2 years. No compli-
cations developed in any of the patients. CCoonncclluussiioonn::  ClariVein® is a simple, reliable, and efficient
treatment method for GSV insufficiency. In 2-year follow-up, the anatomical success rate was found
as 95%, and no major complications were observed.

KKeeyy  WWoorrddss::  Saphenous vein; varicose vein treatment; polidocanol

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmanın amacı mekanokimyasal endovenöz ablasyonda kullandığımız Clari-
Vein® cihazının büyük safen vende (BSV) güvenilirliğini ve iki yıllık sonuçlarını değerlendirmek-
tir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kliniğimizde iki yıl içinde 63 hasta BSV yetmezliği nedeniyle ClariVein®

cihazı ve polidokanol kullanılarak tedavi edildi. Bu hastaların 10 tanesinin iki bacağına da işlem
uygulandı. Anatomik ve klinik başarı 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl sonunda yapılan Doppler ultrasonografi-
lerle değerlendirildi. BBuullgguullaarr::  Tekniğin uygulama başarısı %98 idi. Anatomik başarı Doppler öl-
çümlerinde 6. ayda %94, 1. yılda %95, 2. yılda %95 bulundu. Venöz klinik şiddet skoru (VCSS)
tedavi öncesine göre 3,2 (interquartile range: IQR: 2-6) 6. ayda 1,2 (IQR: 1-3, p<0,001) 1. yılda 1,1
(IQR: 1-2, p<0,001) belirgin olarak az bulundu. Hiçbir hastada komplikasyon görülmedi. SSoonnuuçç::
ClariVein® BSV yetmezliği tedavisinde basit, güvenilir ve etkili bir tedavi metodudur. İki yıllık
hasta takibinde anatomik başarı %95 bulunmuş ve major komplikasyona rastlanmamıştır.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Safen ven; variköz ven tedavisi; polidokanol
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mal ablation of the GSV.3 For this reason,
mechanochemical endovenous ablation techniques
which do not radiate heat and do not require the
tumescence have been started to be used in recent
years. Recently introduced mechanochemical en-
dovenous ablation technique using the ClariVein®

catheter (Vascular Insights, Madison, CT, USA) is
unique: mechanical injury to the venous endothe-
lium is combined with simultaneous catheter-
guided infusion of a liquid sclerosant. No heat is
generated and, therefore, tumescent is not re-
quired. Recent studies have proven that
mechanochemical endovenous ablation is a feasi-
ble and safe treatment for GSV insufficiency.4,5 We
aimed to evaluate the initial results and 2-year fol-
low-up of mechanochemical endovenous ablation
using the ClariVein® catheter in combination with
polidocanol in GSV insufficiency.

MATERIAL AND METHODS

The ClariVein® was used on 73 legs of 63 patients
between May 2012 and June 2014. Before the treat-
ment, the patients were assessed in terms of Clinical
severity, Etiology, Anatomy, Pathophysiology
(CEAP) classification and venous clinic severity
score (VCSS). In order to evaluate deep and surficial
veins, Doppler ultrasonongraphy (USG) was per-
formed in all the patients before the operation. The
ClariVein® was not used in patients with history of
allergy. In patients with a great saphenous vein di-
ameter larger than 4.5 mm and Grade-4 reflux in
sephanofemoral junction, ClariVein® was used. It
was not used on patients with a deep venous throm-
bosis history or deep venous insufficiency on
Doppler USG, and in the patients with peripheral ar-
tery disease. The patients who had ClariVein® im-
plementation were called for follow up with colored
Doppler USG after 6 months, 1 year, and 2 years. 

OPERATION TECHNIQUE

All interventions were performed with the Clar-
iVein® device, combined with polidocanol
(Aethoxysklerol®, Kreussler Pharma, Wiesbaden,
Germany) by a caridovascular surgeon in the oper-
ation room. General or spinal anesthesia was not
used. The operations were performed under local

anesthesia. ClariVein® device consists of 2 single-
use parts. These are a 2.6 F single-lumen catheter
used for injecting the liquid sclerosant, and the
motor unit controlled by hand (Figure 1). By rotat-
ing at 3000 rpm speed, the catheter of this device
creates damage and spasm in saphenous vein intima
by means of the curved bun at its tip. Moreover, it
fills the saphenous vein by foaming the sclerosant
matter. Aethoxysklerol®40 mg (2%) was used as the
sclerosant material. Phlebectomy was performed if
patients had varicose packers. The legs of patients
were kept in bandage for 48 hours. 

STATISTICAL ANALYSIS

Variables are presented as mean with standard de-
viation (SD) or range for parametric continuous
variables, as median with interquartile range (IQR)
for non-parametric continuous variables and as fre-
quencies and percentages for categoric variables.
Anatomical success estimates were calculated by
using Kaplan Meier analyses. Change in VCSS was
analyzed with Wilcoxon signed rank test. Statisti-
cal analyses were performed using Statistical Pack-
age for the Social Sciences (SPSS) 19.0 software
(SPSS Inc, Chicago, IL, USA). p<0.05 was consid-
ered significant.

RESULTS

The study included 73 legs of 63 patients. Of the pa-
tients, 43 were females and 20 were males. The
mean age was 45.3 ±12.9 years (26-72). The demo-
graphic characteristics of the patients are given in
Table 1. The technical success of the operation was
found as 98% (72 of 73) in USG control after Clar-

FIGURE 1: ClariVein® device consists of motor handle unit (A), infusion
catheter (B) and injector (C).
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iVein® implementation. In 10 of the patients, both
of the legs were operated. Phlebectomy was per-
formed in same session in 21 legs. Colored Doppler
USG control performed after 6, 12, and 24 months.
After 6 months, closure of the saphenous vein was
seen in 68 of 72 legs, and the anatomical success rate
was found as 94%. Similarly, the anatomical success
was found as 95% (61 of 64) at the end of 1st year,
and 95% (40 of 42) at the end of 2nd year (Table 2).
When compared to preoperative values, the VCSS
was found to be less by 3.2 (IQR 2-6) at 6th month,
by 1.2 (IQR 1-3, p<0.001) at 1st year, and 1.1 (IQR 1-
2, p< 0.001) at 2nd year. No major complications such
as nerve damage, deep venous thrombosis  or infec-
tion were observed. Local ecchymosis developed in
6 legs (8%), hardening and pain developed at injec-
tion point in 13 legs (18%), and surficial throm-
bophlebitis developed in 10 legs (13%).

DISCUSSION

The treatment of superficial venous insufficiency
has changed dramatically in the last decade. Liga-
tion, with or without surgical stripping of insuffi-
cient saphenous veins has mostly been replaced by
thermal endovenous catheter therapies, due to
their superior efficacy and less invasive character.6

Besides them, ultrasound-guided sclerotherapy is
used in treatment of varicose veins. However, the
anatomical success rate was found low in saphe-
nous vein insufficiency.7-9 Mechanical damage of
the endothelial vein wall is a crucial component of
ClariVein®. Treatment of GSV insufficiency with
only a liquid sclerosant results in a disappointing
outcome. In a meta-analysis, anatomic success of
liquid sclerotherapy was 39.5% vs 76.8% for ultra-
sound guided sclerotherapy.9 An ex vivo histologic
study evaluated the effect of mechanical damage of
the ClariVein® system.10 Elias and Raines showed
an excellent success rate at 6 months of  96.7 % (29
of 30) in the first human study.5 In another study,
Van Eekeren et al. found the occlusion rate as 97%
after 6 weeks in GSV by using polidocanol and
ClariVein® together, and no major complications
were seen.11

In our study, the occlusion rate was 94% after
6 months. Serious complications, such as pul-
monary embolism, deep venous thrombosis, nerve
injury, and skin burns, are uncommon with all en-
dovenous treatment modalities for varicose veins,
although different techniques can cause specific
complications.12 Endothermal techniques use heat
to obliterate the vein and require tumescence anes-
thesia. Segmental RFA causes venous closure by ve-
nous wall denaturation at 120 ºC, whereas EVLA
causes thrombotic occlusion with temperatures of
1200 ºC to 1400 ºC at the tip.13,14 Perforation of
veins and heating of surrounding tissue are thought
to be associated with hematoma and prolonged
post-procedural pain. Ecchymoses and pain are
frequently reported side effects of EVLA. Device-
related complications are rare, but serious. Lun et
al. reported laser fiber migration into the pelvic
cavity.15 Significantly less postprocedural pain was

n % Mean±SD    

Total patient 63 100

Total legs 73 100

Bilateral operation 10 16

Age (years) 45.3±12.9 (26-72)

Male 20 32

Female 43 68

GSV diameter (mm) 6 (4.7-7.8)

GSV length (cm) 42.1 (36-52) 

Weight (kg) 67 (45-115)

Total polidocanol dose (mg) 124±9.2

Total polidocanol volume (ml) 6.5±1.5

Phlebectomy 21 29

C2 (varicose vein) 46 63

C3 (edema) 15 20

C4 (skin change) 6 6

C5 (ulcer scar) 4 8

C6 (active ulcer) 2 3

TABLE 1: Patient demographics and 
treatment characteristics.

GSV: Great saphenous vein.

n Occluded %

6th month 72 68 94

12th month 64 61 95

24th month 42 40 95

TABLE 2: Anatomical success.



reported after ClariVein® when compared to RFA
and EVLA.16 Patients go to work early due to ab-
sence of pain after operation and early mobiliza-
tion. They can be discharged from hospital on the
day of surgery.

Nesbitt et al. compared foam sclerotherapy
and surgery, and stated that recurrence rates were
similar, and there were no differences between the
groups for symptomatic recurrence (odds ratio
1.74, 95% confidence interval 0.97 to 3.12; p=0.06,
and odds ratio 1.28, 95% confidence interval 0.66
to 2.49, respectively).17

CONCLUSION

The ablation made by using ClariVein®, which is a
first generation mechano-chemical endovenous ab-
lation device, is a reliable and efficient method in
treatment of GSV insufficiency. By means of ab-
sence of pain after operation and the early mobi-
lization, the patients can be discharged earlier, and
the quality of life increases.
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enous port implantation was first described by Niederhuber et al. in
1982. The catheters are inserted completely subcutaneously and
provide a safe and easy vessel access for repeated drug administra-

tions. This method has several advantages such as insertion under local
anesthesia, causing minimal discomfort, low rate of complications and the
ability to administer the treatment immediately after the procedure since
patients are discharged on the same day. The most common port complica-
tions are thrombosis, infection, catheter obstruction or absence of the blood
backflow from the catheter.1 Totally implantable central venous access de-
vices, or ports, are commonly used for those patients who require long-term
or ongoing intravenous infusion therapy. We report a rare port complica-

Surgical Treatment of Venous Port Relocalized
in the Pulmonary Artery Secondary to

Pinch-Off Syndrome Following Implantation:
Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Pinch-off syndro me de ve lops du e to the com pres si on of the ve no us cat he ter bet we en the
first rib and cla vic le, or bet we en subc la vi us musc le and cos toc la vi cu lar li ga ment, and it is a ra rely se -
en comp li ca ti on. Du e to chro nic tra u ma ca u sed by com pres si on, cat he ter rup tu re and em bo lism of
the cat he ter to the pul mo nary ar te ri es may  de ve lop ra rely (0.2-1%). Suc ces si ve pos to pe ra ti ve pla in
chest X-rays may be use ful to de fi ne the com pres si on fin dings. In or der to re du ce the risk for cat he -
ter com pres si on, a mo re la te ral punc tu re of subc la vi an ve in or “cut-dow n” to the cep ha lic ve in must
be con si de red. Pinch-off can be avo i ded by using in ter nal ju gu lar ve in for cat he te ri za ti on. In this pa -
per, we pre sent a ca se of cat he ter pul mo nary em bo lism de ve lo ped du e to the dis lo ca ti on of the ve-
no us port which was imp lan ted for che mot he rapy in a pa ti ent di ag no sed with co lon car ci no ma. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve no us cat ha ter em bo lism; ve no us port comp li ca ti ons; pul mo nary em bo lism

ÖÖZZEETT  Ve nöz ka te te rin bi rin ci kos ta ile kla vi ku la ve subk la vi us kas ile kos tok la vi kü ler bağ ara sın -
da ba sı sı na bağ lı ola rak ge li şen pinch-off sen dro mu, na dir gö rü len bir komp li kas yon dur. Ba sı nın ne -
den ol du ğu kro nik trav ma ne de niy le çok na dir ola rak ka te ter kop ma sı ve ka ta te rin pul mo ner
ar te re le re em bo li si (%0,2-1) ge li şe bi lir. Lo kal ope ras yon son ra sı çe ki le cek dü zen li ak ci ğer gra fi le ri
ba sı bul gu la rı olup ol ma dı ğı nı be lir le me de yar dım cı ola cak tır. Ka te ter ba sı sı ris ki ni azalt mak için
subk la vi an ve ne ponk si yon da ha la te ral den ya pı la bi lir ve ya se fa lik ve ne “cut-dow n” uy gu la na bi lir.
İnter nal ju gu ler ven kul la nı mı ile de pinch-off sen dro mun dan ka çı nı la bi lir. Bu ya zı da, ko lon kan-
se ri ta nı sı alan bir has ta da ke mo te ra pi ama cıy la ta kıl mış ve nöz por tun ay rıl ma sı ile olu şan ka te ter
pul mo ner em bo li si ol gu su, li te ra tür eş li ğin de su nul du. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve nöz ka te ter em bo li si; ve nöz port komp li kas yon la rı; pul mo ner em bo li
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tion called pinch-off syndrome, arised due to
chronic compression of the central venous catheter
between the clavicle and the first rib with conse-
quent mechanic obstruction of the catheter and
eventual complete transection and embolization of
its distal fragment, and discuss the literature.2

CASE REPORT

A 59-year-old female patient had undergone colon
resection due to the colon tumor-related ileus in our
hospital 6 months ago A port was inserted into the
right subclavian vein and adjuvant chemotherapy
was administered. At follow-up, a control chest X-
ray was ordered during the chemotherapy sessions
since the venous port did not function, and the pa-
tient was referred to our clinic, because the tip of
the catheter was found in a different location. Ve-
nous port catheter at the right side was removed
under local anesthesia. The port container was free
and there was not a broken catheter piece in the
catheter attachment site. Later, on plain chest X-
ray,  the tip of the newly inserted catheter was seen
to be folded in a ribbon shape beginning from the
right ventricle and it was in both pulmonary arter-
ies (Figure 1). The previous plain chest X-rays were
examined to see the time of catheter breakage. A
computerized tomography (CT) angiogram was or-
dered for surgical planning. When the images were
examined, the catheter was seen to proceed as a
whole in the anterior wall of the right ventricle,
main pulmonary artery and right-left pulmonary
arteries (Figure 2). Anticoagulant therapy was not
introduced since the patient had clinical complaints
related to pulmonary embolism, and the life ex-
pectancy was high. The relatives of the patient were
informed; the consents of the patient were received,
and an open pulmonary intervention was planned.
In order to commence cardiopulmonary bypass eas-
ily, the patient underwent standard sternotomy.
Aortic and venous cannulation purse-string sutures
were inserted following administration of 5000 u
crystallized heparin intravenously. Additional 4:0
prolene purse-string sutures were placed to the pul-
monary artery at the vertical plane. Pulmonary ar-
teriotomy was performed inside the purse-string,
and the catheter was completely removed through

the purse-string with the help of a hook (Figure 3).
A hemodynamic impairment requiring an access to
the cardiopulmonary bypass did not occur. When
main and access ports of the catheter were exam-
ined, it was though to be dislocated from the port
access and moved as a result of the pinch-off syn-
drome developed due to pinching of the catheter
between the first rib and clavicle and between sub-
clavius muscle and costoclavicular ligament. 

DISCUSSION

Venous ports are preferred for the patients requiring
intensive treatment implementations such as long
term intravenous or aggressive combination
chemotherapies, in autologous bone marrow trans-
plantation, or those in a continuous need for par-

FIGURE 1: The venous catheter is seen in the left pulmonary artery on the
control posteroanterior chest X-ray of the patient.

FIGURE 2: The appearance of the venous port catheter in the pulmonary ar-
tery on thorax computerized tomography.
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enteral nutrition.3 In the majority of the studies, ve-
nous port implantations are seen to be safe with low
complication rates. In a study retrospectively inves-
tigated 1,500 patients who underwent venous port
implantation, no complications were seen in 87% of
the patients, while infection was reported in 4.8%,
thrombosis in 3.2%, catheter malposition in 2.4%,
port obstruction in 0.6%, postoperative bleeding in
0.6%, port-related skin necrosis in 0.6%, pneumoth-
orax in 0.27% and catheter rupture in 0.2% and dis-
connection of the catheter in 0.2%.1 In another study
on 114 patients who underwent venous port im-
plantation, pulmonary embolism due to the rupture
of the port was reported in 11 (1%) patients.4 Port
piece was seen in the pulmonary artery 203 days
after fixing. Seven of the patients have had no clini-
cal symptoms while pulmonary embolism-induced
symptoms occurred in four patients. Nine of these
cases were due to pinch-off syndrome, and two were
due to disconnection of the catheter. Port piece was
excised in all the patients through a snare catheter
by accessing it from the right femoral vein and no
complications were seen.4 The most common cause
of the catheter rupture is “pinch-off” syndrome. This
develops as due to pinching of the catheter between

the first rib and clavicle or subclavius muscle and
costoclavicular ligament. Hinke et al. developed a ra-
diographic scale for evaluation of pinch-off syn-
drome. In this scale, 0= no sign of pinching, 1=
direction changes, but there is no pressure, 2= expo-
sure to luminal pressure, 3= completely ruptured.5

Our patient was compatible with Grade 2. In the 8-
year follow-up of 115 oncological patients who un-
derwent venous port implantation, Samancı et al.
examined the complications and cost of venous port
implantation on 115 patients.6 Rupture and em-
bolization of the catheter were seen in 5 patients and
the catheters were removed using interventional
methods. In most of the studies, the port is recom-
mended to be removed in case of the pinch-off syn-
drome. In our patient, the dislocated catheter was
decided to be removed surgically. Because there
were not liver, lung or brain metastases due to colon
tumor, there was a long life expectancy, the catheter
was recognized immediately after the catheter em-
bolization, and the patient presented with the symp-
toms of pulmonary embolism. When the venous
catheter is implanted, subclavian vein puncture,
which is carried out to route the catheter should be
performed more laterally or it must be inserted di-
rectly to the cephalic vein with a cut-down, or an
internal jugular vein route should be preferred. All of
these measures will reduce the risk for pinch-off syn-
drome. Venous ports to be used for a long period of
time should be periodically controlled with certain
intervals through a chest X-ray. The decision to re-
move the catheter should be made considering the
clinic picture and survival expectancy of the patient.7
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FIGURE 3: The catheter was removed through a hook following pulmonary
arteriotomy.
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ravmatik arteriyovenöz fistüller (AVF) baş ve boyun bölgesinde na-
dirdir.1 Penetran travmalar en sık sebep olarak görülür.2 Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde ve günümüzde terörist eylemlerinin art-

masından dolayı ateşli silah yaralanmaları ve patlama yaralanmalarına da ol-
dukça sık rastlanmaktadır. Şarapnel yaralanmaları en fazla ölüm sebebidir.3

Anatomik yapısından dolayı, boyun bölgesinin yaralanmaları önemli
bir morbidite ve mortaliteye sahiptir. Boyun anatomik bölgesi için birkaç sı-
nıflandırma vardır. Boyun, sternokleidomastoid (SCM) kası tarafından an-
terior ve posterior üçgen olmak üzere ikiye bölünür. Diğer bir sınıflandırma
Roon ve Christensen yöntemiyle üç bölgeye ayrılmaktadır.4 Bu yönteme
göre, karotis arterler ve juguler ven büyük oranda birinci ve ikinci bölgede
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, boyun bölgesinde özafagus, trakea, spinal
kord ve kraniyal sinirler gibi hayati önem taşıyan yapılar da bulunmakta-
dır. En önemli ölüm sebebi vasküler yaralanmalardır.5
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Şarapnel Yaralanmasına Bağlı
Karotiko-Juguler Fistül

ÖÖZZEETT  Baş ve bo yun böl ge si nin trav ma tik ar te ri yo ve nöz fis tül le ri (AVF) na dir ola rak gö rü lür. Trav-
ma tik ka ro ti ko-ju gu ler AVF ’ler ateş li si lah, ke si ci alet ya ra lan ma sı ve ya iyat ro je nik se bep le re bağ -
lı ola bi lir. Ateş li si lah ya ra lan ma la rı na ge liş miş ve ge liş mek te olan ül ke ler de sık rast lan ma sı nın ya nı
sı ra, pat la ma ya ra lan ma la rı na da te rö rist ey lem le ri nin ar tı şı ne de niy le gü nü müz de sık rast lan mak -
ta dır. Pat la ma ya ra lan ma la rın da en faz la ölüm se be bi şarap nel ya ra lan ma la rı dır. Trav ma tik ka ro ti -
ko-ju gu ler fis tül ler cer ra hi ya da en do vas kü ler yol la te da vi edi le bi lir. Bu ya zı da şarap nel
ya ra lan ma sı na bağ lı na dir gö rü len ka ro ti ko-ju gu ler AVF ne de niy le ope re et ti ği miz ol gu yu sun duk.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotid arter yaralanması; juguler ven; ateşli silah yaralanması

AABBSS  TTRRAACCTT  Traumatic arteriovenous fistulas are rarely seen at the head and neck region. The trau-
matic arteriovenous fistula may be caused by gunshot, penetrating or iatrogenic injuries. Gunshot
injuries are occasionally seen in the developed and developing countries, moreover, frequency of
the explosion injuries increased due to rising terrorism. Shrapnel injuries are the most important
cause of death in the explosion injuries. Traumatic arteriovenous fistula may be treated by surgery
or by an endovascular way. Here, we presented a case who had surgery due to a carotico-jugular ar-
teriavenous fistula appeared following a shrapnel injury.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery injuries; jugular vein; gunshot injury
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Karotiko-juguler AVF’ler erken ya da geç dö-
nemde fark edilirler. Tedavi edilmedikleri takdirde
inme, serebral ödem, yüksek debili kalp yetmezliği
ya da okulo-fasiyal bulgularla ortaya çıkabilirler.

Bu yazıda şarapnel yaralanması ile başvuran,
karotiko-juguler AVF nedeniyle opere ettiğimiz
olgu sunuldu.

OLGU SUNUMU

Yirmi altı yaşında erkek hasta, şarapnel yaralan-
ması nedeniyle acil servise getirildi. On beş  gün
önce bir patlamada yaralanan ve gittiği merkezden
hastanemize sevk edilen hastanın yapılan fizik
muayesinde vital bulgular normal seviyede idi.
Bilinç açık olup, herhangi bir nörolojik defisit
saptanmadı. Kanama yoktu. Boyun sol lateral böl-
gesinde SCM kasın önünde hematom, şarapnel ya-
ralanması ve thrill vardı. Branham testi pozitif idi.
Şarapnelin çıkış deliği yoktu. Kardiyak üfürüm
yoktu. Hastaya digital substraction anjiyografi
(DSA) yapıldı. Sol internal karotis arter ile internal
juguler ven arasındaki fistül traktı izlendi (Resim
1). Akciğer grafisi ve ekokardiyografisi normal
olup, trakea ve özafagus yaralanması yoktu. 

Hastadan tercüman aracılığıyla ‘bilgilendiril-
miş olur’ alınmasını takiben, hasta operasyona
alındı. Genel anestezi altında SCM kasın medialin-
den yapılan insizyonla ana karotis arter proksimal
ve distalden dönüldü. İnternal juguler ven de dö-
nülerek heparinizasyonu (5000 Ü iv) takiben, fis-
tülün proksimal ve distalindeki yapılar klempe
edildi. Ana karotis arterde 0,5x0,7 cm, internal ju-
guler vende ise 1 cm’lik defekt mevcut olup, tran-
sekte değildi (Resim 2). Karotid arterde diseksiyon
yoktu. Defekt primer onarıldı. İnternal juguler
vendeki defekt de primer onarımla tamir edildi.
Kros klemp süresi 9 dakika idi. Şarapnel eksplore
edilemediğinden çıkartılmadı. Hasta postoperatif
erken dönemde ekstübe edildi ve herhangi bir
komplikasyon gelişmedi. Operasyon sonrası  birinci
aydaki kontrollerinde Doppler USG istenen hasta,
sorunsuz takip edilmektedir. 

TARTIŞMA
Boyun bölgesinin travmatik AVF’leri nadir olarak
görülür. En sık penetran yaralanmalar sonrasında

görülür. Ancak günümüzde ateşli silah yaralanma-
ları sonrası görülen AVF’lerde artış bulunmakta-
dır.6 Patlama yaralanmalarında, özellikle şarapnel
yaralanmaları en fazla ölüm sebebidir.3 Bizim has-
tamız şarapnel yaralanmasına maruz kaldıktan 15
gün sonra karotiko-juguler AVF kliniğiyle gelme-
sinden dolayı ilgi çekicidir. 

Boyun bölgesi anatomik yapısından dolayı,
travmalarda değişik klinik tablolar ile sonuçlanabi-
lir. Boyun bölgesi Roon ve Christensen yöntemine
göre 3 bölgeye ayrılmaktadır.4 Bölge 1: Klavikuladan
krikoid kıkırdağın alt ucuna kadar olan bölgedir.
Subklavyan arter ve ven, ana karotis arter, juguler
ven, trakea ve özafagus bulunur. Bölge 2: Krikoid kı-
kırdağın alt ucundan angulus mandibulaya kadar
uzanan yerdir. Bu bölgede ana karotis arter, ekster-
nal ve internal karotis arterler, juguler ven, larinks,
hipofarinks ve bazı kraniyal sinirler (X, XI, XII) bu-
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RESİM 1: Karotico-juguler arteriyovenöz fistül ve medialde şarapnel parçası.

RESİM 2: İntraoperatif görüntü (ana karotis arter ve juguler ven görülmekte).



lunur. Bölge 3: Angulus mandibuladan kafa tabanına
kadar olan bölgedir. Ekstrenal ve internal karotis ar-
terler, juguler ven, larinks ve bazı kraniyal sinirler
(VII, IX, X, XI, XII) bulunur. Literatürde yaralan-
maların en sık olarak 2. bölgede olduğu görülmek-
tedir. Bizim hastamızda bu bölgeden yaralanmıştı.  

Travmatik AVF’lerin %50’den fazlası alt eks-
tremitelerde görülür. Aortada %1,7, iliyak arter-
lerde %0,7, femoral arterlerde %29, popliteal
arterde %16, ana karotis arterde %4,5, subklavyan
arterde %3,2, innominate arterde %0,3 oranında
rastlandığı bildirilmektedir.7,8 Ekstremitelerde tes-
pit edilen fistüllerden farklı olarak travmatik karo-
tiko-juguler AVF’ler genellikle erken dönemde
gözden kaçmakta, geç dönemde ise inme, serebral
ödem, yüksek debili kalp yetmezliği ve endokardit
embolizasyonla birliktelik göstermektedir.9 Bizim
hastamız şarapnel yaralanmasından 15 gün sonra
acil serviste görülerek kliniğimize yatırılmıştır.

Tanıyı koymada semptom ve fizik muayene bul-
guları önemlidir. Travmatik AVF’lerde yaralanma
yeri üzerinde hematom ve thrill varlığı çoğunlukla
tanıyı koydurur. Doppler USG, akciğer grafisi ve eko-
kardiyografi tanıyı koymada yardımcıdır. Bilgisayarlı
tomografi (BT) anjiyografi ya da DSA, tedaviyi yön-
lendirmede yardımcı olabilir. Kliniğimizde BT anji-
yografi olmadığından, DSA yapılmıştır. 

Travmatik AVF tedavisinde değişik tedavi
yaklaşımları uygulanır, amaç damar bütünlüğünün

sağlanmasıdır.10 Cerrahi tedavide greft (politetraf-
louroethylen) ile onarım ya da primer tamir uygu-
lanır.11 Hastamızda arteriyel diseksiyon ve venöz
transeksiyon olmadığından, primer tamir uygula-
dık.

Stentle tedavi günümüzde giderek yaygınlaş-
makta olup, literatürde bu konuyla ilgili çalışmalar
mevcuttur.12 Küçük intimal defektli, küçük psö-
doanevrizmalı ve minör diseksiyonlu olgularda,
endovasküler stent ya da embolizasyon öneren ça-
lışmalar vardır.11 Kliniğimizde bu konuda deneyim
olmadığından cerrahi yaklaşım tercih edilmiştir.
Baş-boyun ateşli silah yaralanmalarında, en ideal
tedavi yönteminin ne olması gerektiği konusu hala
tartışmalıdır. Bazı yazarlar, baş-boyun ateşli silah
yaralanmasında, cerrahi girişim kararını anjiyografi
sonucuna göre vermeyi önermektedirler.13 Bazı ya-
zarlar fasiyal yaralanmalarda yaralanmış bölgenin
tek evreli rekonstrüksiyonu için agresif müdahale
önerirken, diğer bir grup daha konservatif yakla-
şımı önermektedirler.14

Sonuç olarak, travmatik karotiko-juguler
AVF’ler nadir görülmesinden dolayı ve tedavide
cerrahi veya endovasküler yaklaşımın her hasta için
farklı olabilmesi nedeniyle, bu yazımızı sunduk.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Renovasküler hipertansiyon çocukluk çağı hipertansiyonlarının %5-
10 oranında sebebidir. Renal arter stenozunun en sık nedeni fibro-
muskuler displazi (FMD) olup, tüm renovasküler hipertansiyon

olgularının %60’ını oluşturur.1 Takayasu arteriti özellikle Asya ülkelerinde
pediatrik renovasküler hipertansiyonun diğer bir önemli nedenidir. Nöro-
fibromatosis tip 1 (NF1), Williams sendromu, tüberoskleroz ve vaskülitler
de nedenler arasındadır.2 Anjiyografi, doppler usg, renal sintigrafi, bilgisa-
yarlı tomografi (BT) anjiyografi, manyetik rezonans (MR) anjiyografi gibi
çeşitli görüntüleme yöntemleriyle renal arter stenozunu saptamak müm-
kündür. Revaskülarizasyon; hipertansiyonun nefroskleroz, serebrovaskü-
ler, kardiyak ve retinal hasar gibi ciddi etkilerine karşı tedavi edicidir.
Revaskülarizasyon ayrıca hipertansiyon tedavisinde çoklu ilaç kullanımını

Çocukta Renal Arter Stenozu ve
Anevrizması

ÖÖZZEETT  Re no vas kü ler hi per tan si yon ço cuk luk ça ğı hi per tan si yon la rın da önem li ne den ler den bi ri dir.
Re nal ar ter ste no zu nun en sık ne de ni fib ro mus ku ler disp la zi (FMD) olup tüm re no vas kü ler hi per -
tan si yon et yo lo ji si nin %60’ı nı teş kil eder. Ta ka ya su ar te ri ti, özel lik le As ya ül ke le rin de pe di at rik
re no vas kü ler hi per tan si yon da rol oy na yan di ğer bir has ta lık tır. An ti hi per tan sif te da vi ye di renç li
re nal ar ter ste no zu ol gu la rın da re nal ar te re en do vas kü ler ve ya cer ra hi gi ri şim ge rek li dir. Bu ra da su-
nu lan ol gu da trans pe ri to ne al gi ri şim ile sol re nal ar ter prok si mal ste no zu ile lo ber ar ter le ri ne ka -
dar de ği şik bo yut lar da anev riz ma la rın mev cut ol du ğu ço cuk has ta nın sağ in ter nal ili ak ar ter
kul la nı la rak ba şa rı lı te da vi si an la tıl mış tır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Renal arter stenozu; hipertansiyon; fibromuskuler displazi

AABBSS  TTRRAACCTT  Re no vas cu lar hyper ten si on is one of the im por tant ca u ses of child ho od hyper ten si on.
The most fre qu ent ca u se of re nal ar tery ste no sis is fib ro mus cu lar dyspla si a and it is the ca u se of re -
no vas cu lar hyper ten si on in 60% of the ca ses. Ta ka ya su ar te ri tis plays a ro le in pe di at ric re no vas -
cu lar hyper ten si on es pe ci ally in Asi an co un tri es. Pa ti ents with re nal ar tery ste no sis ca u sing
hyper ten si on re sis tant to an tihy per ten si ve tre at ment sho uld be tre a ted using en do vas cu lar or open
sur gi cal met hods. He re we pre sent suc cess ful sur gi cal tre at ment of pro xi mal re nal ar tery ste no sis
in a child with mul tip le ane urysms of re nal ar tery inc lu ding lo bar ar te ri es by using right in ter nal
ili ac ar tery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Renal artery stenosis; hypertension; fibromuscular dysplasia
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da azaltmaktadır.3 Revaskülarizasyon cerrahi ya da
uygun olgularda perkütan anjiyoplasti (PTA) ile
sağlanabilir.

OLGU SUNUMU

Dokuz yaşında kız çocuğu, yaklaşık bir yıldır
devam eden baş ağrısına mide bulantısı, kusma şi-
kayetleri de eklenince bir merkeze başvurmuş.
Fizik muayenesinde kan basıncı 196/153 mmHg
saptanması üzerine, hipertansiyon etyolojisini araş-
tırmak için hastaneye yatırılmış ve 4’lü antihiper-
tansif tedavi başlanmış. Çekilen renal arter Doppler
ultrasonografide sağ böbrek uzun aksı 97 mm, sol
böbrek uzun aksı 83 mm olarak saptanmış; sol böb-
rekte interlober arterlerden net akım alınamadığı
görülmüş ve sağ renal arter Vmax 59, sol renal arter
Vmax 55, aort Vmax 82 cm/sn olarak saptanmış.
Ekokardiografisinde sol ventrikül hipertrofisi, aort
kapak regürjitasyonu (hafif), enjeksiyon fraksiyonu
%70, asendan aorta minimal geniş (2,2 cm), göz
dibi muayenesinde arter-ven bası bulguları, Gunn
arazı saptanmış. Renal kortikal sintigrafide sol böb-
reğin kortikal fonksiyona katılım oranı %47, sağ
böbreğin %53 olarak belirtilmiş. İleri tetkik amaçlı
yapılan selektif renal anjiyografide sol renal arterde
ileri derecede tortioze seyir ve lober dallara kadar
uzanan anevrizmatik dilatasyonlar saptandı (Resim
1). Girişimsel radyoloji bölümü ile yapılan konsül-
tasyonda olgunun endovasküler girişime uygun ol-
madığı belirtildi.

Fizik muayenede; kan basıncı 150/100 mmHg,
nabız 140/dak, genel durum iyi, bilinç açık, koo-
pere, sistem muayenelerinde sol hipogastriumda
sistolik üfürüm dışında anlamlı bulgu yoktu. Has-
tanın soygeçmişinde özellik bulunmamakta idi.
Rutin biyokimya, üre, kreatinin ve hemogram tet-
kikleri normal sınırlar dahilindeydi. Çekilen batın
bilgisayarlı tomografi (BT)-anjiyografisinde sağ
böbrek uzun aksı 102 mm, sol böbrek uzun aksı 70
mm olarak ölçüldü,  sol renal arterin sağa göre ka-
librasyonunun dar olduğu ve abdominal aortadan
çıkımından yaklaşık 12 mm sonra dolikoektazik
görünümde olduğu izlendi, ayrıca distal segmentte
hilusa girmeden 9x6 mm boyutunda fuziform
anevrizma, bu anevrizmanın hemen distalinde
20x12 mm boyutunda ikinci bir anevrizma ve sol

böbrek orta pola uyar lokalizasyonda 5,5x4 mm’lik
üçüncü bir anevrizma saptandı.

Genel anestezi altında göbek üstü ve göbek
altı insizyon ile batın açıldı. Transperitoneal yolla
girilerek sol vena renalisin dalları bağlanıp ser-
bestleştirildi. Sol renal arter anevrizma ile birlikte
disseke edildi. Distaldeki anevrizma büyük ve renal
pelvise oturmuş idi. Buna rağmen üst, orta ve alt
segment arterleri ayrı ayrı diseke edilip dönüldü.
100 ünite/kg sistemik heparizasyonu takiben prok-
simal ve distalde arterler silikon askı ile kontrol al-
tına alındı. Anevrizma açılıp her bir dal içinden
+4oC ringer laktat solusyonu ile perfüzyon yapıldı.
Takiben böbrek lojuna +4oC izotonik solusyonu ile
sürekli topikal soğutma uygulandı. Böbrek paran-
kiminin rengi takip edilerek intra arteriyel per-
füzyon tekrarlandı. Operasyonun başlangicinda
hazırlanan sağ hipogastrik arterin ucu üst ve orta
segment arterlerine ada şeklinde anastomoze edildi
(Resim 2). Alt segment arteri ayrı olarak hipogas-
trik artere uç yan anastomoze edildi. İskemi zamanı
30 dakika olarak tespit edildi.

Ameliyat süresince ve sonrasında herhangi bir
komplikasyon gelişmedi. Takiplerinde kan basın-
cının ve üre-kreatinin değerlerinin normal sınır-
larda olduğu saptandı. Hastaya postoperatif 5.
günde statik böbrek sintigrafisi (DMSA) yapıldı.
Sonucunda renal fonksiyona katılım oranı sol böb-

RESİM 1: Renal anjiyografide sol renal arterde kritik stenotik bölge (kalın ok
işareti), anevrizmadan çıkan alt (dikine ince ok işareti), orta ve üst (transvers
ok işaretleri) pol arterlerinin görünümü.
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rek için operasyon öncesi %47 iken operasyon son-
rası %33,8’e düştüğü saptandı. Hasta postoperatif 6.
günde  stabil vital bulgular ile taburcu edildi. Has-
taya 3. ay BT anjiyografi kontrolünde iki böbrek
çapının aynı olduğu ve anastomozlarında bir sorun
olmadığı görüldü (Resim 3). Hastanın yoğun anti-
hipertansif tedavisi sonlandırıldı. Hasta bir tek me-
toprolol 25 mg kulanmaya devam etti. Altıncı ayda
yapılan dupleks ultrasonografisinde anastomoz hat-
larında greft ve segment arterlerinde patolojik
durum tespit edilmedi.

TARTIŞMA

Çocukluk çağında Marfan sendromu, Ehler-Danlos
hastalığı, Kawasaki, Takayasu, sistinosis, sepsis
komplikasyonları gibi hastalıklar renal arter anev-
rizmasına yol açabilir, fakat en sık neden FMD’dir.4

FMD; arteryel stenoz, okluzyon, anevrizma ve di-
seksiyona neden olabilen non-inflamatuvar ve ate-
rosklerotik olmayan bir damar hastalığıdır. Hastalık
en çok renal arterleri (%70) tutar, karotis sistem tu-
tulumu da sıktır (%65). Hastalık boyunca bütün
damar yataklarını (vertebral, subklavyen, iliak, vis-
seral damarlar) nadir de olsa tutulabilir. Bu bakımlar-
dan hipertansiyon başta olmak üzere, geçici iskemik
atak, inme, baş ağrısı, kulak çınlamasına kadar varan
farklı semptomlar ortaya çıkabilir. En korkulan se-
naryo anevrizma rüptürüdür.4,5 FMD erişkin yaşta
kadınlarda daha sık görülürken, çocukluk döne-
minde arada fark yoktur, renal arter tutulumu va-
kaların yaklaşık yarısında bilateral olmaktadır.6

Olgumuzda da, patolojik inceleme sonucunda FMD
olduğu anlaşıldı. Hastanın sol renal arterinde hem
stenoz hem de anevrizma mevcut idi ve tek taraf-
lıydı. Karotis sisteminde tutulum yoktu. Hipertan-
siyon ve baş ağrısı, başvuru yakınmaları idi.

Patolojik olarak %80 olguda media tabaka-
sında fibroplazi mevcut iken, intimal fibroplazi
%10 oranında görülür. Hastamızdan alınan pato-
loji örneğinde hematoksilen-eozin boyama yön-
temi ile tutulumun media tabakasında olduğunu
tespit edildi (Resim 4).7 Tedavide ilk seçenek me-
dikal tedavi olmalıdır. Medikal tedavi ile kontrol
altına alınamayan hipertansiyonda girişimsel ya da
cerrahi tedavi endikasyonu doğmaktadır. Cerrahi
tedavinin sonuçları yüz güldürücüdür fakat giri-

şimsel tedaviler ile karşılaştırıldığında, morbidite
açısından daha risklidir. Bu bakımdan cerrahiye,
girişimsel yöntemle tedavi yapılamayacak durum-
larda, son çare olarak başvurulmalıdır. Renal ar-
terde oluşan darlık sonucunda devreye giren
renin-anjiyotensin sistemi  hipertansiyon oluşu-
munda önemli rol oynar. Medikal tedavide ana
hedef bu döngüyü kırmak üzerine olmalıdır. Bu ba-
kımdan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibi-
törleri (ADE inhibitörleri), Anjiyotensin Reseptör
Blokerleri (ARB) ve diüretikler temel medikal te-
davi olmakla birlikte, inatçı olgularda beta bloker
tedaviye eklenerek 4’lü rejim tedavisi uygulanabi-
lir. Hastamızda da 4’lü tedaviye yanıtsız hipertan-

RESİM 2: İnternal iliak arter grefti ile renal arterin proksimal anastomoz böl-
gesi (uzun ok işareti), alt pol arterinin internal iliak artere uç yan anastamoz
hattının (kısa ok işareti)operasyondaki görünümü.

RESİM 3: Beyaz ok-hipogastrik arter ile rekonstrükte edilen sol renal arterin
görünümü.



siyon mevcut idi. Cerrahi tedavide nefrektomi,
renal arter re-implantasyonu, arteryel rekonstruk-
siyon, otolog ya da suni greft ile girişim gibi farklı
yöntemler mevcut olup, her yöntemin kendine has
avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Sentetik greft
kullanılan durumlarda, çocuk geliştikçe greft ve
büyüyen vücut arasında uyuşmazlık oluşmaktadır.
Otolog greftler bu bakımdan daha avantajlıdır,

fakat anastomoz yerinde yeniden darlık oluşması
gibi problemler doğabilmektedir. Safen greft gibi
venöz greft kullanımlarında post operatif dönem-
lerde anevrizma oluşumu problem yaratabilmekte-
dirler. Bu nedenle biz hipogastrik arteri greft olarak
kullanmayı tercih ettik.

Operasyon sırasında böbreğin ringer laktat so-
lusyonları ile soğuk tutulması önerilmekte ve  eks-
trakorporel dolaşımın bu yönteme göre fazladan bir
fayda sağlamadığı savunulmaktadır. Distal darlık ve
komplike anevrizmaların patolojilerinde böbreğin
çıkartılarak arteriyel tamirin masada yapılması (ex
vivo) ve takiben ototransplantasyonu da uygulanan
yöntemlerdendir. Özellikle çocuk hastalarda yak-
laşımı zorlaştıran yağlı dokuların daha az olması ve
anatomik yapıların uygunluğu, böbreğin yerinde
perfüzyonlarla ve topikal soğuk uygulama ile ko-
runarak distal arter yapılarına bile rahatlıkla mü-
dahale imkanı sağlamaktadır.

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

RESİM 4: Muskuler tipte arterde intimada myointimal proliferasyon (Hema-
toksilen Eozin, x40).
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İntestinal anjina özellikle yemeklerden sonra başlayan karın ağrısı ile
karakterize, nadir görülen ancak hayat kalitesini etkileyen bir durum-
dur.1 İlk olarak 1918’de Goodman tarafından tanımlanan bu patoloji,

yavaş seyri nedeniyle geç teşhis edilir.1 Tedavisinde ilk başarılı cerrahi ona-
rım Shaw ve Maynard tarafından 1958’de gerçekleştirilmiştir.2 Cerrahi, bu
dönemden sonra temel tedavi olarak güncelliğini korumuştur. Ancak, son
dönemlerde gelişen anjiyoplasti ve stent seçenekleri cerrahiye alternatif ola-
rak sunulmaya başlanmıştır. Seçilen işlem ne olursa olsun, temel amaç in-
testinal yapılara yeterli kan akımının sağlanmasıdır.1

Diseksiyon, vaskülit, fibromusküler displazi, radyasyon ve kokain kul-
lanımı gibi birçok faktörün neden olabildiği intestinal anjinanın temelin-
deki en önemli etkenin ateroskleroz olduğu öne sürülmüştür.3

Bu yazıda uzun süre tanı alamamış intestinal anjinalı kadın hastanın,
tanı ve tedavisi literatür eşliğinde sunulmuştur.

Superior Mezenterik Arter Anevrizması ile
Prezente Olan İntestinal Anjina

ÖÖZZEETT  Kro nik me zen ter is ke mi si (in tes ti nal an ji na), in tes ti nal hi po per füz yon dan kay nak la nan kro-
nik post pran di yal ka rın ağ rı sı ola rak ta nım la nır. Ta nı sık lık la to mog ra fik an ji yog ra fi, man ye tik re-
zo nans an ji yog ra fi ve dup leks ul tra so nog ra fi ile ko nu la bi lir. Ta nı da al tın stan dart kon van si yo nel
an ji yog ra fi dir. Te da vi edil me di ğin de ölü me ka dar gi de bi len cid di komp li kas yon la ra yol aça bi lir. Bu
ya zı da çöl yak ar ter tı ka nık lı ğı ve su pe ri or me zen te rik ar ter de sak ku ler anev riz ma tes pit edi len ol-
gu nun li te ra tür eş li ğin de tar tı şıl ma sı amaç lan dı. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Çölyak arter; superior mezenter arter anevrizması; intestinal anjina

AABBSS  TTRRAACCTT  Chro nic me sen te ric isc he mi a (in tes ti nal an gi na) re fers to chro nic post pran di al ab do -
mi nal pa in ca u sed by in tes ti nal hypo per fu si on. Di ag no sis can of ten be ma de by to mog rap hic an gi -
og raphy, mag ne tic re so nan ce an gi og raphy, and dup lex ul tra so nog raphy. It can le ad to se ve re
comp li ca ti ons and even de ath if un tre a ted. In this pa per, we ai med to dis cuss a ca se who pre sen ted
with to tal occ lu si on of ce li ac ar tery and su pe ri or me sen te ric ar tery ane urysm, in the light of the li t-
e ra tu re. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Celiac artery; superior mesenteric artery aneurysm; intestinal angina
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OLGU SUNUMU

Altmış üç yaşındaki kadın hasta son iki yıl boyunca
aralıklı olarak şiddetli karın ağrısı nedeniyle birçok
kez acil servise başvurmuş, ancak rutin testleri nor-
mal olan hastaya tanı konulamamıştır. Hastanın
anamnezinde, üç yıl önce geçirilmiş miyokard en-
farktüsü sonrası uygulanmış üçlü koroner baypas
operasyonu ve beş yıl önce meme kanseri nede-
niyle geçirilmiş sağ mastektomi öyküsü mevcuttu.
Yine karın ağrısı nedeniyle dış merkeze başvuran
hastaya ileri tetkik amaçlı kontrastlı batın tomo-
grafisi çekilmiştir. Kontrastlı batın tomografisinde
çölyak trunkusun (ÇT) total tıkalı izlenmesi ve su-
perior mezenterik arter (SMA) proksimalinde sak-
kuler anevrizma (21x18 mm) tespit edilmesi
üzerine, hasta kliniğimize yönlendirilmiştir (Resim
1A). Hastanın yapılan biyokimyasal ve hematolojik
testlerinde herhangi bir patolojik bulgu izlenmedi.
Çekilen ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu
%25 olarak belirlenen hastada sol ventrikül seg-
menter hareket kusuru, 2° mitral yetmezlik, 2° tri-
küspit yetmezlik ve eser aort yetmezliği tespit
edildi. Kliniğimizde yapılan konvansiyonel abdo-
minal aort anjiyografisinde, SMA proksimalinden
kaynaklanan 21x18 mm boyutlarında, dar boyunlu
sakkuler anevrizma gözlendi. ÇT çıkışı tamamen
oblitere olarak izlendi ve superior mezenterik ar-
terin çölyak trunkusu distal alandan besleyerek
perfüzyonunu sağladığı belirlendi. Hasta preopera-
tif olarak hazırlandı ve multidisipliner olarak, kalp
cerrahisi ve gastroenteroloji cerrahisi ile ortak bir
yaklaşım planlandı. Genel anestezi altında operas-
yona alınan hastaya standart median laparotomi
yapıldı, sağ common iliyak ve sağ gastroepiploik
arter arasına safen ven greft interpozisyonu ve ar-
teria mezenterika superiorun jejunal dalına anev-
rizma onarımı operasyonu yapıldı (Resim 1B-C).
Hastanın ameliyat sonrası semptomları düzeldi. On
ikinci ayda kardiyak problemleri nedeniyle yapı-
lan kontrol konvansiyonel anjiyografi sırasında,
uygulanan safen ven greftin açık olduğu izlendi
(Resim 1D). 

Bu çalışma için hastadan bilgilendirilmiş olur
formu alınmıştır.

TARTIŞMA

İntestinal anjina nadir görülmesine karşın, karın
ağrısı nedenleri arasında önemli bir patolojidir.4 Bu
olgularda, gastrik duvarda azalmış kan akımına
bağlı oluşan frajilite sonucu perforasyon gelişebilir
ve bu da önemli bir mortalite nedenidir. Ayrıca, ta-
nısının zor olması hasta mağduriyetini arttırmakta
ve hayat kalitesini de etkilemektedir.4

Her zaman klinik oluşturmamakla birlikte, bu
bölge arterlerinin aterosklerozu sık rastlanan bir
durumdur. Bir başka açıdan da ateroskleroz intes-
tinal anjinanın en sık görülen nedenidir.4 Diğer risk
faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, renal
yetmezlik, kardiyovasküler hastalık, travma, vas-
külit, fibrodizplazi ve sigara kullanımı sayılabilir.5,6

Bizim hastamıza 3 yıl önce koroner baypas cerra-
hisi uygulanmış ve hastaya internal mammary arter
kullanılmıştı. İnternal torasik arterin greft olarak
kullanımını kısıtlayan faktörler arasında anatomik
anomaliler, torasik arter arteriti, yaygın arteriyal
anevrizmalar bulunurken, periferik sistemin de et-
kilendiği ileri ateroskleroz olguları da bu grubun
içerisinde sayılabilir.7

RESİM 1: A: Çölyak arter total tıkalı ve superior mezenterik arter proksima-
linde sakkuler anevrizma; B-C: Safen ven greft interpozisyonu ve arteria
mezenterika superiorun jejunal dalına anevrizma onarımı; D: Konvansiyonel
anjiyografi ile safen ven greftin görüntülenmesi.
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Kan testlerinde biyokimyasal ve hematolojik
rutin parametreler genelde normal aralıktadır.
Scharrff ve ark. hastaların sadece %46,5’inde löko-
sitoz ve %11,6’sında 7,34’den düşük pH saptamış-
lardır.8 Bu nedenle tanıda görüntüleme teknikleri
önem arz eder. Dupleks ultrasonografi (USG), ge-
leneksel anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi
ve bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi tanı da en
sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Non-in-
vazif ve tekrarlanabilir olması nedeniyle dupleks
USG önerilen bir seçenektir. Tüm batın hakkında
bilgi vermesi, eşlik eden organ patolojilerinin sap-
tanması ve yüksek duyarlılık ve özgüllük oranları-
nın yanı sıra daha kolay ulaşılabilmesi ile de, en
yaygın olarak kullanılan BT anjiyografidir. Tüm
vasküler yatağın incelenebilmesi ve gereğinde mü-
dahale (balon anjiyoplasti vb.) şansı tanıması ile,
konvansiyonel anjiyografi tanıda altın standart ola-
rak yer almaktadır. Kronik mezenterik iskemisi ol-
duğu düşünülen hastalarda eğer dupleks USG ve
abdominal BT anjiyografi sonuçları olası mezenter
iskemi yönünde ise, veya normal sonuca rağmen
şüphe yüksekse, konvansiyonel anjiyografi yapıl-
malıdır.5 Bizim olgumuz da uzun süre postprandi-
yal karın ağrısı ile birçok merkeze başvurmuş,
ancak kan parametreleri normal olan hastaya tanı
konulamamıştır. Son olarak gittiği merkezde semp-
tomların önemsenmesi üzerine çekilen BT anjiyo-
grafi ile tanı alan hastaya, tedavinin planlanması da
amaçlanarak konvansiyonel anjiyografi çekilmiştir.

Visseral arter anevrizmasının tedavisinde kriter
olarak kabul edilen çap ve lokalizasyon hakkında
fikir birliği yoktur. Ancak 2 cm’den büyük çapa
sahip anevrizmalar mutlaka tedavi edilmelidir.9,10

Bizim olgumuzda çap 2 cm’nin üstündeydi.

Baypas uygulaması torasik veya supraçölyak
aortadan antegrad veya iliyak veya infrarenal aor-
tadan retrograd inflow yolla yapılabilir. McMillan
ve ark. antegrad veya retrograd baypas arasında

uzun dönem patens açısından fark saptamamışlar-
dır (36 aylık takip sonucunda %93’e karşılık %95).11

Biz olgumuzda sağ common iliyaktan retrograd in-
flow kullanarak baypas uyguladık.

Jun, ÇT ve SMA’daki tıkanıklık nedeniyle or-
taya çıkan mezenter iskemisinin tedavisinde 6 mm
ringli politetrafloroetilen (PTFE) ile sağ common
iliyak ile SMA arasında baypas uygulamış ve be-
şinci ayın sonunda BT anjiyografi ile greftin açık
olduğunu göstermiştir.12 Bizim olgumuzda SMA’da
anevrizma ve ÇT’de tıkanıklık mevcuttu. Daha iyi
uzun dönem açıklık için safen ven grefti ile sağ ili-
yak arter ile sağ gastroepikloik arter arasına baypas
ve anevrizma onarımı uyguladık, birinci yılın so-
nunda konvansiyonel anjiyografi ile greftin açık ol-
duğunu gösterdik.

Visseral anevrizma için perkütan olarak em-
bolizasyon ve stent veya tıkanıklık olgularında
endovasküler anjiyoplasti ve/ veya stent, yüksek
başarı oranı ve açık cerrahiye karşı düşük morta-
lite oranı (%4’e karşılık %14) ile tercih edilebilir.13

Ancak uzun segment tıkanıkları, çoklu damar has-
talıkları, küçük çapta damar ve ciddi kalsifikas-
yonlarda, cerrahi tedavi daha etkindir.14 Bizim
olgumuzda anevrizma ve tıkanıklık birlikteliği
mevcuttu. Cerrahi yöntemle tedavinin daha etkin
bir çözüm olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, özellikle koroner arter hastalığı
ve diğer risk faktörleri varlığında, intestinal anjina
varlığı daha detaylı bir araştırmayla aydınlatılmalı-
dır. Cerrahi tedaviye alternatif başka tedaviler de
bulunmasına rağmen, anevrizma ve tıkanıklık bir-
likteliğinde cerrahi daha iyi bir tercih olup, daha
uzun dönem açıklık sağlayabilir. 

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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İzole iliyak arter anevrizmaları son derece nadirdir ve tüm arteriyel
anevrizmaların %2’den daha azını oluştururlar. Bu anevrizmalar en sık
yaşlı erkeklerde görülür. İleri boyutlara ulaştıklarında ciddi rüptür riski

vardır. Acil cerrahinin mortalite oranı, elektif şartlarda yapılan cerrahiye
oranla oldukça yüksektir; bundan dolayı erken tanı ve uygun tedavi son de-
rece önemlidir.1,2 İliyak arter anevrizmalarında ilk başarılı cerrahi girişim,
1827 yılında Valentine Mott tarafından bildirilmiştir.3 İliyak arter anevriz-
maların %70’i ana iliyak arterlerden, %20’si internal iliyak arterlerden ve
%10’u eksternal iliyak arterlerden kaynaklanırlar.4 Son yıllarda stent-greft
teknolojisindeki gelişmeler ve deneyim artışı ile endovasküler teknikler,
cerrahiye alternatif hale gelmiştir.5 Biz bu makalede son derece nadir görü-
len izole internal iliyak anevrizmalı hastaya başarı ile uygulanan endovas-
küler girişimi sunmayı amaçladık.

İzole İnternal İliyak Arter Anevrizmasında
Endovasküler Stent Uygulaması

ÖÖZZEETT  İzo le in ter nal ili yak ar ter anev riz ma la rı ol duk ça na dir dir. Sık lık la ile ri yaş lı er kek ler de gö-
rü lür. Ço ğun luk la semp tom ver me den bü yür ler. Ili yak ar ter anev riz ma la rı na asemp to ma tik ol sa
bi le bo yu tu 3,5 cm üze rin de ise mü da ha le edil me li dir. Acil şart lar da cer ra hi mor ta li te ol duk ça yük-
sek tir. Son yıl lar da en do vas kü ler gi ri şim ler ile cer ra hi mü da ha le ye oran la da ha iyi so nuç lar bil di -
ril miş tir. Sol in ter nal ili yak ar ter de izo le anev riz ma sı olan has ta ya uy gu la nan en do vas kü ler gi ri şi mi
sun ma yı amaç la dık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İliyak anevrizma; endovasküler prosedürler

AABBSS  TTRRAACCTT  Iso la ted in ter nal ili ac ar tery ane urysms are very ra re. It is fre qu ently se en in el derly ma -
les. It usu ally grows up wit ho ut symptoms and is di ag no sed ac ci den tally. Ili ac ane urysms big ger
than 3.5 cm in di a me ter must be tre a ted even if they are asym pto ma tic. Mor ta lity of sur gery is high
in ca se of emer gency. In re cent ye ars, bet ter out co mes ha ve be en re por ted in en do vas cu lar in ter -
ven ti ons when com pa red to sur gery. In this pa per, we pre sent en do vas cu lar in ter ven ti on in a pa-
ti ent with iso la ted ane urysm of left in ter nal ili ac ar tery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Iliac aneurysm; endovascular procedures
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OLGU SUNUMU

Karın ağrısı şikayeti ile başvuran 75 yaşındaki
erkek hastaya yapılan batın ultrasonografisinde
(USG) iliyak arter anevrizması tespit edilmesi üze-
rine, manyetik rezonans (MR) anjiyorafi yapıldı.
Bilateral internal iliyak arterlerde anevrizmatik di-
latasyon tespit edildi. Sağ internal iliyak arter en
geniş yerinde 25 MM, sol internal iliyak arter en
geniş yerinde 55 mm olarak ölçüldü (Resim 1 A,B).
Hastanın ileri yaşta olması, ek hastalıklarının bu-
lunması ve cerrahi tedaviyi kabul etmemesi üzerine,
sol internal iliyak artere endovasküler müdahale
planlandı. Lokal anestezi altında sağ ve sol femoral
kateterizasyon ile girildi. Sağ femoral yolla internal
iliyak arterin iki major dalından visseral dalına Am-
platzer Vascular Plug 12x9 mm (AGA Medical Cor-
poration, ABD) ile koil embolizasyon yapıldı
(Resim 1C). Daha sonra sol femoral arter üzerinde
22x45 mm Ovation (TriVascular, Inc Santa Rosa
USA) kaplı stent, common iliyak arter ile eksternal
iliyak arter arasına, internal iliyak arter ostiumunu
kapatacak şekilde yerleştirildi. Kontrol anjiyorafide
herhangi bir endoleak olmaması üzerine işleme son
verildi. Bir ay sonra yapılan kontrol MR anjiyora-
fide anevrizmanın tamamen tromboze olduğu ve
stentin açık olduğu izlendi (Resim 2 A,B). Hasta-
nın hafif sol kalça ağrısı dışında herhangi bir şika-
yeti yoktu. Distal nabazanları palpableidi. Karın
ağrısı tamamen düzelmişti. Sağ internal iliyak ar-
terdeki anevrizmal dilatasyon için takibimizde olan
hasta taburcu edildi.

TARTIŞMA

İzole internal iliyak arter anevrizmaları oldukça
nadirdir. Tüm iliyak anevrizmalar semptom ver-
meden büyüyebilir. Mikotik, konjenital, iyatroje-
nik, travmatik olanlar bildirilmişse de, bu tip
anevrizmaların çoğu aterosklerotik orijinlidir. Mar-
fan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ
dokusu hastalıkları ve Takayasu arteriti anev-
rizma gelişimine yol açabilir. İzole iliyak arter
anevrizmaları ileri yaş hastalığıdır. Olguların ya-
rısı asemptomatik olması nedeniyle tanı çoğu
zaman tesadüfen konulur. Başlıca yakınmalar karın
ağrısı, kladikasyon, nörolojik ve genito-üriner ya-
kınmalardır. Tanı çoğunlukla batın ve pelvik USG
incelemesinde fark edilen ve daha sonrasında ya-
pılan kontrastlı bilgisayarlı tomografi veya MR gö-
rüntüleme yöntemleri ile konulur. İliyak arter
anevrizma çapı 3,5 cm’nin üzerinde olan hastalara
müdahale önerilmektedir. Anevrizmanın yerleşi-
mine bağlı olarak açık cerrahi veya endovasküler
müdahaleler yapılabilir.6,7 Bizim olgumuzda tek
bulgu karın ağrısıydı ve buna yönelik yapılan batın
USG’de iliyak arterlerde anevrizmal dilatasyon gö-
rüldü, yapılan MR anjiyografi ile de izole internal
iliyak arter anevrizma tanısı konuldu. 

İzole iliyak arter anevrizmalarının semptom ya
da rüptür riskinin anevrizma çapıyla yakından iliş-
kili olduğu gösterilmiştir. Özellikle anevrizmanın
çapı 3,5 cm üzerinde ise, rüptür riski çok artmak-
tadır. Günümüzde, iliyak arter anevrizmalarının

RESİM 1: A. Magnetek rezonans anjiyorafide izole bilatarel internal iliyak arter anevrizması (sol internal iliyak arter 55 mm, sağ internal iliyak arter 25 mm), B.
Digital substraksiyon anjiyografide izole internal iliyak arter anevrizması ve visseral dal. C. Sağ iliyak arterin visseral dalına coil embolizasyon.
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doğal seyrinde, çapları 3-3,5 cm arasında olanların
altı aylık aralarla ultrasonografi veya bilgisayarlı to-
mografik inceleme ile dikkatli ve yakın takipleri
önerilmektedir. İliyak arter anevrizmalarının çap-
ları 3,5 cm üzerinde olan risk grubundaki hastalarda
elektif şartlarda tamir, morbidite ve mortaliteyi dü-
şürmektedir. Rüptüre bağlı acil cerrahi mortalite
%33-55 iken, elektif cerrahinin mortalitesi %2-
11’dir.8,9 Krupski ve ark. izole iliyak anevrizmaların
retrospektif analizinde %40 acil mortalite ve %7
elektif mortalite oranları bildirmişlerdir.1 Bası
semptomları olan hastalarda ve eşlik eden arterio-
venöz fistül varlığında açık cerrahi, izole iliyak
arter anevrizmalarının tedavisi için tercih edilen
yöntem olmalıdır. Bası semptomu olmayan ve cer-
rahi açıdan riskli hastalarda endovasküler tamir
ilk tercih edilen tedavi yöntemi olmalıdır.1,8 İli-
yak arter anevrizmalarının cerrahi tedavisinde;
aorto-biliyak ya da aorto-bifemoral bypass, en-
doanevrizmografi en sık kullanılan tekniklerdir.
İnternal iliyak arter anevrizmalarında ise proksi-
mal ve distal ligasyon, anevrizmektomi ile beraber
greft interpozisyonu ya da endoanevrizmografi uy-

gulanabilir. Cerrahi işlemlerin teknik başarısı ol-
dukça iyi olmasına rağmen, komplikasyon oranları
daha fazladır. En sık kanama, enfeksiyon, üreter
yaralanması, distal embolizasyon ve alt ekstremi-
tede iskemi sayılabilir.10 İliyak arter anevrizmala-
rının tedavisinde cerrahi tedavi ve endovasküler
tedaviyi karşılaştıran birçok çalışmada erken ve
orta dönem sonuçlara bakıldığında, endovasküler
işlemlerin mortalite ve morbitite oranları cerrahiye
oranla çok daha düşük bulunmuştur.11-13 Biz bu ol-
guda sol internal iliyak arterde anevrizmaya cer-
rahi müdahaleden ziyade endovasküler girişimi
tercih ettik. Hastanın ileri yaşta olması, ek hastalık
varlığı ve hastanın cerrahi tedaviyi kabul etme-
mesi, bu kararda etkili olan nedenlerdi. Postopera-
tif kontrol MR anjiyorafide anevrizmanın total
tromboze olduğu ve iliyak artere konulan stentin
açık olduğu izlendi. Postoperatif dönemde ortaya
çıkan kalça ağrısının postoperatif 6. ay kontrolünde
tamamen kaybolduğu görüldü. Literatürde bilateral
internal iliyak arter embolizasyonuna bağlı kalça
kladikasyosu bildirilmiş olmasına rağmen,14 bizim
olgumuzda tek taraflı embolizasyon yapıldığından
kendiliğinden düzeldiğini ve tek taraflı koil embo-
lizasyonların daha iyi tolere edildiğini düşünmek-
teyiz. 

Sonuç olarak, literatür bilgileri ışığında stent-
greft teknolojisindeki gelişim ve artan deneyim-
lerle endovasküler tekniklerin iliyak arter anev-
rizmalarının tedavisinde cerrahi tedavinin yerini
alacağı açıktır.

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

RESİM 2: A. Postoperatif MR anjiyorafide common iliyak arter ve eksternal
iliyak arterdeki stent açık. B. Postoperatif MR anjiyorafide sağ internal iliyak
arter anevrizması tromboze görünümde.
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atients with long unilateral aortoiliofemoral occlusive disease can be
treated using some types of prosthetic bypasses like aorto-unifemoral,
iliofemoral or extra-anatomic bypasses. All of these bypasses provide

satisfactory early results, but some may not be sufficient for the ones with
a long life expectancy and who need a long term patency. Studies designed
to compare the short and long term graft patencies of these bypass types in-
dicate that more anatomically the graft is positioned, the longer it is patent.1

CASE REPORT

A 61-year-old man was evaluated for left and right calf claudication that
had been present for 2 years. His symptoms progressed through these 2
years, and he began to experience left calf and thigh pain when he walked
less than 100 meters. The patient had hypertension, smoking and hyper-
lipidemia (LDL: 207 mg/dl) as risk factors. Limb-threatening ischemia and
non-healing foot ulcers were not present. On physical examination, his
blood pressure was 170/85 mmHg. His ankle-arm index (AAI) was 0.40 on

Setting a New Iliac Bifurcation in
Unilateral Common Iliac Artery Occlusion:

Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  This is a ca se re port of a pa ti ent with se ri o us pe rip he ral ar te ri al occ lu si ve di se a se. We
be li e ve that, set ting a new ili ac bi fur ca ti on by ma king an op po si te com mon ili ac ar tery bypass, is a
go od way to tre at uni la te ral ili ac ar tery occ lu si on es pe ci ally in pa ti ents with in ten si ve at he rosc le -
ro tic di se a se in dis tal ab do mi nal aor ta.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ili ac ar tery; pe rip he ral ar te ri al di se a se 

ÖÖZZEETT  İle ri de re ce de ate rosk le ro tik ab do mi nal aor ta lı has ta lar da, tek ta raf lı ili o fe mo ral ar ter tı ka -
nık lık la rın da, bi fur kas yo na si met rik ola cak şekil de ya pı lan anos to moz ile, ana to mik bü tün lü ğün
müm kün ol du ğun ca ko run du ğu, ye ni ili ak bi fur kas yon oluş tu ma nın te da vi de al ter na tif bir yol ola-
bi le ce ği ka na a tin de yiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İli ak ar ter; pe ri fe ral ar te ri yel has ta lık  
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the left and 0.60 on the right side. Multislice, 3-di-
mensional computerized tomography (CT) angiog-
raphy was planned.

On CT, distal-infrarenal abdominal aorta was
extensively atherosclerotic. Intimal thickening
was seen. Left common iliac artery (CIA) was oc-
cluded at the bifurcation. Left common femoral
artery (CFA) was opacified circumferentially.
Bilateral superficial femoral arteries (SFA) were
occluded distal to femoral bifurcation. Popliteal
and crural arteries were normal on both sides
(Figure 1).

Aorto-uni-femoropopliteal bypass was consid-
ered first for the left side. Angioplasty was planned
for EIA stenosis and femoro-popliteal bypass was
planned for right SFA occlusion afterwards. The

patient weighed 92 kg, and was 1.75 m tall. The op-
eration was performed on February 22, 2013.

Distal abdominal aorta and iliac bifurcation
were explored through a median laparotomy and
retroperitonel approach. Left common femoral and
left popliteal arteries were explored classically.
After retroperitoneal tunneling, 8 mm-80 cm, “PET
knit polyester textile coated ePTFE” graft was car-
ried through the tunnel from retroperitoneum - to
CFA, neighboring the native external iliac artery.
Later, the graft was carried out from the femoral
artery to popliteal artery, inside the Hunter’s canal-
from its anatomical position. The plan was to make
the proximal-aortic anastomosis first, but the in-
frarenal abdominal aorta was extensively athero-
sclerotic and calcified, therefore side or cross
clamping was not feasible. Right common iliac ar-
tery was suitable for anastomosis just after the 
bifurcation. Right common iliac side-to-end  anas-
tomosis was made with continuous 6/0 polypropy-
lene sutures following systemic heparinization.
Popliteal anastomosis was then made by the same
end-to side technique. Finally, CFA and graft were
anastomosed side-to-side. The operation time was
2 hours and 57 minutes and the amount of total
bleeding was 150 ml. The patient was taken into
the intensive care unit (ICU), extubated 3 hours
later, and left the ICU in the next morning. Enok-
saparine 2 mg/kg/day was started 4 hours after sur-
gery. The patient had a palpable left posterior tibial
pulse, and an AAI of 1.00. The right side was un-
changed. Postoperative CT angiography showed an
open graft at the right anatomical position, and col-
lateralization seemed decreased (Figure 2). The pa-
tient was discharged 4 days after surgery. Warfarin
5 mg/day and clopidogrel 75 mg/day were pre-
scribed at discharge. The patient was referred to a
cardiologist for right EIA stenting, and finally right
femoropopliteal bypass was performed (Figure 3).

DISCUSSION

It has been accepted that the patency rates of
anatomical by-passes are higher than extra-
anatomical ones. Primary patency rates of femoral-
femoral bypasses are estimated to be at 65-70% at 5
years.2-4 Axillofemoral is also one of the options for

FI GU RE 1: Pre o pe ra ti ve 3 di men si o nal com pu te ri zed to mog rap hic an gi og -
raphy sho wing occ lu ded left com mon ili ac ar tery and ex ten si vely at he rosc le -
ro tic dis tal in fra re nal ab do mi nal aor ta.  



managing patients presenting with aortoiliac arte-
rial occlusions. Axiollofemoral bypass patency rates
are estimated to be as low as 40-75% at 5 years.5-8

Despite that, aortofemoral grafts are reported to be
patent 84% at 5 years. However, most of these
grafts were easily revised and remained patent for
long periods, giving a secondary patency rate of
93% at 10 years.8

Aortofemoral bypass procedures seem to be
the golden standard for intensive aortoiliac occlu-
sions. However, it is not feasible in some cases. We
also know that anatomical bypass procedures
should be chosen more for aortoiliac occusive dis-
ease, especially in patients presenting occlusion on
one aortoiliac side, and stenosis on the other side.
We wanted to share the story of this patient, to
make this alternative way of an anatomical bypass

procedure come into mind in appropriate cases.
This is an anatomical bypass from right CIA to left
popliteal artery.

CONCLUSION

Setting a new iliac bifurcation with a long seg-
ment bypass grafting at the original position can
be an alternative way for the patients with an in-
tensively atherosclerotic  abdominal aorta, total
occlusion at one CIA and severe stenosis on other
iliac side.
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FI GU RE 3: The fi nal com pu te ri zed to mog rap hic an gi og raphy sho wing the
right com mon ili ac ar tery stent and right fe mo ro pop li te al bypass graft. Both
grafts are pa tent (ap pro xi ma tely one ye ar af ter the first ope ra ti on). 

FIGURE 2: Postoperative (10 days after surgery) computerized tomographic
angiography showing a  patent graft at the right anatomical position and de-
creased collateralization.
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Visseral arter anevrizmaları (VAA) nadir görülen lezyonlardır. Sple-
nik arter anevrizması (SAA) en sık görülen VAA türüdür ve tüm
VAA’larının %60’ını oluşturmaktadır.1 Visseral arter anevrizmala-

rının %25’e yakını rüptüre bağlı olarak akut batın tablosu ile acil servislere
başvurur ve bu hastaların yaklaşık %8,5’i fatal seyrettiği için klinik önem arz
eder.2 Splenik arter anevrizmaları etiyolojik olarak anjiyodisplazi, portal hi-
pertansiyon, gebelik ve ateroskleroz ile ilişkilidir.3 Visseral arter anevriz-
maları klinikte genellikle asemptomatik seyretmesine karşın, rüptür gibi
mortaliteye yol açabilen komplikasyonları nedeni ile vakit kaybedilmeden
tedavi edilmelidir. Artan sıklıkta uygulanan başarılı transkateter emboli-
zasyon uygulamaları, geçmişte açık cerrahi prosedürle tedavi edilmekte olan
VAA’lar için alternatif ve güncel tedavi yöntemi haline gelmiştir. Endo-
vasküler yaklaşım, uygulama kolaylığı, düşük komplikasyon ve yüksek ba-
şarı oranları ile açık cerrahi tedaviye tercih edilmektedir. Bu makalede, SAA

Splenik Arter Anevrizmasında
Coil Embolizasyon

ÖÖZZEETT  Aort di sek si yo nu nun eş lik et ti ği sple nik ar ter anev riz ma sı, na dir gö rü len bir kli nik tab lo dur.
Her iki pa to lo ji nin de cer ra hi te da vi sin de mor ta li te ve mor bi di te oran la rı yük sek tir. Bu has ta lar da
da ha az in va ziv olan, ko lay uy gu la na bi len ve ol duk ça ba şa rı lı so nuç lar el de edi len en do vas kü ler
yön tem ler ter cih edi len ve gün cel te da vi yön te mi ha li ne gel miş tir. Bu ma ka le de sple nik ar ter anev-
riz ma sı ve be ra be rin de tip-B aort di sek si yo nu tes pit edi len, ve her iki pa to lo ji için de en do vas kü ler
te da vi uy gu la nan bir ol gu su nul du. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Splenik arter anevrizması; aort diseksiyonu; coil embolizasyon; TEVAR

AABBSS  TTRRAACCTT  Sple nic ar tery ane urysm ac com pa ni ed with aor tic dis sec ti on is a ra rely se en cli ni cal
con di ti on. Mor ta lity and mor bi dity ra tes are high in the sur gi cal tre at ment of both pat ho lo gi es. In
the se pa ti ents, en do vas cu lar met hods that are less in va si ve, ea sily per for med and ac hi e ve rat her
suc cess ful re sults and they be co me pre fer red and cur rent tre at ment met hods. In this ar tic le, a pa-
ti ent with sple nic ar tery ane urysm ac com pa ni ed with type-b aor tic dis sec ti on and un der went en-
do vas cu lar tre at ment for both pat ho lo gi es was pre sen ted.

KKeeyy  WWoorrddss::  Splenic artery aneurysm; aortic dissection; coil embolization; TEVAR
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ile birlikte tip-B aort diseksiyonu bulunan, ve her
iki patoloji için de endovasküler tedavi uygulanan
bir olgu sunuldu. 

OLGU SUNUMU 

Daha önce herhangi bir şikayeti bulunmayan 65
yaşındaki erkek hasta, ani başlayan karın ağrısı şi-
kayeti ile hastanemize müracaat etti. İlk muayenesi
acil servis ekibi tarafından yapılan ve rutin tetkik-
leri istenen hasta, kliniğimiz tarafından acil serviste
konsülte edildi. Hastanın vital bulguları stabil idi;
kalp atım hızı 72/dk, kan basıncı 120/70 mmHg ve
vücut ısısı 36,7°C idi. Batın muayenesinde sağ üst
kadranda hassasiyet mevcuttu, barsak sesleri nor-
moaktif olup, rebound veya defans tespit edilmedi.
Rutin hematolojik ve biyokimyasal laboratuar tet-
kik değerleri normal sınırlardaydı (hemoglobin
12,5g/dL, hematokrit %37, beyaz küre sayısı 11.000
vb). Bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde sple-
nik arterde yaklaşık 2 cm çapında sakküler anev-
rizma ve Tip-B aort diseksiyonu tespit edildi
(Resim 1). Hasta kliniğimize devralındı. Hastaya
uygulanacak işlem hakkında bilgi verildi ve onayı
alındı. İlk seansta splenik arter anevrizması için
lokal anestezi altında, sağ femoral arterden girile-
rek endovasküler coil embolizasyon işlemi uygu-
landı. Takibe alınan hastaya bir hafta sonra
gerçekleştirilen ikinci seansta ise aort diseksiyonu
için endovasküler onarım (TEVAR) uygulandı. Ta-
kibinde ilave problem gözlenmeyen hasta şifa ile
taburcu edildi. Postoperatif 3’üncü aydaki kontrol
muayenesinde ve BT anjiyografisinde endovasküler
herhangi bir problem gözlenmedi (Resim 2).

TARTIŞMA

Visseral arter anevrizmaları nadir görülen patolo-
jiler olup, %60 splenik arter, %25 hepatik arter ve
%5 superior mezenterik arter tutulumu görül-
mektedir. Splenik arter anevrizmalarının genel
popülasyondaki prevalansı tam olarak bilinme-
mektedir, ancak otopsi çalışmaları sağlıklı bireyle-
rin %0,1-10’unda görülebileceğini göstermektedir.
Yaşla insidansı artar, 5 ve 6. dekatlarda daha sık gö-
rülür. Kadınlarda daha sık görülmektedir; özellikle
gebelik sırasındaki hormonal değişikliklere bağlı
olarak damar duvarının zayıflaması ve artmış sple-
nik kan akımı anevrizma gelişimine yatkınlık oluş-
turabilir. Anevrizmaların çoğu splenik arterin orta
ve distal bölgelerinde yerleşim gösterir, tek, küçük
boyutta ve sakküler formdadır, boyutları sıklıkla
1,5 ile 5 cm arasındadır.1,4,5

Splenik arter anevrizmalarının etiyopatoge-
nezi tam olarak anlaşılamamıştır. Bilinen en sık
nedenler arasında ateroskleroz, mikotik enfeksi-
yonlar, künt abdominal travma, esansiyel hiper-
tansiyon, portal hipertansiyon, kronik pankreatit,
hipersplenizm, diabetes mellitus, poliarteritis no-
dosa gibi konnektif doku hastalıkları, fibromüskü-
ler displazi, gebelik ve karaciğer transplantasyonu
yer almaktadır.3 Pankreatitlere bağlı anevrizmala-
rın daha çok psödoanevrizma şeklinde olduğu be-
lirtilmektedir. Son dönemlerde, enfekte psödo-
kistlerin ciddi inflamasyonunun ve pankreatik en-
zimlerin arteriyel duvarda erozyon ve otodigesyona
yol açabileceği belirtilmektedir.3,6

Splenik arter anevrizması olan hastalar sıklıkla
asemptomatiktir, ancak %20 vakada sol üst kadran
ağrısı, bulantı veya epigastrik rahatsızlık ve bazen
de sırt ağrısı gibi müphem belirtiler vardır ve çoğu
SAA başka endikasyonlar için yapılan tanısal rad-
yolojik tetkikler sırasında tesadüfen tespit edilir.6,7

Bizim olgumuz da karın ağrısı şikayeti ile hastane-
miz acil servisine başvurdu ve yapılan tetkikler so-
nucunda SAA ve tip-B aort diseksiyonu tanıları ile
kliniğimize devralındı. Rüptür, SAA’da en fatal kli-
nik durumdur. Ani gelişen şiddetli karın ağrısı, hi-
potansiyon veya hipovolemik şok tablosu görülür
ve hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. En
önemli komplikasyon olan rüptür %3-9 olguda gö-

RESİM 1: Bilgisayarlı tomografide splenik anevrizma ve aort diseksiyonu
görüntüsü.
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rülür ve rüptürle alakalı mortalite oranının %36’ya
kadar ulaşabileceği bildirilmektedir. Rüptür riski-
nin en yüksek olduğu hasta grubu, genç yaştaki ha-
mile kadınlardır.8 Beta blokör ajanların rüptür
riskini azaltabileceğini bildiren çalışmalar bildiril-
miştir.9

Tanı için radyolojik görüntüleme yöntemleri
esastır. Direkt batın grafilerinde sol üst kadranda
kalsifikasyonlar görülebilir. Ultrasonografi ile sple-
nik arteri göstermek her zaman mümkün olmaya-
bilir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans
görüntüleme yöntemleri ile anevrizmanın lokali-
zasyonu, morfolojisi, eşlik edebilecek diğer pato-
lojik bulgular tespit edilebilir. Tanıda en değerli
yöntemlerden biri selektif splanknik arter anjiyo-

grafisidir, ancak invaziv bir işlemdir ve rüptüre yol
açabilir.7 Bizim olgumuzda da acil serviste karın ağ-
rısı etiyolojisini aydınlatmak için yapılan tetkikler
sırasında çekilen bilgisayarlı tomografide SAA tes-
pit edildi. 

SAA genellikle asemptomatik olmasına karşın,
mortalite ile sonuçlanabilen rüptür gibi kompli-
kasyonlara yol açabileceğinden, erken dönemde te-
davi uygulanmalıdır. Anevrizma çapının 2 cm’den
büyük olduğu durumlarda tedavi önerilmektedir.10

Psödoanevrizmaların rüptür riski daha yüksek ol-
duğu için, tespit edildiği anda, çapı ne olursa olsun
tedavi edilmelidir. İdeal tedavi şekli splenik arterde
akımı ve dalağı koruyarak anevrizmayı devre dışı
bırakmaktır. Splenektomi uygulanması ilave risk ve

RESİM 2: Kontrol bilgisayarlı tomografi anjiyografi görüntüsü.
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enfeksiyon gibi sorunlar yaratmaktadır. Son yıl-
larda, gelişen teknoloji ve kullanıma bağlı tecrübe
artışı ile literatürde endovasküler uygulama bildi-
rilerinin artması, daha az invaziv yöntemler olan
bu tekniklerin, tüm tıbbi alanlarda güncel teda-
vide ilk seçenek haline geldiğini yansıtmaktadır.
Yüksek operatif riski olan ve özellikle kanamalı
hastalarda coil kullanılarak yapılan arteriyel em-
bolizasyon ile kısa sürede etkili sonuç alınabilmek-
tedir. Prognoz; klinik tablo, lezyonun anatomik
lokalizasyonu, varsa altta yatan primer hastalığa ve
hastanın genel kondisyonuna bağlıdır. 

SAA tedavisi splenik arter üzerindeki lokali-
zasyonuna bağlıdır. Tedavide anevrizmanın loka-
lizasyonuna göre açık cerrahi veya laparoskopik
yöntemle splenik arter ligasyonu, anevrizmanın li-
gasyonu, parsiyel veya total anevrizmaektomi son-
rası arteriyel rekonstrüksiyon ve/veya splenektomi
şeklinde planlanabilir. Anevrizma splenik arterin
distal bölgesinde ise, standart tedavinin splenek-
tomi ile birlikte anevrizmektomi olduğunu belir-
ten görüşler yanında, olgumuzda olduğu gibi
anevrizma tesadüfen tespit edilmişse, transkateter
embolizasyon, ilaç kaplı stent greft uygulanması
veya perkutan coil veya trombin enjeksiyonu gibi
perkutan girişimsel tekniklerle tedavi uygulanabi-
lecğini savunan görüşler de mevcuttur.6,8 McDer-
mott ve ark. SAA’lı hastalarda transkateter arteriyel
embolizasyon yöntemi ile başarı oranlarının %85
olduğunu bildirmektedirler.11 Benzer şekilde, Gu-
illon ve ark. SAA’lı hastalarda embolizasyon ve
stent uyglaması ile endovasküler tedavide %92 tek-
nik başarı oranı sağladıklarını bildirmişlerdir.12 Pra-
tik uygulamada distal SAA’larda coil embolizasyon
ilk tercih edilecek endovasküler yöntem olmalıdır.
Kıvrımlı seyir gösteren splenik arterde stent greft-
leri anevrizma düzeyine getirmek bazı olgularda

mümkün olmayabilir. Rijid taşıyıcı sistemi nede-
niyle stent greftler daha proksimal yerleşimli anev-
rizmalar için uygundur.12

Aort diseksiyonları klinik olarak daha akut
seyreden ve mortalite oranının her geçen saat artış
gösterdiği klinik tablolardır. Aort diseksiyonlarının
cerrahi tedavisinde de mortalite ve morbidite oran-
ları oldukça yüksektir. Tip-B aort diseksiyonları
yüksek mortalite ve parapleji riski nedeniyle cer-
rahi tedaviden en az yarar gören diseksiyon tipi-
dir.13 Bu yüzden geçmişte, özellikle tip-B aort
diseksiyonları için birçok otör tarafından medikal
takip önerilmekte idi. Aorta stent greft uygulama-
ları (EVAR/TEVAR) ile aort diseksiyonlarında da
oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiş, ve bu teknik
günümüzde birçok merkezde rutin olarak uygula-
nan ve güncel tedavi yöntemi haline gelmiştir. Biz
de olgumuzda ikinci seansta tip-B diseksiyon için
TEVAR uyguladık.

SONUÇ

Hem SAA, hem de aort diseksiyonu nadir görülen
klinik tablolardır. Cerrahi tedavilerinin mortalite
ve morbidite oranları oldukça yüksektir. Endovas-
küler tedavi; daha az invaziv ve kolay uygulanabi-
lir olması, hastanede kalış süresinin kısa olması,
komplikasyon oranının düşük ve başarı oranının
oldukça yüksek olması nedeniyle, cerrahi tedaviye
tercih edilen, artan sıklıkta uygulanan ve güncel
tedavi yöntemidir. Maliyetinin yüksek oluşu ve
henüz uzun dönem sonuçlarının bulunmaması
olumsuz yönleri olarak görünmektedir.

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