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MAKALE GÖNDERMEK İÇİN
Damar Cerrahi Dergisi’ne makale göndermek için; www.uvcd.org/dergi adresin-
deki “Online Makale Gönder” linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen
makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten
takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER
Damar Cerrahi Dergisi, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği’nin süreli yayını
olarak, arteryel, venöz ve lenfatik sistem hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda ret-
rospektif, prospektif veya deneysel araştırmaları içeren özgün makaleler, derlemeler, olgu
sunumları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, tıbbi eğitimler, bilimsel mektu-
plar, ayırıcı tanılar, orijinal görüntüler, tanınız nedir? ler, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-
cevaplar ve damar cerrahi gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve
uluslar arası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Damar Cerrahi Dergisi, yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilim-
sel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.
Editörler ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları
konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce
yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel
toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı
iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler
yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir for-
munda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

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

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

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

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

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

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

YAZARLARA



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

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

- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

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

- Cerrahi teknik
- Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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.



eni bir yayın döneminde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. 2015 yılının ilk sayısında ül-
kemizin değerli merkezlerinden kıymetli yazarlar tarafından dergimize gönderilmiş olan

dokuz adet orijinal araştırma eseri ve dokuz adet olgu sunumu olmak üzere 18 adet eser yer al-
maktadır. Bu eserler değerlendirildiğinde aort anevrizmaları, periferik arter hastalıkları, karotis
arter hastalıkları, arteriyo-venöz erişim ve ven hastalıkları gibi damar cerrahisi alanının hemen
tüm alanlarını içerecek bir dağılım göstermektedir. Bu nedenle siz değerli okuyucularımızın il-
gisini çekeceğini ve beğenisini kazanacağını düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Damar Cerrahi Dergisinin 3 sayısını da zamanında basabilmiş olmaktan
gurur duymaktayım. Önceki yıllarda dergimiz zamanında ve yeterli sayıda makale ile basılma-
mış olması nedeniyle Türk Tıp Dizini’nden çıkarılmıştı. Yoğun gayretlerimiz sonunda dergimiz
yeniden Türk Tıp Dizini’ndeki yerini almıştır. Bunun haricinde ise hala “index medicus” ve “sci-
ence citation index” nezdinde dergimizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu konuda
tüm meslektaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Dergimizin özellikle orijinal araştırma vas-
fındaki makaleler ile desteklenmesi önemlidir. Ayrıca bu makalelerin değerlendirme sürecinde
görev alan çok kıymetli hakem danışmanlarımıza da çok iş düşmektedir. Gönderilen bir yazının
değerlendirilme süreci ve bu sürecin hızı, hakem danışmanlarımızın öz verili çalışmalarına bağ-
lıdır. Bir yazı en az 2 hakem danışman tarafından değerlendirilmeli ve bu danışmanların vere-
ceği kararlar doğrultusunda seyri değişmektedir. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki danışman
listesinde yer alan pek çok meslektaşımız kendilerine bir yazıyı gönderdiğimizde bazen mazeret
bile göstermeden yazıyı bekletip sonra cevap bile vermemektedirler. Bu gibi davranışlar ise de-
ğerlendirme sürecinde uzamalara neden olmaktadır. Hakem danışmanlardan ricam; bir yazıyı
değerlendirmeleri için gönderildiğinde; yazı ilgi alanları dışındaysa, müsait değillerse veya de-
ğerlendirmek istemiyorlarsa kendilerine ilk teklif maili geldiğinde “değerlendirmek istemiyo-
rum” linkinden işlem yapmalarıdır. Biz de bu durumda hızlı bir şekilde yeni hakem danışman
tayin ederek değerlendirme sürecini kısaltabiliriz.

Geldiğimiz nokta itibari ile değerlendirirsek dergimiz artık bir düzene oturmaktadır. Sayılar za-
manında ve içerik olarak da dolu bir şekilde basılmaktadır. Bundan sonrası için de derginin ge-
leceğine daha ümitle bakabilmekteyim. Dergimizin web sayfası için yeni ISSN numarası
alınmıştır. Bu sayfadan derginin 2003 yılından itibaren tüm arşivine ve basıma kabul edilmiş ya-
zıların doi numarası verilmiş hallerine ulaşabilirsiniz. 

2015 yılı için her zamankinden daha fazla sizlerin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Gerek
yazarlarımızın gerekse hakem danışmanlarımızın öz verili çalışmaları çok önemlidir. Bizleri şim-
diye kadar destekleyen tüm yazarlara ve çok değerli vakitlerini ayırarak yazıları değerlendiren
tüm hakem danışmanlarımız ile derginin basımında emeği geçen tüm Türkiye Klinikleri çalı-
şanlarına şükranlarımı iletiyorum.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

PPrrooff..DDrr..  UUffuukk  DDEE  MMİİRR  KKII  LLIIÇÇ  

Edi tör
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Endovasküler Stent Greft Uygulamalarında
İlk Klinik Deneyimlerimiz ve
Erken Dönem Sonuçlarımız

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmada, kliniğimizde torakal ve abdominal aort anevrizmalarında uygulanan en-
dovasküler girişimlerin erken dönem sonuçları değerlendirildi. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Nisan 2013 ile
Temmuz 2014 tarihleri arasında endovasküler stent greft uygulanan hastalar retrospektif olarak ince-
lendi. Hastaların tümüne bilgisayarlı tomografi, koroner ve periferik anjiyografiler yapıldı. Açık cer-
rahi gereksinimi ihtimali de göz önünde bulundurularak tüm ayrıntılı laboratuar tetkikleri yapıldı.
Hastalar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nce değerlendirilip, endovasküler prosedüre hazır-
landı. BBuullgguullaarr:: On beş aylık dönemde toplam 19 hastada (17 adet endovasküler aortik onarım, 2 adet
endovasküler aortik onarım+torasik endovasküler aortik onarım) endovasküler işlem gerçekleştirdik.
İlk 13 hasta anjiyografi ünitesinde, geri kalan hastalar, hibrit kalp damar cerrahisi ameliyathanemizde
işleme alındı. Hastaların sadece 6 tanesinde endoleak gözlendi, bu hastaların 5'inde işlem sonunda
endoleak giderildi. Bir hastada 1. ay sonunda endoleak olmadığı tespit edildi. İşlem sonunda bir has-
tamıza femoro-femoral baypas operasyonu, bir hastamıza da femoral endarterektomi ve distale em-
bolektomi yapıldı. Acil koşullarda hipovolemik şok tablosuyla operasyona alınan bir hastamız
kaybedildi. Ortalama takip süresi 14,5 ay (dağılım 6-22 ay) idi. SSoonnuuçç::  Yeni bir klinik olarak gerçek-
leştirdiğimiz endovasküler girişimlerin erken dönem sonuçlarının ilerisi için umut verici olduğunu dü-
şünmekteyiz. Endovasküler girişimlerin hibrit ortamda uygulanmasının, hem açık cerrahi prosedüre
geçme olasılığı, hem de gelişebilecek komplikasyonlar açısından daha emniyetli ve konforlu olaca-
ğını düşünmekteyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Abdominal aort anevrizması; torasik aort anevrizması; 
endovasküler prosedürler

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  In this study, the early results of endovascular interventions for thoracic and
abdominal aortic aneurysms performed in our clinic were evaluated. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Patients
who were implanted endovascular stent grafts between April 2013 and July 2014 were analyzed ret-
rospectively. Computerized tomography, coronary and peripheral angiographies were performed in
all patients. Taking the probability of need for an open surgery into account, all detailed laboratory
studies were done. All patients were consulted to Anesthesiology clinic for an endovascular procedure.
RReessuullttss::  We performed endovascular procedures in 19 patients (17 endovascular aneurysm repairs, 2
endovascular aneurysm repairs+thoracic endovascular aortic/aneurysm repairs)  in a period of 15
months. First 13 patients were operated in the angiography unit, and the rest were operated in the hy-
brid operating room. Endoleak was found in 6 patients perioperatively, but there was no endoleak at
the end of procedure in 5 of those patients. One patient was found not to have endoleak in the first
postoperative month. One patient was operated for femorofemoral bypass, and the other was operated
for femoral endarterectomy and distal arterial embolectomy at the end of the procedure. One patient
with hypovolemic shock and operated emergently died intraoperatively. Mean follow up period was
14.5 months (range 6 - 22 months). CCoonncclluussiioonn:: As a newly founded clinic, we find the early term re-
sults of our endovascular interventions promising for the future. We think that, performing en-
dovascular interventions in a hybrid environment is safer and more comfortable both regarding the
probability of conversion into an open procedure and for possible complications of the procedure.

KKeeyy  WWoorrddss::  Abdominal aortic aneurysm; thoracic aortic aneurysm; endovascular procedures

DDaa  mmaarr  CCeerr  DDeerrgg  22001155;;2244((11))::11--77

Orhan FINDIK,a

Özgür BARIŞ,a

Çağrı DÜZYOL,a

Hakan PARLAR,a

Ufuk AYDIN,b

Canan BALCI,c

L. Ahmet ORHAN,d

Atike TEKELİ KUNT,a

Uğur KOÇOĞULLARIe

aKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
cAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,
Kocaeli Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Kocaeli
bKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Bursa
dTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İs-
tanbul İli Anadolu Güney Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
eKalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul

Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 12.02.2015
Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 26.03.2015

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Orhan FINDIK
Kocaeli Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kocaeli,
TÜRKİYE/TURKEY
temorhan@yahoo.com

doi: 10.9739/uvcd.2015-44185

Cop yright © 2015 by
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Aortik Anevrizmalar, Cerrahi ve 
Endovasküler Tedavisi 



Abdominal ve torakal aort anevrizma ve di-
seksiyonlarında uygulanan endovasküler
girişimlerin sayısı zamanla artış göster-

mektedir. Standart tedavi cerrahi yaklaşım olmakla
birlikte, hastada morbidite ve mortaliteyi artırıcı
ek risk faktörlerinin bulunması, endovasküler yak-
laşımı daha ön plana çıkarmaktadır. 2000’li yıllar-
dan günümüze kadar olan dönemde endovasküler
girişimlerin uygulanması yükselen bir ivme ile artış
göstermiştir.

Endovasküler tedaviler açık cerrahiyle kıyas-
landığında erken dönemde daha düşük morbidite
ve mortaliteye sahiptir. Hastanede kalış süresinin
kısa olması, daha az kan transfüzyonu ihtiyacı, ve
özellikle ilk 3- 6 aylık dönemde hastanın yaşam ka-
litesinin çok daha iyi olması endovasküler prose-
dürlerin önemli üstünlükleridir. Uzun dönem
sonuçlarına bakıldığında, literatürde morbidite ve
mortalite açısından cerrahi yaklaşım ve endovas-
küler girişimler arasında önemli fark olmadığına
dair yayınlar da mevcuttur. Yeni kurulan bir klini-
kolarak, aort patolojilerine uyguladığımız endo-
vasküler girişimlerin erken dönem sonuçlarını
vurgulamayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Nisan 2013 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında en-
dovasküler stent greft implantasyonu uyguladığı-
mız 19 hasta retrospektif olarak incelendi.
Hastaların yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları ve
tanıları kaydedildi.

Endovasküler girişimlerimizin ilk 13’ü Kalp ve
Damar Cerrahisi, Kardiyoloji ve Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kliniklerinin oluşturduğu ekip tara-
fından anjiyografi ünitesinde gerçekleştirildi. Son
6 endovasküler prosedür,  Kalp ve Damar Cerra-
hisi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon klinikleri
tarafından oluşturulan ekip ile Kalp ve Damar
Cerrahisi Kliniği’nin hibrit ameliyathanesinde uy-
gulandı. Anjiyografi ünitesinde yapılan endovas-
küler stent greft işlemlerinin hepsi  epidural ve
lokal anestezi ile, hibrit ameliyathanedeki endo-
vasküler stent greft işlemlerinin ise  biri epidural
ve lokal anesteziyle, kalan 5 operasyon da  genel
anestezi altında gerçekleştirildi. 

İşlem öncesi tüm hastalara kontrastlı bilgisa-
yarlı tomografi ve radyal arter yolu ile anjiyografi
yapıldı. Ölçümlerde;  abdominal veya torakal aor-
tun çapı, duvar kalsifikasyonu, lümendeki trombüs
varlığı, stent greftin yerleştirileceği anevrizma bo-
yunun çapı ve uzunluğu, renal arterlere olan uzak-
lığı, diseksiyon olgularında ise gerçek ve yalancı
lümenlerin viseral organ perfüzyonları açısından
lokalizasyonları ve re-entry mesafeleri, aortoiliyak
açılar, iliyak arterlerde stenoz varlığı, anevrizma-
tik segment var ise uzunluğu, internal iliyak arter-
lerin durumu ayrıntılı incelendi.

Hastaların preoperatif dönemde, normalde
açık cerrahi prosedür için gereken tüm rutin tet-
kikleri yapıldı. Eşlik eden hastalıklarına göre ge-
rekli klinik konsültasyonları yapılıp anestezi
onayları alındı. 

Cerrahi uygunluklarına göre seçilen stent greft
sistemlerine göre, operasyon başlangıcında, arter-
yel monitörizasyon ardından, unilateral ya da bila-
teral femoral arter eksplorasyonu uygulanıp ana
femoral arter dönülüp asıldı. Sistemik heparinizas-
yonda 70 ünite/kg-IV heparin verildikten sonra,
aktive pıhtılaşma zamanı kontrolü ardından, femo-
ral arterlere kros klemp kondu. Kılavuz tellerin
yollanması, ardından taşıyıcı sistemin implantas-
yonu ve kontrollü ölçümleri ve ardışık sineanjio-
grafi eşliğiyle stent greft yerleştirildikten sonra,
anjiografi kontrolleri yapılıp, femoral arterler 6/0
prolen ile primer onarıldı. Kanama kontrolü ve fe-
moral arterlerin Doppler ultrasonografi ile akım
kontrolleri yapıldı, ve insizyon bölgesine hemovak
dren konularak operasyonlar sonlandırıldı. Hasta-
lar ekstübe edilip Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun
Bakım Ünitesi’ne alındı. 

Hastalar ortalama 1 gün Kardiyovasküler Cer-
rahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kaldıktan sonra ser-
vise çıkarıldı. Servis kontrolleri ardından taburcu
edilen hastaların 3., 6. ve 12. ayda kontrastlı bilgi-
sayarlı tomografi kontrolleri yapıldı. Endoleak açı-
sından değerlendirildi.

BULGULAR

Endovasküler girişim uygulanan hastaların 16’sı
erkek, 3’ü kadındı. Ortalama yaş 67,21, yaş aralığı
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48-82 yıldı. Eşlik eden hastalıklar; hipertansiyon,
diabetes mellitus, hiperlipidemi, koroner arter has-
talığı, periferik arter hastalığı, kronik obstrüktif ak-
ciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve
obeziteydi (Tablo 1). Hastaların %84,21’i (16 hasta)
erkekti. Hastaların %73,68’i (14 hasta) hipertansif,
%63,16’sı (12 hasta) da hiperlipidemikti. Hastala-
rın %47,37’sinde (9 hasta) diabetes mellitus,
%47,37’sinde (9 hasta) koroner arter hastalığı,
%42,10’unda (8 hasta) periferik arter hastalığı,
%31,58’inde (6 hasta) kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH), %31,58’inde (6 hasta) obezite ve
%15,79’unda (3 hasta) kronik böbrek yetmezliği
mevcuttu. Dört hastada geçirilmiş koroner baypas
operasyonu öyküsü vardı. 

Endovasküler girişim 19 hastanın 14’üne epi-
dural ve spinal anesteziyle beraber hafif sedasyon
altında, 5 hastaya da genel anestezi altında yapıldı.
Hastaların %10,52’si (2 hasta) American Society
of Anesthesiologists (ASA) 2 skoruna, diğer has-
talar (%89,48) ASA 3 ve 4 skoruna sahiptiler. On

sekiz hasta elektif şartlarda operasyona alındı. Bir
hasta ise dış merkezden sevk ile acil şartlarda
alındı. Hastaların 17’sinde işlem için her iki fe-
moral arter eksplorasyonu yapılıp femoral arter-
ler askıya alınarak işlem için hazır hale getirildi.
İki hastada tek taraflı femoral arter eksplorasyonu
yapılıp askıya alındı. Diğer femoral arterden per-
kütan girildi. On dokuz hastanın 2’sine endovas-
küler aortik onarım (EVAR) ve torasik endo-
vasküler aortik onarım (TEVAR), 17’sine EVAR
işlemi yapıldı. EVAR yapılan hastaların üçüne
aorto-uni-iliak işlem, geri kalanına aorto-bi-iliak
işlem yapıldı (Tablo 2).

Aort patolojisi 11 hastada (%57) hastalar diğer
branşlarda başka sebeple tetkik edilirken saptandı.
İşlem esnasında 2 hastada Tip 1 endoleak, 2 hastada
Tip 3 endoleak, 2 hastada Tip 2 endoleak gelişti. Bir
hasta hariç hastalarında tamamında endoleak balon
yapılarak ya da ek stent yerleştirilerek önlendi. Tip
2 endoleak’i olan bir hastanın, 1 ay sonra çekilen
kontrastlı tomografisinde endoleak gözlenmedi.
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No Yaş Cinsiyet HT DM HL KAH PAH KOAH KBY Obezite Koroner baypas Abdominal operasyon

1 61 E + + + + - - + - + -

2 63 E + + - - - + + + - -

3 58 E - - - + - - - - - -

4 82 E + - + - + - - - - -

5 67 E + + + + + + - - + -

6 72 K + - + - + - - - - -

7 81 E + + + - - - + - - -

8 48 E + - - + - + - + - -

9 73 E + + - + + - - - - -

10 58 E - - + - - + - - - -

11 74 E - + + + - + - + + +

12 65 E + - - + + - - - - -

13 71 E + + + + - - - - - -

14 69 E + - + - + - - - - -

15 66 K + - - - + - - + - -

16 68 E - + + - - + - + - -

17 72 E + - + - - - - - - +

18 59 E - + - - + - - - - -

19 70 K + - + + - - - + + -

TABLO 1: Endovasküler tedavi uygulanan hastaların özellikleri.

E: Erkek; K: Kadın; HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes mellitus; HL: Hiperlipidemi; KAH: Koroner arter hastalığı; PAH: Periferik arteriyel hastalık, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı; KBY: Kronik böbrek yetmezliği.



Dış merkezden gelen hastanın postoperatif yoğun
bakım takiplerinde serebrovasküler olay gelişti.
Hemipleji tablosu sebat etti. Nöroloji bölümünce
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Üni-
tesi’nde entübe olarak takip edilen hasta, 23. günde
kaybedildi. Bir hastada işlem öncesi her iki ana ili-
yak arterde stenoz mevcuttu. Hastaya balon anji-
yoplasti uygulandı. Endovasküler işlem sonrası,
taşıyıcı sistemin bulunduğu femoral arterde disek-
siyon geliştiğinden, femoro-femoral baypas yapıldı.
Bir hastada da bacakta iskemi geliştiğinden ilk önce
distal artere embolektomi, femoral artere trombo-
endarterektomi yapıldı. Akım olduğu görüldü ve
hasta yoğun bakıma alındı. İşlem sonrası hastalar
yoğun bakımda ortalama 1,8 gün takip edildiler.
Serviste ortalama 4,4 gün yatırılan hastalara 3., 6.
ve 12. aylarda kontrastlı bilgisayarlı tomografiler
çekildi. Hastalar asetil salisilik asit tedavisi ile ta-
burcu edildiler. Koroner ve periferik arter hasta-
lığı, stent implantasyonu hikayesi olan hastalara

klopidogrel 75 mg tablet eklendi. Hipertansiyon ve
hiperlipidemisi olan hastalar, medikal tedavileri
düzenlenerek taburcu edildi.

TARTIŞMA

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında uygulanan
endovasküler girişimlerin sayısı, özellikle son 20 yıl
içinde hızlı bir artış eğilimindedir. Parodi ve ark.
tarafından 1991 yılında beş hastaya yapılan EVAR
işlemi serisi yayınlanmıştır.1 Torasik aort anevriz-
malarında ilk cerrahi işlemDebakey ve Cooley2 ta-
rafından 1953 yılında, TEVAR ise 1994 yılında
Dake tarafından uygulanmıştır.

Abdominal aort anevrizmalarında elektif ol-
gularda klasik cerrahi prosedürlerde mortalite
oranı %2 civarındayken, rüptüre anevrizmalarda
mortalite %50’lere çıkmaktadır.3-5 Çoğu anevrizma
asemptomatik olarak tesadüfen tespit edilmektedir.
Anevrizma çapının fazla olması ve çapın büyüme
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No Başvuru Ameliyat Lokalizasyon Komplikasyon Marka Endoleak

1 Karın ağrısı EVAR + TEVAR Desendan+Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

2 Karın ağrısı EVAR Aorto-bi-iliyak SVO, U-YBÜ, EX Medtronic -

3 Karın ağrısı EVAR Aorto-uni-iliyak - Endologix Tip II

4 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

5 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak Femoral arter diseksiyonu , Medtronic Tip III

(kros/femorofemoral baypas yapıldı)

6 Tesadüfen EVAR Aorto-uni-iliyak - Endologix Tip I

7 Karın ağrısı EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic Tip III

8 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

9 Karın ağrısı EVAR+TEVAR Desendan+Aorto-bi-iliyak Bacak iskemisi> Medtronic -

Femoral endarterektomi+ embolektomi

10 Karın ağrısı EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

11 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

12 Karın ağrısı EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

13 Tesadüfen EVAR Aorto-uni-iliyak - Endologix -

14 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Medtronic -

15 Karın ağrısı EVAR Aorto-bi-iliyak - Anaconda Vascutek-Terumo Tip I

16 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Anaconda Vascutek-Terumo -

17 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Anaconda Vascutek-Terumo Tip II

18 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Anaconda Vascutek-Terumo -

19 Tesadüfen EVAR Aorto-bi-iliyak - Anaconda Vascutek-Terumo -

TABLO 2: Hastaların başvuru sebepleri, tedavi yaklaşımlarının özellikleri ve ayrıntılı bilgiler, gelişen komplikasyonlar.

EVAR: Endovasküler aortik onarım; TEVAR: Torasik endovasküler aortik onarım; SVO: Serebrovasküler olay; U-YBÜ:  Uzamış yoğun bakım süresi; PTA: Perkütan translüminal an-
jiyoplasti. 



hızı, rüptürde rol oynayan en önemli unsurlardır.
Bizim hastalarımızın 19’unun 11’inde tanı konul-
ması tesadüfen olmuştur. 

Torakal aort anevrizmalarında ise açık cerra-
hide mortalite oranı %5 ile %22 arasında değiş-
mektedir.6-8 TEVAR işlemi bu hastalarda hem
morbidite hem mortalite oranlarını oldukça düşür-
mektedir. Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişe sahip olan
kliniğimiz 15 aylık dönemde 2 EVAR+TEVAR ve
17 EVAR işlemi gerçekleştirmiştir (Resim 1, 2). Dış

merkezden gelen ve acil koşullarda alınan bir has-
tamız kaybedilmiştir.

EVAR ve TEVAR işlemi sırasında işleme bağlı
ve stent grefte bağlı komplikasyonlar da söz konu-
sudur. Aort diseksiyonu, arter perforasyonu, distale
embolizasyon, psödoanevrizma, enfeksiyon ve
stent greftin yerleştirilememesi, stent greftin yer
değiştirmesi, kollaps,  endoleak, greft oklüzyonu
gibi bir çok komplikasyon görülebilmektedir. Özel-
likle erken dönemde endoleak oranı %30 ile %40
arasında değişmektedir.9

İşlem sırasında 6 hastamızda (%31) endoleak
saptandı. Bunlardan 5 hastada, balonla dilatasyon
yapılarak ya da ek stent greft yerleştirilerek endo-
leak sorunu giderildi. Bir hastada ise 1. ay sonra çe-
kilen kontrastlı bilgisayarlı tomografide endoleak’e
rastlanmadı. İki hastamızda işlem sonunda biri-
sinde femoral arter diseksiyonu, diğerinde femoral
arter embolisi gelişti. Femoral arter diseksiyonu ge-
lişen hastaya, anjiyografi ünitesinde uygun şartlar
olmadığından müdahale edilemedi. Kalp damar
cerrahisi ameliyathanesinde femoro-femoral bay-
pas operasyonu gerçekleştirildi. Diğer hastaya da
EVAR sonrası gelişen iskemi nedeniyle femoral en-
darterektomi ve embolektomi operasyonu yapıldı.

Torakal aort anevrizma ve diseksiyonlarında
TEVAR işlemi,  morbidite ve mortalite oranları açı-
sından önemli bir avantaja sahiptir.10 Abdominal
aort anevrizmalarında elektif koşullarda cerrahi te-
davi altın standarttır. Açık cerrahi için yüksek risk
faktörleri sayılan; 75 yaş üstü hastalar, astım,
KOAH, obezite (beden kitle indeksi >30), geçiril-
miş kardiyak ya da abdominal operasyon, sınıf 3-4
konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonunun %30’dan küçük olması, anstabil an-
gina pektoris, major serebrovasküler hastalık ol-
ması, son dönem böbrek yetmezliği ve genel
anestezi almanın riskli olduğu durumlarda EVAR,
ilk seçenektir.       

Kliniğimizde endovasküler girişim uyguladığı-
mız hastaların ikisi 75 yaş üzerindeydi. Dokuz has-
tada koroner arter hastalığı mevcut olup, 4’ünde
geçirilmiş koroner baypas öyküsü mevcuttu. İki
hastada da geçirilmiş abdominal operasyon öyküsü
mevcuttu. Altı hastada KOAH, altı hastada obezite,
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RESİM 1: Abdominal bilgisayarlı tomografide stent greftin kesit görüntüsü.

RESİM 2: Torasik endovasküler aortik onarım+endovasküler aortik onarım
yapılan hastanın direkt grafisinde stent greftin görüntüsü. 



üç hastada kronik böbrek yetmezliği, bir hastada da
geçirilmiş serebrovasküler olay öyküsü mevcuttu
(Tablo 1). On dokuz hastanın birisi acil koşullarda
alındı. On sekiz hastanın elektif koşullarda açık
cerrahisinin mortalite ve morbidite oranlarının
yüksek olacağı öngörüldü. Bu nedenle endovaskü-
ler yaklaşım tercih edildi. 

Literatürde endovasküler işlemlerle ilgili ül-
kemiz ve yurtdışında yapılmış çok sayıda çalışma
mevcuttur. Erken ve orta dönem sonuçlarının ya-
nında uzun dönem sonuçlarla ilgili yayınlar da son
zamanlarda ağırlıklı olarak literatürde yerini al-
maktadır. Ülkemizde Karabulut ve ark. ile Yavuz
ve ark.nın vaka sayısı ve takip süresi açısından yap-
tıkları çalışmalar dikkat çekicidir.11,12 Günday ve
ark. ile Çil ve ark. da uygulamış oldukları endovas-
küler işlemlerdeki deneyimlerini paylaşmışlar-
dır.13,14 Karabulut ve ark.nın (2004-2011, 74 hasta)
33±18 ay takip ettikleri seride, mortalite %6, top-
lam mortalite %14, yeniden girişim oranı %6 ola-
rak belirtilmiştir.11 Yavuz ve ark. (2006-2012, 72
hasta) ise mortaliteyi %1,3, erken mortaliteyi %4,1,
toplam mortaliteyi %12,5 ve yeniden girişim ora-
nını %12,5 olarak belirtmiştir.12 Yurtdışında yapı-
lan EUROSTAR, DREAM, EVAR ve OVER
çalışmalarına bakıldığında; ameliyat mortalitesinin
OVER’de (2002-2008, 881 hasta) %0,5, EVAR’da
(1999-2004, 1252 hasta) %2,3, DREAM’de (2000-
2003, 351 hasta) %1,2 olduğu görülmektedir.
EVAR çalışmasında takip süresi 6 yılken, OVER ça-
lışmasında ortalama takip süresi 1,8 yıldır. Tekrar
girişim oranları EUROSTAR, DREAM ve OVER
çalışmalarında %13 ile %14 arasındadır. EVAR’da
ise %5,1 olarak bildirilmiştir.15-17 Bizim çalışma-
mızda acil olarak alınan 1 hastamız kaybedilmiştir.

Mortalitemiz %5’tir. Ortalama takip süremiz 14,5
aydır. Endovasküler girişim sonrasında, takip süre-
since tekrar girişim olmamıştır. Elektif vakalarda
endovasküler patoloji veya başka bir hastalığa bağlı
hasta ölümü olmamıştır.

SONUÇ

Kliniğimizde 15 aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz
endovasküler işlemlerin erken dönem sonuçlarını
paylaşmayı amaçladığımız bu çalışmaya ek olarak,
endovasküler girişimler konusunda, hem vaka sa-
yısının daha fazla olduğu, hem de uzun dönem ta-
kiplerin yapıldığı çalışmalara daha çok ihtiyaç
vardır. Hibrit ameliyathanelerin de hem endovas-
küler girişim sırasında açık cerrahiye dönme ola-
sılığı, hem de girişim sonrası olabilecek komp-
likasyonlara yaklaşım açısından daha emniyetli ve
konforlu olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca endo-
vasküler işlemlerin travmatik aort diseksiyonu ol-
gularında da hasta sağ kalımı üzerinde olumlu
etkileri vardır. Özellikle akut tip B diseksiyonlarda
endovasküler stent uygulaması, yalancı lümende
dekompresyon yaparak rüptür riskini düşüren ve
optimal distal perfüzyonu sağlayan etkili bir yön-
tem olduğundan,18 özellikle travmatik aort patolo-
jileri gibi kardiyovasküler acillerde açık cerrahi
mortalite ve morbidite riskinin çok yüksek olduğu
olgularda, endovasküler prosedürlerin başarısının
yeni merkezlerde vaka sayılarının ve tecrübenin
artması ile daha da iyi olacağını düşünmekteyiz. 

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal des-
tek bildirmemiştir.
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Hemodiyaliz Bağımlı Kronik Böbrek Yetmezliği
Hastalarında Bazilik Ven Yüzeyelleştirmesi ve
Prostetik Greft ile Oluşturulan Arteriyovenöz

Fistüllerin Orta Dönem Takip Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Kliniğimizde kronik böbrek yetmezlikli hastalara uygulanan hemodiyaliz amaçlı bazilik ven
yüzeyelleştirilmesi veya prostetik greft ile arteriovenöz fistül oluşturulma operasyonları, arteriovenöz fis-
tül açıklığı ve buna etki eden faktörler yönünden retrospektif olarak incelenmiştir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::
Ocak 2009-Ocak 2014 tarihleri arasında kliniğimizde hemodiyaliz amacıyla bazilik ven yüzeyelleştirilmesi
operasyonu (grup A, n=133) veya bazilik ven brakial arter (prostetik greft ile) arteriovenöz fistül operasyonu
uygulanan (grup B, n=24) toplam 157 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların ortalama
takip süresi 18±3,2 ay idi. Primer açıklık süresi, sigara kullanımı, diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner
arter hastalığı, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalık gibi komorbid faktörler değerlendirildi.
BBuullgguullaarr::  Grup A’daki hastaların %16,5’sinde (n=22), Grup B’deki hastaların %41,6’ünde (n=10) tromboz ge-
lişmesi nedeniyle ek girişim gerekti. Primer açıklık süresi grup A ve B’de sırasıyla 52 ve 38 hafta idi. Grup
A’daki hiçbir hastada yara yeri enfeksiyonu görülmezken, Grup B’deki 2 hastada antibiyotik tedavisi ge-
rektiren yara yeri enfeksiyonu gelişti. Ek girişim gerektiren Grup A’daki hastaların %55’inde Grup B’deki
hastaların %75’inde en az bir adet komorbid faktör eşlik etmekteyken, her iki grupta tromboz gelişen has-
talar içinde bu değer %84,4’tü. Grup A ve B’deki tromboz gelişen hastalar arasında hiçbir komorbid faktörü
olmayanlar sırasıyla 8 (%6,1) ve 1 (%4,1) idi. Hiçbir hastamızda hastane mortalitesi gözlenmedi. SSoonnuuçç::
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda nativ damarlarla yapılan arteriovenöz fistüller prostetik greftle ya-
pılan arteriovenöz fistüllere göre, daha az komplikasyona yol açıp daha uzun primer patensi oranına sahip
olmaktadırlar. Ayrıca komorbid faktörler fistül ile ilişkili komplikasyonları arttırmaktadır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Kronik böbrek yetmezliği; arteriyovenöz fistül, komplikasyonlar; eş zamanlı hastalık

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: We retrospectively investigated the arteriovenous fistulas (AVF) that were created
with basilic vein transposition or prosthetic grafts for hemodialysis access in our clinic,  their patency rates,
and the factors affecting their patency. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  We retrospectively evaluated the results of
157 patients who had basilic vein transposition (group A, n=133) and prosthetic graft (6 mm politetrafluo-
roethylene) interposition (group B, n=24) for hemodialysis access in our clinic between January 2009 and
January 2014. Mean follow-up period was 18±3.2 months. Primary patency rates, smoking, comorbid fac-
tors such as diabetes mellitus, hypertension, coronary artery disease, peripheral artery disease and cere-
brovascular disease were noted. RReessuullttss:: Additional intervention was required due to thrombosis in 16.5%
of patients in group A (n=22), and 41.6% of patients in group B (n=10). The mean primary patency period
was 52 and 38 weeks in groups A and B, respectively. Although no wound infection was observed in group
A, 2 patients developed wound infection requiring antibiotic therapy in group B. There was at least one ac-
companying comorbid factor in 55% of patients requiring additional intervention in group A, and in 75%
of patients in group B, and this ratio was 84.4% in patients who developed thrombosis in both groups. In
patients that had thrombosis, the number of patients without any comorbid factors was 8 (6.1%) and 1
(4.1%) in groups A and B, respectively. No mortality was observed in the study group. CCoonncclluussiioonn::  The ar-
teriovenous fistulas created with native vasculature have lower complication rates and better primary pa-
tency rates compared to prosthetic grafts in hemodialysis- dependent chronic renal failure patients. Besides,
additional comorbid factors contribute to an increase in fistula- related complications.

KKeeyy  WWoorrddss::  Chronic kidney failure, arteriovenous fistula, complications, comorbidity
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Kronik böbrek yetmezlikli hastaların diyalize
girebilmeleri için ilk kez 1965 yılında sub-
kütan arteriovenöz fistül (AVF) açılması

ameliyatı yapılmıştır.1 Bununla birlikte AVF ame-
liyatları sonrası çeşitli komplikasyonların olduğu
bilinen bir gerçektir.2 Bu hastalara nativ damarlarla
yapılan radiyosefalik ve brakiyosefalik AVF’ler çe-
şitli nedenlerle zaman içinde tıkanmaktadır. Bi-
lindiği üzere bu hasta grubundaki esas sorun
hastaların uzun süre ve yeterli bir venöz debi ile
diyalize girebilecekleri bir vasküler erişim yeri
oluşturulma sorunudur.3 Bu durumda elde kalan
son seçeneklerden bazıları ise bir sonraki aşamada
bazilik ven yüzeyelleştirilmesi veya prostetik greft-
lerle yapılan AVF oluşturma operasyonlarıdır. Bu
çalışmada kronik böbrek yetmezliği olan hasta-
larda, bazilik ven yüzeyelleştirilmesi operasyonu
veya prostetik greft ile AVF operasyonu sonuçları,
ve primer AVF açıklığı üzerine etki eden faktörler
incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2009-Ocak 2014 tarihleri arasında kliniği-
mizde aydınlatılmış onam formları alındıktan sonra
hemodiyaliz amacıyla bazilik ven yüzeyelleştiril-
mesi operasyonu (grup A) veya prostetik greft ile
AVF operasyonu (grup B) uygulanan toplam 157
hasta retrospektif olarak incelendi. Prostetik greft
ile AVF oluşturulması için öncelikle her iki koldaki
nativ damar ile oluşturulabilecek diğer tüm AVF
seçeneklerinin daha önceden kullanılmış olması
şartı arandı.   

Cerrahi tekniğimizde; grup A’daki hastalara
daha önce Yüksel ve ark.4 tarafından anlatılan tek-
nikle bazilik ven yüzeyelleştirilmesi operasyonu
uygulandı. Grup B’de ise öncekinden farklı olarak
bazilik ven yerine 6 mm expanded politetrafluo-
roetilen (e-PTFE) greft kullanıldı. Hastaların hep-
sine operasyondan bir saat önce intravenöz 1 g
sefazolin sodyum yapılarak proflaksi sağlandı, ve
hastaneden taburcu olana kadar günde 1 g intrave-
nöz olarak devam edildi. Hastaların hepsi lokal
anestezi altında (bupivakain) opere edildi. Gerekti-
ğinde sedasyon desteği de sağlandı. Brakial artere
vasküler klemp konması öncesi 1 ml (5000 IU) he-
parin intravenöz olarak verildi. Arter ve venin di-

seksiyonu itina ile yapılıp, çevre dokular temiz-
lendi. Her iki grup hastada da cilt altından tünel
açıldı. Hastalarımızda açılan AVF’lerde end-to-
side anastomoz tekniği tercih edildi, ve anasto-
mozlar 6/0 polipropilen ile gerçekleştirildi.
İnsizyon lojuna subkutan olarak açılan tünel bo-
yunca 1 adet minivak dren (Bıçakçılar, İstanbul,
Türkiye) konuldu. Hastalar operasyon sonrası ser-
vise alındı ve takip edildiler. Taburculuk sonrası bi-
rinci hafta,  altıncı ay ve birinci yıl kontrolüne
çağrıldılar. Taburculuk sonrası 1 hafta boyunca oral
antibiyoterapi uygulandı. Hastalara postoperatif
dönemde 1 ay süresince antiagregan (100 mg/gün
asetil salisilik asit) tedavi verildi. Primer greft açık-
lık oranı e-PTFE greft ile AVF oluşturulmasından
sonra greftin açık kalma ve tromboze olmama sü-
resi olarak tanımlandı. Primer açıklık süresi, sigara
kullanımı,  diabetes mellitus (DM), hipertansiyon
(HT), koroner arter hastalığı (KAH), periferik arter
hastalığı (PAH), serebrovasküler hastalık (SVH)
gibi komorbid faktörlerin varlığı değerlendirildi.
Efektif hemodiyaliz yapılabiliyor olması fistül açık-
lığı için yeterli kabul edildi ve rutinde ek bir gö-
rüntüleme işlemi uygulanmadı.

İSTATİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada süreli değişkenler ortalama±standart
sapma ile kategorik değişkenler ise frekans ve
yüzde şeklinde gösterildi. İstatiksel analiz için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) 19,0 (SPSS
Inc, Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı.

BULGULAR

Bazilik ven yüzeyelleştirilmesi ile AVF operasyonu
yapılan toplam 133 hastanın (grup A) 70’i (%52,6)
kadın, 63’ü (%47,4) erkek, ortalama yaş 59±13 yıl
(21 ile 85 yıl arası) idi. Brakiyal arter ile aksiller ven
arasına prostetik greft ile AVF yapılan toplam 24
hastanın (grup B) 14’ü (%58,3) kadın, 10’u (%41,7)
erkek, ortalama yaş 65±13 yıl (40 ile 85 yıl arası)
idi. Prostetik greft olarak 24 hastada 6 mm düz rin-
gli politetrafloraetilen (PTFE) greft kullanıldı.
Hastaların hastanede yatış süreleri grup A’da
1,1±0,5 gün iken, grup B’de 1,3±0,6 gün idi. Grup
A’da hastaların operasyon sonrası hemodiyalize
girme arası geçen süre 50±10 gün, grup B’de ise
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30±5 gün olarak gerçekleşti. Postoperatif ilk 48 saat
içerisinde grup A’da 10 (%7,5) hastada, grup B’de
ise 8 (%33,3) hastada hematom gelişimi gözlendi.
Bu hastalara hematom drenajı uygulandı. Hema-
tom nedeniyle hiçbir hastada AVF tıkanıklığı göz-
lenmedi. Grup A’daki hiçbir hastada operasyon
bölgesinde yara yeri enfeksiyonu görülmezken,
grup B’deki 2 (%8,3) hastada yara yeri enfeksiyonu
gelişti. Enfeksiyon nedeniyle hiçbir hastanın
AVF’sinin kapatılmasına veya greftin çıkarılmasına
gerek duyulmadı. Uygun antibiyoterapi ile medi-
kal olarak tedavi edildiler. Grup A’da 2 hastada
(%1,5), grup B’de ise 3 hastada (%12,5) çalma sen-
dromu gelişti. Bu hastaların fistülleri tekrar gözden
geçirildi. Grup A ve grup B’de sırasıyla primer açık-
lık süresi ortalama 45±2 ve 38±1 hafta idi. Hastala-
rın ilk yıl kontrollerinde grup A’daki hastaların
22’sinde (%16,5), grup B’deki hastaların 10’unda
(%41,6) tromboz gelişmesi nedeniyle revizyon ope-
rasyonu geçirmiş olduğu saptandı. Revizyon ge-
rektiren grup A’daki hastaların 12’sinde (%54,8) ve
grup B’deki hastaların 7’sinde (%70) en az bir adet
komorbid faktör eşlik etmekteydi. Grup A’da 81
(%60,9) hasta ve grup B’de 20 (%83,3) hasta sigara
kullanmaktaydı. Sıklık sırasına göre komorbid fak-
törler Tablo 1’de gösterilmiştir. Hiçbir hastamızda
hastane mortalitesi gözlenmedi.

TARTIŞMA

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodi-
yaliz işlemi, komplikasyon oranının az olması ve
hasta tarafından daha iyi tolere edilmesi nedeniyle
en sık tercih edilen tedavi metodu olarak uygulan-
maktadır.5 AVF, hemodiyaliz tedavisi gören kronik
renal yetmezlikli hastalarda, genellikle nondomi-
nant olan üst ekstremitenin en distalinden yüzeyel

ven ile arter arasında oluşturulur.6 Biz de olguları-
mızda mümkün olduğunca nondominant koldan ve
en distalden itibaren AVF açmaya özen gösterdik.
Ancak çalışmamızda yer alan hastalar gibi daha ön-
ceden ön kola AVF açılmış ve çeşitli nedenlerle
sonrasında tıkanmış olan hastalarda başarılı AVF
açılması başlı başına bir problemdir. Bu problemi
aşmak için yakın zamanda geliştirilen basilik ven
yüzeyelleştirilmesi, brakiobazilik AVF açılması,
sentetik greftle aksiler ven-brakial arter arası fistül
oluşturulması gibi teknikler klinik uygulamada ye-
rini almıştır. Gerek sentetik gerekse kendi damar-
ları ile olsun, tüm yapılan fistülle rin belirli bir
çalışma süresi vardır ve bu süre fis tülün açık kalma
süresi ve etkin yapılan diya liz süresi olarak adlan-
dırılır.7 Bu sürenin uzun olması amacıyla; açılan
AVF’nin süperfisyal veninin kolay görülebilir ol-
masına, proksimalinde daha önce geçirilmiş trom-
boflebit ve segmental stenozun olmamasına, ve
fistül akımının yeterli olmasına dikkat edildi.
Çalma sendromu gelişmemesi amacıyla hastaların
tamamında brakial arterde arteriotominin 5
mm’den küçük olmasına ve uç-yan anastamoz tek-
niği uygulanmasına özen gösterildi. Anastomoz
sonrasında distal nabızlar kontrol edildi.

Son dönem renal yetmezlik hastada en yaygın
tedavi yolu olan hemodiyaliz için en ideal yöntem,
otojen arter ile ven arasında AVF oluşturulmasıdır.8

Bazilik ven kolda fasya altında yerleştiği için vücut
dokuları tarafından korunmuş olduğundan, bu da-
marın tedavi veya tet kik amacıyla klinikte kulla-
nılma olasılığı dü şüktür.9-11 Bu yüzden suni grefte
geçmeden önce bazilik veni yüzeyelleştirerek AVF
oluşturulması yakın zamanda kabul edilen bir iş-
lemdir.12-15 Buna karşın üst ekstremitelerinde oto-
jen dokularıyla AVF açılma şansını yitirmiş olan
hastalarda alternatif uygulamanın yapay greft mi
yoksa otojen greftler ile mi olması gerektiği konusu
literatürde kesinleşmiş bir durum değildir.16,17 Ça-
lışmamızda ise hastalarımızda prostetik greft ile
AVF oluşturulmasını, daha önce nativ damarlar ile
AVF açılmış ve kullanılmış hastalarda tercih ettik. 

Yapılan bir çalışmada, bazilik ven transpozis-
yonu ve suni greft yöntemleri kar şılaştırılmış ve ba-
zilik ven transpozisyonu ile hastalarının ortalama
%30 oranında daha uzun diyalize girme süreleri ol-

Eşlik eden hastalıklar Grup A n(%) Grup B n(%)

Periferik arter hastalığı 5 (3,7) 2 (8,3)

Serebrovasküler hastalık 2 (1,5) 1 (4,1)

Koroner arter hastalığı 4 (3,1) 1 (4,1)

Diabetes mellitus 68 (51,1) 16 (66,6)

Hipertansiyon 33 (24,8) 8 (33,3)

TABLO 1: Hastalarda bulunan komorbid faktörler.



duğu bildirilmiştir.18 Silva ve ark.nın yaptığı ça-
lışmada ise bazilik ven yüzeyelleştirilmesi ve
transpozis yonu işleminin tromboz olma oranı, en-
feksi yon görülmesi ve diyalize giriş süresi açısın-
dan suni grefte göre üstün olduğu gösterilmiştir.19

Bizim çalışmamızda da benzer şekilde tromboz ve
enfeksiyon görülme oranı prostetik greft ile AVF
yapılan grup B’de daha yüksek, primer patensi sü-
resi ise daha düşük saptanmıştır. 

Prostetik greftler ile yapılan AVF operasyon-
larında greft ile arter arasındaki çap uyumsuzlu-
ğundan dolayı çalma sendromu ve dolayısıyla elde
iskemi oluşabilmektedir. Bunun oluşmaması için
arteriotominin mümkün olduğunca küçük açılması
ve greftin bu arteriotomiye yedirilmesi gerekmek-
tedir. Literatürde, hemodiyaliz amacıyla AVF ya-
pılanlarda %4 ile %12 arasındaki değişen oranlarda
çalma sendromu gelişebileceği gösterilmiştir.20,21

Bizim serimizde de literatür ile uyumlu veriler elde
edilmiştir. Çalma sendromu gelişen hastaların fis-
tülleri tekrar revize edildi.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ko-
morbid faktör olarak bir veya birden fazla yandaş
hastalık birlikte olabilmektedir. Bu çalışmada,
tromboz gelişen hastalar içinde komorbid faktör
bulunmayan hastaların oranı grup A’da daha fazla
idi. Her iki grupta en sık karşılaştığımız kompli-
kasyon tromboz idi. Bu durum literatür ile uyumlu
olarak bulundu.17,22,23

Çalışmamızdaki hastalar komorbid faktör ola-
rak HT açısından incelendiğinde; grup A’da %24,8
sıklıkta HT görülmesine karşılık, grup B’de %33,3
sıklıkta görüldüğü izlendi. HT oranının, fistül ok-
lüzyonu gelişen grupta gelişmeyen gruba göre
daha yüksek bulunduğu bildirilmiştir. Bu oran fis-
tül oklüzyonu gelişen hasta grubunda %24 iken,

oklüzyon gelişmeyen grupta %20 idi.2 Başel ve ark.
çalışmalarında DM oranını %60, KAH oranını %5,
PAH oranını ise %2,8 olarak bildirmişlerdir.6

Bizim çalışmamızda ise grup A ve B’de DM oranı
sırasıyla % 51,1 ve % 66,6, KAH oranı % 3,1 ve %
4,1, PAH oranı ise %3,7 ve % 8,3 olarak saptandı.
Yine aynı çalışmada sigara kullanım oranı %89,3
olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da, ben-
zer şekilde sigara kullanımı grup B’de diğer gruba
göre daha yüksek saptandı. Bu durumun grup B’de
PAH, KAH oranında artışa, endotel disfonksiyo-
nuna ve dolayısı ile brakial arterin daha kötü kali-
tede olmasına etki ettiğini ve fistül patensisi
üzerine olumsuz sonuçları olduğunu düşünmekte-
yiz. Aynı zamanda, grup B’deki hastaların yaş or-
talamasının grup A’ya göre daha yüksek olmasının
sentetik greftleri olan bu hastalardaki daha düşük
fistül patensisi ile ilişkili olduğunu düşünmekte-
yiz.

SONUÇ

Sonuç olarak kronik böbrek yetmezliği olan hasta-
larda, nativ damarlarla yapılan AVF’ler her zaman
öncelikle tercih edilmelidir. Bunun uygun olma-
dığı hastalarda prostetik greftle AVF oluşturulması
da efektif hemodiyaliz imkanı sağlamaktadır. Nativ
damarların daha uzun primer patensi süresine sahip
oldukları ve komorbid faktörlerin fistül ile ilişkili
komplikasyonları arttırdığı görülmektedir. Bu-
nunla birlikte bu konu ile ilgili daha geniş serili
prospektif randomize ve karşılaştırmalı klinik ça-
lışmalar yapılmalıdır.

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

1. Topal AE, Topal D. Arteriovenöz fistüllerde
anevrizma ve enfeksiyon oranları. Dicle Tıp
Dergisi 2004;31(1):20-2.

2. Acıpayam M, Zor H, Yıldız GD, Uncu H,
Cetinoglu M, Halıcı U, et al. Hemodiyaliz
amaçlı açılan arteriyovenöz fistüllerin açıklığı

üzerine etkili faktörler: Üç yıllık sonuçların
değerlendirilmesi. Turk Gogus Kalp Damar
2013;21(1):59-62.

3. Depboylu BC, Külcü N, Yolyapan DA. He-
modiyaliz amacıyla oluşturulan arteriovenöz
fistüllerin retrospektif değerlendirilmesi: İki yıl-

lık klinik tecrübemiz. Damar Cer Derg
2014;23(2):67-71.

4. Yuksel V, Halıcı U, Huseyin S, Guclu O, Can-
baz S, Ege T, et al. Basilic vein superficializa-
tion for hemodialysis vascular access. Turk
Gogus Kalp Damar 2013;21(4):950-954.

KAYNAKLAR

Damar Cer Derg 2015;24(1) 11

HEMODİYALİZ BAĞIMLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA BAZİLİK VEN YÜZEYELLEŞTİRMESİ... Orkut GÜÇLÜ ve ark.



Damar Cer Derg 2015;24(1)12

Orkut GÜÇLÜ ve ark. HEMODİYALİZ BAĞIMLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA BAZİLİK VEN YÜZEYELLEŞTİRMESİ...

5. Ascher E, Gade P, Hingorani A, Mazzriol F,
Gunduz Y, Fodera M, et al. Changes in the
practice of angioaccess surgery: Impact of
dialysis outcome and quality initiative recom-
mendations. J Vasc Surg 2000;31(1 Pt 1):84-
92.

6. Basel H, Cegin MB, Aydın U, Aydın C, Kutlu
H, Karadag M, et al. Diyaliz amacı ile oluştu-
rulan arteriyo venöz fistül operasyonu sonrası
gelişen komplikasyonlar ve buna fistül açım
yerinin etkisi. Van Tıp Dergisi 2010:17(4):118-
23.

7. Humphries AL, Colborn GL, Wynn JJ. Ele-
vated basilic vein arteriovenous fistula. Am J
Surg 1999;177(6):489-91.

8. Connall TP, Wilson SE. Vascular access for
haemodialysis. In: Rutherford RB, eds. Vas-
cular Surgery. 4th ed. Philadelphia: WB Saun-
ders; 1995. p. 1233-44.

9. Ezzahiri R, Lemson MS, Kitslaar PJ, Leunis-
sen KM, Tordoir JH. Haemodialysis vascular
access and fistula surveillance methods in
The Netherlands. Nephrol Dial Transplant
1999;14(9):2110-5. 

10. McGill R, Marcus R, Healy D. AV fistula rates:
changing the culture of vascular access. J
Vasc Access 2005;6(1):13-7. 

11. Asif A, Gautam C, Merrill D, Cipleu CD, Bri P.
Conversion of tunneled hemodialysis catheter-
consigned patients to arteriovenous fistula.
Kidney Int 2005;67(6):2399-406.

12. Port FK, Wolf RA, Held PJ, Young EW. Ran-
dom sample (DOPPS) versus census-based
(registry) approaches to kidney disease re-
search. Blood Purif 2003;21(1):85-8.

13. McCarley P, Wingard RL, Shyr Y, Pettus W,
Hakim R, Ikizler TA. Vascular access blood
flow monitoring reduces access morbidity and
costs. Kidney Int 2001;60(3):1164-72. 

14. Lowrie EG, Li Z, Ofsthun NJ, Lazarus JM.
Evaluating a new method to judge dialysis
treatment using online measurements of ionic
clearance. Kidney Int 2006;70(1):211-7. 

15. NKF-KDOQI. Clinical practice guidelines and
clinical practice recommendations for vascular
access: update 2006. Am J Kidney Dis 2006;
48(Suppl 1):176-322.

16. Huber TS, Carter JW, Carter RL, Seeger JM.
Patency of autogenous and polytetrafluo-
roethylene upper extremity arteriovenous he-
modialysis accesses: a systematic review. J
Vasc Surg 2003;38(5):1005-11.

17. Akbaş H, Kanko M, Tekinalp H, Bülbül S, Alp
M. Hemodializ amaçlı arteriyovenöz fistüllerin

retrospektif değerlendirilmesi. Turk Gogus
Kalp Damar Cer Derg 2000;8(2):638-40.

18. Arenas MD, Gil MT, Malek T, Moledous A,
Nuñez C, López-Collado M. [Superficialization
of autologous vascular access: an alternative
to the use of vascular prostheses and perma-
nent catheters.] Nefrologia 2009;29(1):67-
70.

19. Silva MB, Hobson RW, Pappas PJ, Haser PB,
Ara¬ki CT, Goldberg MC. Vein transposition
in the forearm for autogenous hemodialysis
Access. J Vasc Surg 1997;26(6):981-6.

20. Suding PN, Wilson SE. Strategies for man-
agement of ischemic steal syndrome. Semin
Vasc Surg 2007;20(3):184-8.

21. Gupta N, Yuo TH, Konig G, Dillavou E, Leers
SA, Chaer RA, et al. Treatment strategies of
arterial steal after arteriovenous access. J
Vasc Surg 2011;54(1):162-7. 

22. Küçük HF, Kurt N, Çine N, Torlak O, Akyol H.
Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenoz Fistüllerin
Retrospektif Değerlendirilmesi. Türk Göğüs
Kalp Damar Cer Derg 2002;10(3):168-70.

23. Tautenhahn J, Heinrich P, Meyer F. [Arteri-
ovenous fistulas for hemodialysis--patency
rates and complications--a retrospective
study]. Zentralbl Chir 1994;119(7):506-10.



Kronik böbrek yetmezliği (KBY), artan sıklık ve yüksek tedavi mali-
yeti nedeniyle ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir sağlık so-
runudur. KBY etiyolojisinde diyabet, hipertansiyon ve glomerüler
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Hemodiyaliz Hastalarında
Snuff-Box Arteriovenöz Fistüllerin

Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde Ocak 2011-Haziran 2013 yılları arasında ger-
çekleştirdiğimiz snuff-box arteriyovenöz fistüllerin sonuçlarının retrospektif olarak değerlendiril-
mesidir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Antakya Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde
2011-2013 yılları arasında son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle snuff-box arteriovenöz fistül
açılan ve kliniğimizde düzenli takipleri olan 184 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm olgular yaş,
cinsiyet, son dönem böbrek yetmezliği etiyolojisi ve fistül açıklık oranları açısından değerlendi-
rildi. BBuullgguullaarr::  Hastaların 79’u (%43) kadın, 105’i (%57) erkek ve ortalama yaşları 58±7,5 yıl idi. Or-
talama takip süresi 12 ay (6-18 ay)'dı. Etiyolojide en sık görülen nedenler hastaların %42’sinde
diabetes mellitus, ve %24’ünde hipertansiyon idi. Hastaların %3’ünde postoperatif kanama görüldü,
geç komplikasyon olarak da hastaların %3’ünde enfeksiyon, ve %1’inde anevrizma oluşumu sap-
tandı. Altı hafta sonundaki olgunlaşma oranı %83 olarak tespit edildi. Bir yıllık açıklık oranı %76
idi. SSoonnuuçç::  Hemodiyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetmezliği hastalarında snuff-box arterio-
venöz fistüller güvenli, kolay uygulanabilir olmaları ve düşük komplikasyon oranları ile, ilk fistül
seçeneği olarak tercih edilebilirler.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anatomik enfiye çukuru (snuffbox); böbrek yetmezliği

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  We aimed to retrospectively analyze the results of the patients that were op-
erated for snuff-box arteriovenous fistula in our clinic between January 2011 and June 2013. MMaa--
tteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  A total of 184 hemodialysis patients who had snuff-box arteriovenous fistula in
Antakya State Hospital Cardiovascular Surgery Department between January 2011 and June 2013
were analyzed retrospectively. The patients’ age, end stage renal disease etiology, fistula maturation
and patency rates, and complications were analyzed. RReessuullttss:: There were 79 (43%) females and 105
(57%) males with a mean age of 58±7.5 years. The median follow up period of fistulas was 12 months
(6-18 months). Diabetes mellitus (42%) and hypertension (24%) were the most frequent etiologic
causes for end stage renal disease. The most frequent early complication was  postoperative bleed-
ing seen in 3% of the patients while the late complications were  infection and aneurysm develop-
ment seen in 3% and 1% of the patients, respectively.  At the end of six weeks, the maturation rate
of snuff-box arteriovenous fistula was 83%. One-year patency rate was 76%. CCoonncclluussiioonn::  Perform-
ing snuff-box arteriovenous fistulas is a feasible and safe procedure  with low complication rates,
and they may be preferred as the first arteriovenous fistula option in hemodialysis patients with end
stage renal disease.

KKeeyy  WWoorrddss::  Anatomical snuffbox; renal insufficiency
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hastalıklar önemli bir yer tutar. Ülkemizde de
KBY’nin en sık sebebi bu üç kronik hastalıktır.1

KBY hastalarında artan mortalite ve morbite-
nin nedenleri arasında ileri yaş, yetersiz beslenme,
böbrek yetmezliğine eşlik eden diabetes mellitus,
kardiyovasküler hastalık, enfeksiyon ve malignite
sayılabilir.2

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılı ve-
rilerine göre yaklaşık 320.000 kişide son dönem
böbrek yetmezliği (SDBY) mevcut olup, bu hasta-
ların %72’si hemodiyaliz ile tedavi edilmektedir.
Son beş yıl içerisinde hemodiyaliz alan hasta sayı-
sında bir artış söz konusudur.3

SDBY hastalarında en çok kullanılan tedavi
yöntemi hemodiyalizdir..  Etkin bir diyaliz için has-
taların yeterli kan akımına geçiş sağlayacak uygun
bir damar yoluna ihtiyaçları vardır. Günümüzde
arteriovenöz (A-V) fistüller uzun süre kalıcılığı ol-
maları ve hasta konforunu ve yaşam kalitesini ar-
tırmaları nedeniyle hemodiyaliz giriş yolları içinde
en çok tercih edilenidirler.

National Kidney Foundation Dialysis Outco-
mes Quality Initiative (NKF-DOQI) kılavuzuna
göre ilk açılacak fistül bilekten radiyosefalik arte-
riyovenöz fistül (RC-AVF)olmalıdır. İkinci sırada
antekubital bölgeden brakiosefalik (BS-AVF) tip
fistül, ve eğer her ikisi de mümkün değilse greftli
AVF açılması önerilmektedir. Radiyosefalik AVF
tipi en çok önerilen ve en iyi seçenek olarak gös-
terilmektedir.4 Snuff-box fistüllerin başlıca avan-
tajı proksimaldeki venleri koruyarak, diyaliz
damar yolu için uzun bir damar segmenti sağla-
masıdır.

Bu çalışmadaki amacımız merkezimizde yapıl-
mış snuff-box A-V fistüllerin açıklık oranlarını, ve
buna etki eden faktörleri belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmamıza Ocak 2011 ve Haziran 2013 tarihleri
arasında merkezimizde aynı cerrahi ekip tarafın-
dan opere edilmiş snuff-box A-V fistüller dahil
edilmiştir.

Hastaların 79’u (%43) kadın, 105’i (%57)
erkek ve ortalama yaşları 58±7,5 yıl idi. Tüm has-

taların anastomoz kontrolleri Doppler ultrasono-
grafi ile ameliyatı takiben 1., 6. ve 12. aylarda ya-
pıldı.

Ameliyat öncesi fizik muayenede hastanın ek-
tensor pollicis longus ve brevis kasları arasında
kalan ve snuff-box (anatomik enfiye çukuru) ola-
rak adlandırılan bölge muayene edildi. Subjektif
değerlendirmede palpasyonla atım olması; yeterli
arter atım kuvveti olarak değerlendirildi.

Hastada fistül açılacak kolda ödem ve aynı
taraf omuzda venöz kollateral dolaşımın olmaması
gerekmektedir. Venler korunmuş ve yakın dö-
nemde girişim yapılmamış olmalıdır. Snuff-box A-
V fistül için hastanın aktif olarak kullanmadığı eli
tercih edildi.

CERRAHİ TEKNİK

Bütün ameliyatlar prilokain ile lokal anestezi al-
tında gerçekleştirildi. Cilt kesisi 2 cm olacak şekilde
longütidinal olarak yapıldı. Daha sonra sefalik ven
bulundu ve 2-3 cm serbestleştirildi. Sistemik ola-
rak 5000 IU heparin verildikten sonra, venin distal
ucu ligate edildi ve proksimal ucuna bulldog klemp
konuldu. Ardından ekstansor pollicis brevis ve lon-
gus kas fasyası longitudinal olarak açılarak radiyal
artere ulaşıldı. Anastomoz yapılacak arterin distal
ve proksimaline atravmatik damar klempleri ko-
nuldu. Önce ven, daha sonra da arter 8-10 mm
kadar açıldı. Daha sonra çift iğneli 7/0 polipropilen
dikiş kullanılarak devamlı dikişle uç-yan anasto-
moz tamamlandı. Önce damarın distal ucundaki
klemp açıldı ve anastomozda kanama olup olma-
dığı kontrol edildi. Daha sonra proksimal uçtaki
klemp açıldı (Resim 1).
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RESİM 1: Snuff box arteriovenöz fistülün intraoperatif görüntüsü.



İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma (SS), kategorik değişkenler ise frekans ve
yüzde şeklinde gösterilmiştir. Takip edilen fistülle-
rin yıllık açık kalım oranlarını analiz etmek için
Kaplan-Meier yöntemi kullanılmıştır. İstatistiksel
analizler SPSS (Statistical Packages for the Social
Sciences, version 17.0) programı ile değerlendiril-
miştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak
kabul edilmiştir.

BULGULAR

Hastaların 79’u (%43) kadın, 105’i (%57) erkek, ve
ortalama yaşları 58±7,5 yıl idi. Ortalama takip sü-
resi 12ay (6-18 ay)’dı. Etiyolojide en sık görülen ne-
denler hastaların %42’sinde diabetes mellitus,
%24’ünde hipertansiyon, ve %10’unda kronik glo-
merulonefrit idi. Altı aylık açık kalma oranı %82
iken, bir yıllık açıklık oranı %76 olarak bulundu
(Şekil 1). Hiçbir vakada ameliyatla ilgili mortalite
gerçekleşmemiştir.

Temel olarak en sık görülen komplikasyon
trombozdu, ancak fistül açıklık oranlarını etkile-
mekteydi. Bir yıllık takip sonrasında hastaların
%22’sinde gelişen tromboz nedeniyle fistül reviz-
yonuna gerek duyulmuştur. Postoperatif kanama
%3 hastada görülmüş, geç komplikasyon olarak da
hastaların %3’ünde enfeksiyon ve %1’inde anev-
rizma oluşumu (Resim 2) saptanmıştır.

TARTIŞMA

SDBY, tedavi edilmediği takdirde yaşamla bağdaş-
mayan bir klinik tablodur. Hastalığın günümüzdeki
en uygun tedavisi böbrek transplantasyonu ise de,
organ kısıtlılığı nedeniyle tüm hastalar bu tedavi-
den yararlanamamaktadırlar.

Hemodiyaliz, SDBY hastalarının tüm dünyada
halen en çok kullandığı tedavi yöntemidir.. Etkin
ve başarılı bir hemodiyaliz için uygun damar giri-
şiminin sağlanması gerekmektedir. SDYB hastala-
rında hemodiyaliz için iyi fonksiyonlu bir A-V
fistül gereklidir. Artan hasta ve hemodiyaliz mer-
kez sayıları A-V fistül ihtiyacının artmasına neden
olmaktadır.

SDYB hastalarında diyaliz için üst ekstremite
A-V fistülleri altın standarttır. Özellikle distal (ra-
diyal) fistüller, proksimaldeki venleri korumaları
ve diyaliz için uzun bir damar segmenti sağlama-
ları nedeniyle daha sık tercih edilmektedir.5

Distal konumlu A-V fistüller diğerlerine göre
daha az komplikasyon oranına sahiptir.6-9

Snuff-box A-V fistüller, radio-sefalik A-V fis-
tüllerin alternatifidir. Aktif olmayan tarafta, ön
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RESİM 2: Snuff box arteriovenöz fistülde gelişen anevrizmanın görüntüsü.

ŞEKİL 1: Snuff box arteriovenöz fistüllerin açıklık oranları.



kolda olabilecek en uç kesimde açılan bu tip fistül-
ler, birçok yazar tarafından ilk hemodiyaliz damar
yolu olarak önerilmektedir.6-9

Bu tip fistüllerin başlıca avantajı proksimaldeki
venleri koruyarak, diyaliz damar yolu için uzun bir
damar segmenti sağlamasıdır. Snuff-box fistülleri
olgunlaştıktan sonra tromboze olsa bile, arteriye-
lize olmuş bir ven segmenti olduğundan ikincil bir
fistül oluşturulması kolaylaşmaktadır.9,10

Çalışmamızda snuff-box bölgesinde kompli-
kasyon oranlarının az olması, Simek’in A-V fistül
komplikasyonlarını değerlendirdiği çalışma ile
uyum göstermektedir.11

Tautenhahn ve ark. tarafından bildirilen çalış-
maya benzer olarak biz de en sık trombüs kompli-
kasyonuyla karşılaştık.12 Erken fistül trombozunun
en önemli nedeni cerrahi teknik ve renal yetmez-
lik nedeniyle patolojik değişikliğe uğramış düşük
kalibrasyonlu damarların kullanılmasıdır. Erken
fistül yetmezliğinin diğer nedenleri; genelde hipo-
tansiyon, hemokonsantrasyon, trombosit aktivas-
yonu, hematom, hemodiyaliz sonrası uygulanan
kompresyon gibi hemodiyalize bağlı etkenlerdir.
Geç tromboz nedeni olarak sıklıkla tekrarlayan ven
ponksiyonlarına bağlı fibrozis nedeniyle gelişen
ven stenozları sayılabilir.

Yapılan A-V fistülün erken dönem kompli-
kasyonlarından korunabilmek ve yeterli venöz
akım ile gelişim sağlanabilmesi için, operasyon son-
rası 4 ile 6 haftalık dönemde kullanılmaması öne-
rilmektedir. 

Hemodiyalizde gerekli olan kan debisi, yapıla-
cak A-V anastomozun ven tarafındaki debiye bağlı-

dır.13 Bunun başarısı ise anastomoz tekniğine ve cer-
rahi girişim için seçilen damarın yapısına bağlıdır.

Diyabetin damar üzerine en önemli etkisi hız-
lanmış aterosklerozla beraber intimal düzeyde ha-
sara neden olmasıdır.14 Fistül komplikasyonları
diabetes mellituslu hastalarda daha fazla görülmüş-
tür. Yetmiş yedi diyabetli olgumuzun (%42)
26’sında (%34) fistül trombozu gelişmiştir. Fistül
komplikasyonları arasında anevrizma, konjestif
kalp yetmezliği, ve karpal tünel sendromu da sayı-
labilir.15 Bu komplikasyonlardan anevrizma bizim
olgularımızdan 2’sinde (%1) saptandı ve bu olgular
da uygun cerrahi müdahale ile tedavi edildiler.

SONUÇ

Snuff-box A-V fistüllerin açıklık oranlarının yük-
sek olmasında tekniğin yanı sıra, operasyon öncesi
dönemde damarın iyi korunması, anastomozu et-
kileyen dokuların alandan uzaklaştırılması ve ope-
rasyon sonrası dönemde de ekstremitenin
korunmasının etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca distal vasküler yolların öncelikli olarak
kullanımı, herhangi bir nedene bağlı olarak fistü-
lün çalışmaması durumunda yeni girişimler açısın-
dan proksimal yolların da korunmasına imkan
sağlar. Bu nedenle hemodiyaliz tedavisi ihtiyacı
olan son dönem böbrek yetmezliği hastalarında
snuff-box A-V fistüller güvenli, kolay uygulanabi-
lir olmaları ve düşük komplikasyon oranları ile, ilk
fistül seçeneği olarak tercih edilebilirler.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Günümüzde endovasküler girişimlerin, cerrahi malzemelerin ve ona-
rım tekniklerinin gelişmesiyle eskiden amputasyon uygulanan pek
çok hasta günümüzde endovasküler veya cerrahi yöntemlerle başa-

rıyla tedavi edilebilmektedir.1 Merkezimizde bu gibi tedavi yöntemlerin ya-

Ekstra-Anatomik Crossover
Femoro-Popliteal Bypass Cerrahisinin

Orta Dönem Sonuçları

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Çalışmamızda ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal bypass tekniği ve orta
dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  KKliniğimizde Şubat 2007 ve Ocak 2014
tarihleri arasında 28 hastaya ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal bypass cerrahisi uygu-
landı. Hastaların  tümünde farklı çapta uç-yan veya distal uç-uca tekniği ile ringli politetrafloroe-
tilen greft kullanıldı. Hastalar demografik olarak araştırıldı. BBuullgguullaarr::  Hastaların yaş ortalaması
56,71 yıl (aralık 22-79 yıl) ve ortalama takip süresi 37,46 ay  (aralık 1-80 ay) olarak bulundu. On
sekiz (% 35,7) hastada kritik bacak iskemisi mevcuttu. Yirmi sekiz hastaya ekstra-anatomik cros-
sover femoro-popliteal bypass ameliyatı uygulandı. Yedi hastaya postoperatif embolektomi yapıldı
ve bu hastaların 3 tanesinde distal amputasyon gerekti. Diğer hastalar erken-geç bacak iskemisi bul-
guları olmaksızın yaşamını sürdürmektedir. SSoonnuuçç::  Periferik arter hastalığı nedeniyle femoro-pop-
liteal bypass operasyonu gereken ancak femoral bölgede uygun vasküler yapı bulunamaması
nedeniyle zor durumda kalınan olgularda ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal bypass yak-
laşımının başarılı sonuçları ile halen akılda tutulması gereken bir teknik olduğu kanatindeyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Periferik vasküler hastalıklar; popliteal arter; femoral arter 

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: The aim of our study was to present technique and mid-term results of extra-
anatomical crossover femoro-popliteal bypass. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Extra-anatomical crossover
femoro-popliteal bypass surgery was performed in 28 patients in our clinic between February 2007
and January 2014. Polytetrafluoroethylene ring and carbon coated grafts were used in all patients.
Patient demographics were investigated. RReessuullttss::  The mean age of the patients was 56.71 years
(range 22-79 years), and the mean follow-up period was 37.46 months (range 1-80 months). Criti-
cal limb ischemia (leg) was present in 18 (35.7%) patients. Extra-anatomical crossover femoro-
popliteal bypass surgery was applied to 28 patients. Postoperative embolectomy was required in 7
patients, and a distal amputation was necessary in 3 of them. Other patients are still alive without
critical limb ischemia symptoms. CCoonncclluussiioonn::  Extra-anatomical crossover femoro-popliteal bypass
is a preferable technique that may be used owing to its successful results in cases with peripheral
arterial disease requiring femoro-popliteal bypass, and no suitable vascular structures in their
femoral region.

KKeeyy  WWoorrddss::  Peripheral vascular diseases; popliteal artery; femoral artery
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nında ekstra-anatomik cross-over femoro-popliteal
bypass cerrahisi de tedavi seçeneklerinden birisi
olarak kullanılmaktadır.

Periferik arter hastalığı nedeniyle femoro-
popliteal bypass operasyonu gereken ancak femoral
bölgede uygun vasküler yapı bulunamaması (en-
feksiyon, kalsifikasyon, uzun segment tıkanıklığı,
stent varlığı, stent tıkanıklığı, ard arda enjeksiyon
girişimleri ve redo vakalarda femoral arter manü-
pilasyonunun zor olması) nedeniyle ekstra-anato-
mik crossover femoro-popliteal bypass yaklaşım
tekniğinin orta dönem sonuçlarını sunmayı amaç-
ladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde Şubat 2007 ve Ocak 2014 tarihleri
arasında 28 hastaya ekstra-anatomik crossover fe-
moro-popliteal bypass cerrahisi uygulandı. Yirmi
sekiz hastanın 18’inde (%35,7) kritik bacak iske-
misi mevcuttu. Bazı hastalara politetrafloroetilen
(PTFE) ringli, ve bazı hastalara ise karbon kaplı
greft kullanıldı. Greftler 6 mm veya 8 mm kalınlı-
ğındaydı. Kompozit greftle tedavi edilen hastalar
çalışmaya dahil edilmedi.

Tüm hastalara unilateral proksimal sağ veya
sol uç-yan femoral arter ardından kontralateral sağ
veya sol uç-yan popliteal distal anastomozlar ya-
pılmıştır. Postoperatif dönemde 3 ve 2 boyutlu bil-
gisayarlı tomografi ile ekstra-anatomik bypasslar
görsel olarak gösterilmiştir (Resim 1, 2).   

CERRAHİ TEKNİK

Hastaların bazılarında sedasyon, bazılarında ise
spinal anestezi altında her iki femoral bölge açıldı.
İnflow akımın sağlanacağı femoral arterin revas-
külarizasyona uygun olup olmadığı cerrahi olarak
da doğrulandıktan sonra popliteal bölge açıldı. İn-
flow akımın sağlanacağı femoral artere greft uç-
yan olarak anastomoze edildikten sonra supra-
pubik bölge cilt altından karşı femoral bölgeye ve
buradan da popliteal bölgeye geçirilerek tünel
oluşturuldu ve tümünde distal anastomoz popli-
teal artere uç-yan olacak şekilde tamamlandı. Cer-
rahi sonrası tüm hastaların nabızları dopplerle
trifazik olarak alınmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Postoperatif dönemde tüm hastaların 1. ay, 3. ay,
6. ay ve 12. aylarda düzenli olarak Kol-Bacak İn-
deksi ölçümleri ve Doppler ultrasonografi kontrol-
leri yapıldı. Bu çalışmada sürekli değişkenler
ortalama±standart sapma ile, kategorik değişkenler
ise frekans (n) ve yüzde şeklinde gösterildi. Ta-
nımlayıcı istatistikler için SPSS 11.5 programı (IL,
Chicago, ABD) kullanıldı. 

RESİM 1: Ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal bypass’ın üç boyutlu
bilgisayarlı tomografi görüntüsü. 

RESİM 2: Ekstra-anatomik crossover femoro-popliteal bypass’ın iki boyutlu
bilgisayarlı tomografi görüntüsü.
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BULGULAR

Hastaların yaş ortalaması 56,7±14,7 yıl olup (aralık
22-79), 7’si kadın, 21’i erkekti. Postoperatif erken
dönemde kanama, lokal yara yeri veya sistemik en-
feksiyon görülmedi. Mortalite izlenmedi. Hastala-
rın demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. İlk
bir ay içerisinde 4 hastada, 3. ayda 2 hastada, ve 6.
ayda 1 hastada greft tıkanıklığı gelişmişti ve trom-
bektomi uygulandı. Bazı hastalara intraoperatif
iloprost tedavisi uygulandı. Postoperatif dönemde
ise iloprost, heparin ve silostazol tedavisi verildi. Ta-
burculuk sonrası 4 hastada femoral bölge insizyon
yerinde lokal enfeksiyon oluştu. Bir hastada negatif
basınçlı vakum kapatma tedavisi ile sekonder yara
iyileşmesi sağlandı, diğer 3 enfekte hastada trom-
boza bağlı distal yatak runoff’un kötü olması ve kri-
tik bacak iskemisi gelişmesi nedeniyle ampütasyon
uygulandı. Hastanın 5’inde 6 mm, 23’ünde ise 8 mm
PTFE greft kullanıldı. Hastaların ortalama takip sü-
resi 37,46 aydı (aralık 1-80 ay).

TARTIŞMA

Ekstra anatomik bypass gereken ve hastalıklı ba-
caktaki femoral bölgenin anastomoz yapmaya
uygun olmadığı hastalarda crossover femoro-popli-
tel bypass tekniğinin iyi bir seçenek olabileceğini
akla getirilmelidir. 

Ekstra anatomik crossover bypass’ların teknik
sadeliği ve hasta üzerindeki minimal cerrahi yükü,
önemli avantajlarıdır. Bu nedenle, bu teknikler in-
traabdominal yaklaşım riskinin yüksek olduğu ol-
gularda tedavi seçeneği olarak tercih edilebilir.
Ayrıca ek olarak, düşük kardiyak rezervi, ciddi
bronko-pulmoner tıkayıcı hastalığı ve böbrek yet-
mezliği olan ya da kalıcı nörolojik sonuçları bulu-
nan serebral vasküler kriz geçirmiş olan hastalar
gibi komorbid hastalar için de endikasyon doğur-
maktadır. Başka nedenlerden ötürü tekrarlayan la-
parotomi, geçirmiş veya yaygın intra-abdominal
adhezyon bulunan ve jinekolojik nedenlerle pel-
viste radyasyon tedavisi geçirmiş olan hastalarda ise
uygulanabilirliği tartışılmaktadır.

Kolostomi veya jejunostomi geçirmiş hasta-
larda bu türden ekstra-anatomik bir rekonstrüksi-
yonun olası bir greft enfeksiyonu açısından,
intra-abdominal ya da retroperitoneal yaklaşıma
kıyasla daha avantajlı olduğu düşünülmektedir.

Kim ve ark. çalışmalarında sequential femoral-
femoro-popliteal bypass seçeneği sunmuşlardır. Bu
çalışmayla kıyaslayarak yöntemin benzer olduğu ve
greftin açıklık oranlarında büyük farklılıklar olma-
dığı gözlenmiştir.2 Bu çalışmadaki anastomoz tek-
niklerinde uygulanan anastomoz sayısının fazla
olması, ve greft kink gelişme riski bizim tekniği-
mize kıyasla daha yüksektir.

Greftin uzun ve tek parça olmasından dolayı
en çok endişe ettiğimiz olay, greftin bir çok seg-
mentinde oluşabilecek tıkanıklıklardı. Hastaların
takiplerinde tek proksimal kısmında ya da distal
greft kısmında tıkanıklık olabileceği görülmüştür. 

Bizim çalışmamızda, erken dönem (<30 gün) tı-
kanıklık 4 hastada görülmüştür. Uzun dönem sonuç-
lar açısından, birincil greft açıklığı oranları
ameliyattan sonra sırasıyla 6. ayda, 1. yılda, 3. yılda ve
5. yılda sırasıyla %94, %78, %66 ve %57 olmuştur.
Femoro-femoral bypass yapılan hastalarda 5 yıl süre
için bildirilen açıklık oranları %60 ila %74 arasında-
dır.3-6 PTFE greftle yapılan femoro-popliteal bypass
için ise oranlar %39 ila %68 olmuştur.7 Bizim çalış-
mamız ile önceki çalışmalar arasında karşılaştırma
yapmak zor olmakla birlikte, uyguladığımız ekstra-
anatomik crossover femoropopliteal bypass sonuç-

Karakteristikler n % 

Yaş, ortalama±SS 56,71±14,71 -

Cinsiyet (erkek) 21 75,0

Kritik bacak iskemisi 18 64,3

Hipertansiyon 7 25,0

Sigara 18 64,3

Uyuşturucu 4 14,3

Burger hastalığı 6 21,4

DM 17 60,7

KAH 2 7,1

KBY 4 14,3

Enfeksiyon 4 14,3

Redo 7 25,0

Amputasyon 3 10,7

Mortalite 0 -

TABLO 1: Demografik veriler.

SS: Standart sapma; DM: Diabetes mellitus; KAH: Koroner arter hastalığı; KBY: Kronik
böbrek yetmezliği.



ları, crossover-femoro-femoral-popliteal bypass’ın
uzun vadedeki açıklığı, PTFE greftle yapılan crosso-
ver femoro-femoral ya da femoro-popliteal bypass’ın
sonuçları karşılaştırıldığında benzer greft açıklık
oranları olduğu görünmektedir. 

Toplam 3 hastada (%10,7) amputasyon gerek-
miş olup literatürle uyumlu olarak tespit edilmiş-
tir.8,9

Hastalarda ringli PTFE ve karbon kaplı greft
kullanılmış, ve greft açıklığı açısından bu iki greft
arasında fark gözlenmemiştir. Bazı çalışmalar, greft
açıklığında greft boyutu ile ilişkili hiçbir fark ol-
madığını göstermiştir.10 Çalışmamızda safen ven
grefti kullanmadık. Çünkü crossover bypass yaptı-
ğımız zaman safen ven kıvrılabilir ve akımı boza-
bilirdi. Bu durumu engellemek için elbette ringli
bir greftin içinden geçirilen safen ven kullanılabi-
lir. Ama crossover femoropopliteal bypass için çok
uzun bir safen ven segmenti çıkarmak gerekecektir,
ve safen venin distaliyle inflow femoral arter ara-
sında ciddi çap uyumsuzluğu ortaya çıkabilir. 

Ekstra-anatomik rekonstrüksiyonların, alt eks-
tremite iskemisinin revaskularizasyonu açısından
kanıtlanmış bir yeri vardır. Bu rekonstrüksiyonlar;
sadeliği, hastayla ilgili cerrahi gerekliliklerin mini-
mal olması, düşük morbidite ve uzun vadedeki so-

nuçların iyi olması sayesinde birçok olguda ilk ola-
rak tercih edilen yöntem olmuştur.

Sonuç olarak, tarafımızca tercih edilen ekstra-
anatomik crossover femoro-popliteal bypass acil
durumlarda ve teknik açıdan tercih edilen bir yön-
temdir. Uzun vadede sunduğu açıklık oranı da
kabul edilebilir düzeydedir. Bu nedenle, ileo-fe-
moral tıkayıcı hastalık nedeniyle femoro-popliteal
bypass ameliyatının gerekli olduğu hastalarda bu
yöntemin tedavi seçeneklerinden biri olabileceği,
ancak bununla birlikte, daha fazla kanıt elde edil-
mesi için daha büyük hasta serilerinin olduğu yeni
çalışmara ihtiyaç gerektiği düşüncesindeyiz.

SONUÇ 

Periferik arter hastalığı nedeniyle femoro-popliteal
bypass operasyonu gereken ancak femoral bölgede
uygun vasküler yapı bulunamaması nedeniyle zor
durumda kalınan olgularda ekstra-anatomik cros-
sover femoro-popliteal bypass yaklaşımının başa-
rılı sonuçları ile akılda tutulması gerektiği, ve
tercih edilebilir bir teknik olduğu kanaatindeyiz.
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Periferik Vasküler Yaralanmalarda
Deneyimlerimiz:

45 Olgunun Retrospektif İncelenmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmada, periferik vasküler yaralanma (PVY) veya başka nedenlerle hastanemiz acil ser-
visine başvurarak PVY saptanan, ve kalp damar cerrahisi kliniği tarafından opere edilen olgular etiyolojileri,
eşlik eden yaralanmalar, Mangled Extremity Severity Score (MESS) skorları, uygulanan cerrahi  yöntemler
ve sonuçları açısından değerlendirildi. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Acil servise Ocak 2012-Temmuz 2014 tarihleri
arasında başvuran ve opere edilen, çeşitli nedenlerle meydana gelmiş 45 PVY olgusu retrospektif olarak de-
ğerlendirilmiştir. Çalışmamıza alınan olgular acil serviste görülmüş ve fizik muayeneleri sonrasında tanı ko-
nularak opere edilmişlerdir. Olguların hiç birinde PVY tanısı konması için ileri tetkike gerek olmamıştır.
BBuullgguullaarr:: Kırk beş olguda toplam 62 vasküler yaralanma saptanmıştır. Olguların %84,4’ünü (n=38) erkekler
teşkil etmiştir. En sık rastlanan yaralanma etiyolojisi %42,2 (n=19) ile delici-kesici alet yaralanması olmuş,
yaralanmalar en sık olarak (%57,6, n=26) üst ekstremitede görülmüştür. Yaralanan vasküler yapılar içerisinde
ilk sırayı ulnar arter (%17,7, n=11), ikinci sırayı ise A. tibialis posterior (%14,5, n=9) almaktadır. Olguların
%75,5’inde (n=34) ek yaralanma saptanmış, bunların içinde tendon kesisi (%37,7, n=17) ilk sırayı almıştır.
Olguların MESS skor ortalaması 4,15±2,03 olarak belirlenmiştir. Yaralanmaların %46,7’sine (n=29) uç uca
anastomoz, %25,8’ine (n=16) primer onarım, %16,1’ine (n=10) otojen ven interpozisyonu uygulanmıştır.
Bir hastaya (%2,2) amputasyon uygulanmış, %4,4 (n=2) hasta da eşlik eden vücut travmaları nedeniyle kay-
bedilmiştir. SSoonnuuçç:: PVY’lerde yaralanmanın yeri, oluş şekli, eşlik eden yaralanmaların varlığı ve zamanında
cerrahi müdahalenin yapılabilmesi morbidite ve mortaliteyi belirleyen önemli faktörlerdir. Özellikle mul-
titravmalı olgularda vasküler yapılara gerekli müdahale yapılabilse de, var olan diğer yaralanmalar morta-
lite ve morbidite için belirleyici olabilmektedir.Bu durumlarda diğer kliniklerle yakın işbirliği içinde
bulunulmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Kan damarları; vasküler sistem yaralanmaları; kardiyovasküler cerrahi girişimler

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: We analyzed the cases who admitted to emergency due to peripheral vascular injuries
(PVI) or any other causes and diagnosed with PVI, and operated by cardiovascular surgery clinic for their
etiologies, accompanying lesions, Mangled Extremity Score System (MESS), surgical procedures, and results.
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: A total of 45 cases who admitted to emergency service due to PVI caused by differ-
ent etiologies between January 2012 and July 2014 were evaluated retrospectively. Cases included in our
study were seen in emergency service and were operated after they were diagnosed by physical examina-
tion. No further examinations were needed in order to diagnose PVI. RReessuullttss:: Sixty two vascular injuries were
determined in 45 cases. There were 38 (84.4%) males. The most common etiology was stabbing (42.2%,
n=19). Injuries were mostly in the upper extremities (%57.6, n=26). Ulnar artery was the most commonly
injured vessel (%17.7, n=11) followed by posterior tibial artery (14.5%, n=9). Additional injuries were iden-
tified in 75.5% (n=34) of the cases. Tendon injuries were the most common ones (37.7%, n=17) among those
additional injuries. Average MESS score of the patients was 4.15±2.03. The injured vessels were treated with
end to end anastomosis (46.7%, n=29), primary repair (25.8%, n=16), and autogenous vein interposition
(16.1%, n=10). Amputation was performed in one case (2.2%), and two cases (4.4%) died because of the ac-
companying body trauma. CCoonncclluussiioonn:: Location of injury, mechanism, presence of accompanying lesions and
performing surgical procedure in time are important factors that determine mortality and morbidity. Espe-
cially in patients with multiple trauma, although vascular intervention had been performed, accompanying
lesions can be decisive for mortality and morbidity. In these cases, close cooperation with other clinics is es-
sential.

KKeeyy  WWoorrddss::  Blood vessels, vascular system injuries, cardiovascular surgical procedures
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Vasküler yaralanmalar, tüm yaralanmaların
yaklaşık %2-3’ünü oluştururlar.1,2 Bu yara-
lanmalar zamanında ve uygun şekilde te-

davi edilmedikleri takdirde ekstremitede fonksiyon
kaybı veya ekstremite kaybına neden olan, hayati
tehlike teşkil eden ciddi yaralanmalardır.3 Morta-
litenin ve morbiditenin önlenebilmesi için vaskü-
ler yaralamaların hızlı tespiti, sıvı veya kan
replasmanı ve erken cerrahi müdahalenin yapıla-
bilmesi çok önemlidir. Vasküler yaralanmalara
cerrahi yaklaşımlar özellikle savaş dönemlerinde
aşama kaydetmiş, vasküler yaralanma sonucu ya-
pılan amputasyon oranları %70-75’lerden, günü-
müzde %1,5’lere gerilemiştir.4,5 Zaman içinde artan
klinik deneyimlerin yanı sıra antibiyotikler, ve sıvı
ve kan transfüzyonlarındaki gelişmelerin de bu
konuda önemli katkıları olmuştur.6 Vasküler ya-
ralanmaya eşlik eden diğer doku yaralanmalarının
da morbidite ve mortalitede önemli rol oynaması
nedeniyle, hastanın değerlendirilmesi sırasında
yalnızca vasküler yapıların değil, iyi bir sistemik
değerlendirmenin de yapılması hayati önem taşı-
maktadır.7 Yapmış olduğumuz çalışmada amacımız,
periferik vasküler yaralanma veya başka nedenlerle
hastanemizin acil servisine başvurarak periferik
vasküler yaralanma saptanan ve kalp damar cerra-
hisi kliniği tarafından opere edilen olguları etiyo-
lojileri, eşlik eden yaralanmalar, MESS skorlama
sistemi, uygulanan cerrahi yöntemler ve sonuçları
açısından değerlendirmek, ve klinik tecrübemizi
gözden geçirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmamız için üniversitemiz Bilimsel Araştırma-
lar ve Yayın Etiği Kurulundan onay alınmıştır.

Hastanemiz acil servisine Ocak 2012-Temmuz
2014 tarihleri arasında başvuran ve Kalp Damar
Cerrahisi kliniği tarafından opere edilen, çeşitli ne-
denlerle meydana gelmiş 45 periferik vasküler ya-
ralanma olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular
etiyoloji, eşlik eden yaralanmalar, MESS skorlama
sistemi, uygulanan cerrahi yöntem ve sonuçları açı-
sından retrospektif olarak değerlendirilmiştir..

Çalışmaya alınan olguların tamamı acil servise
başvurmuş, burada American College of Surge-

ons’un ileri yaşam desteği (ATLS=Advanced
Trauma Life Support)  protokolüne göre değerlen-
dirilmişlerdir. Kalp damar cerrahisi tarafından gö-
rülen hastalarda anamnez ve fizik muayene
sonucunda ekstremite distalinde nabız alınama-
ması, soğukluk olması, siyanoz olması, yaralanma
bölgesinde kontrol edilemeyen veya pulsatil ka-
nama olması, genişleyen veya büyük hematom ol-
ması, üfürüm veya trill olması vasküler yaralanma
bulguları olarak değerlendirilmiş ve ileri tanı yön-
temine gerek duyulmadan hasta operasyona alın-
mıştır.

Operasyonlarda genel anestezi tercih edilmiş,
yalnızca izole radial veya ulnar arter yaralanması
bulunan olgularda lokal anestezi uygulanmıştır. Ol-
guların hemodinamik stabilizasyonları sağlandık-
tan sonra, kontrendikasyon olmadığı sürece klemp
konulmadan önce 100 Ü/kg heparin IV olarak ve-
rilmiş, ardından da yaralanmış vasküler yapıların
proksimal ve distal uçları tespit edilerek, gereği ha-
linde öncelikle Fogarty kateteri ile trombektomi
uygulanmıştır. Vasküler yapıların devamlılığının ve
optimum dolaşımın sağlanması adına anastomoz,
primer onarım, greft interpozisyonu temel hedef
olmuş, ligasyon son tercih olarak bırakılmıştır. Has-
taların tümüne acil serviste tetanoz profilaksisi uy-
gulanmış, operasyon sonrasında da yatışları
süresince uygun geniş spektrumlu antibiyoterapi ve
düşük molekül ağırlıklı heparin başlanmıştır. Eşlik
eden diğer doku ve organ yaralanmalarının varlığı
halinde ilgili branş hekiminin operasyona katılımı
sağlanmış ve hasta takibine birlikte devam edilmiş-
tir. Hastalar kontrendikayon olmadığı sürece uygun
oral geniş spektrumlu antibiyotik ve 300 mg asetil-
salisilik asit ile taburcu edilmişlerdir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma olarak, kategorik değişkenler frekans ve %
şeklinde gösterildi. Tanımlayıcı istatistikler için
IBM SPSS Statistics 21 (Chicago, Illinois, ABD )
programı kullanıldı.

BULGULAR

Çalışmaya 38’i erkek (%84,4), 7’si kadın (%15,6)
olmak üzere toplam 45 olgu dahil edilmiştir. Olgu-
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ların yaş ortalamaları; erkeklerde 32,31±13,27 yıl,
kadınlarda 37,57±24,51 yıl, tüm olgular ele alındı-
ğında ise 33,13±15,29 yıl olarak hesaplanmıştır.

Bu 45 olgunun %68,8’i (n=31) şehir dışından
hastanemiz acil servisine sevk edilen, %31,1’i de
(n=14) şehir içinde yaralanmaya maruz kalarak
hastanemiz acil servisine getirilen vakalardır. Şehir
dışından sevk edilen olguların, sevk edildikleri sağ-
lık kuruluşları göz önüne alındığında hastanemize
ortalama 68,47±30,10 km uzaktan geldikleri, ve ya-
ralanma meydana geldikten sonraki ortalama
73,58±30,40 dakikayı transport sırasında kaybet-
tikleri belirlenmiştir. Hastalara bu süre zarfında
sıklıkla baskılı pansuman ve sıvı replasmanı yapıl-
dığı görülmüştür.

Olgular etiyolojik açıdan incelendiğinde ilk sı-
rayı %42,2 (n=19) ile delici-kesici alet yaralanma-
ları, ikinci sırayı ise %26,6 (n=12) ile cam kesileri
almaktadır. Bunları giderek azalan oranlarda ateşli
silah yaralanmaları (%13,3, n=6), trafik kazaları
(%11,1 n=5), iş kazaları (%4,4, n=2) ve diz çıkığı
(%2,2, n=1) izlemektedir. Vasküler yaralanmaların
etiyolojilerinin yüzde olarak dağılımı Şekil 1’de gö-
rülmektedir.

Vasküler yaralanmalar, olguların %57,7’sinde
(n=26) yalnız üst ekstremitede, %31,1’inde (n=14)
yalnız alt ekstremitede, %4,4`ünde (n=2) boyunda,
yine %4,4`ünde (n=2) gövdede ve %2,2’sinde (n=1)
üst ve alt ekstremitelerde birlikte görülmüştür.

Kırk beş olguda toplam 62 adet vasküler yara-
lanma saptanmıştır. En sık yaralanan vasküler ya-
pılar incelendiğinde; ilk sırada %17,7 (n=11) ile A.
ulnaris, ikinci sırada %14,5 (n=9) ile A. tibialis pos-
terior, üçüncü sırada ise %11,2 (n=7) ile A. brac-
hialis ve A. radialis karşımıza çıkmıştır. V.
cephalica %4,8 (n=3) ve V. poplitea %3,2 (n=2) ise
en sık yaralanan venöz yapılar olarak belirlenmiş-
tir. Yaralanan vasküler yapıların dağılımı Tablo
1’de gösterilmiştir.

Olguların %75,5’inde vasküler yaralanmaya
eşlik eden ek yaralanma varlığı tespit edilmiş, bu
ek yaralanmalar içerisinde tendon kesileri %37,7
(n=17) ile ilk sırayı, sinir yaralanmaları %28,8
(n=13) ile ikinci sırayı, fraktürler ise %17,7 (n=8)
ile üçüncü sırayı almıştır. Bunları giderek azalan

oranlarda masif doku kaybı, organ yaralanmaları
(mesane, testis, tiroid glandı), kafa travması, genel
vücut travması ve luksasyon takip etmiştir. Vaskü-
ler yaralanmalara eşlik eden ek yaralanmaların da-
ğılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tespit edilen 47’si arteriyel 15’i venöz toplam
62 adet vasküler yaralanmaya uygulanan cerrahi
prosedürler incelendiğinde; yaralanmaların
%46,7’sine (n=29) uç uca anastomoz, %25,8’ine
(n=16) primer onarım, %16,1’ine (n=10) otojen ven
grefti interpozisyonu, %1,6’sına (n=1) politetraflo-
roetilen greft interpozisyonu ve %9,6’sına (n= 6)
ise ligasyon uygulandığı görülmüştür. Olguların
yalnız %2,2’sinde (n=1) (MESS:5) fasyatomi açıl-
ması ihtiyacı olmuştur. Venöz yaralanmalara uy-
gulanan cerrahi prosedürler kendi içerisinde

Arteriyel Yapılar % n Venöz Yapılar % n

A. Ulnaris 17,7 11 V. cephalica 4,8 3

A. tibialis posterior 14,5 9 V. poplitea 3,2 2

A. brachialis 11,2 7 V. jugularis 3,2 2

A. radialis 11,2 7 V. basilica 3,2 2

A. poplitea 6,4 4 V. iliaca 1,6 1

A. tibialis anterior 4,8 3 V. glutealis 1,6 1

A. femoralis superficialis 1,6 1 V. subclavia 1,6 1

A. carotis communis 1,6 1 V. peronealis 1,6 1

A. glutealis 1,6 1 V. tibialis posterior 1,6 1

A.axillaris 1,6 1 V. tibialis anterior 1,6 1

A. iliaca externa 1,6 1

A. subclavia 1,6 1

TABLO 1: Kırk beş olgudaki toplam 62 adet 
vasküler yaralanmanın sayı ve yüzde olarak dağılımı.

ŞEKİL 1: Yaralanan vasküler yapıların yaralanma etiyolojilerinin yüzde olarak
dağılımı.



değerlendirildiğinde %33,33’üne (n=5) uç uca anas-
tomoz, %40,00’ına (n=6) primer onarım,
%26,66’sına (n=4) ligasyon uygulandığı belirlen-
miştir. Yaralanan vasküler yapılara uygulanan cer-
rahi prosedürlerin dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Uygulanan cerrahi prosedürlerin sonunda ol-
guların %88,8’i şifa ile taburcu edilmişler veya diğer
yaralanmaları nedeniyle takiplerinin devam ede-
ceği ilgili kliniklere devredilmişlerdir. Olguların
servisimizde yatış süreleri ortalama 3,88±4,67 gün-
dür. Ateşli silah yaralanması nedeni ile opere edilen
%6,6 (n=3) olguda servis izleminde enfeksiyon ge-
lişmiş, olgular enfeksiyon hastalıkları kliniği tara-
fından değerlendirilerek uygun antibiyoterapi
başlanmıştır. Hastaların taburculuk veya devir son-
rasındaki 3 aylık izlemlerinde fasyatomi açılan ve
amputasyon uygulanan 2 olgu haricinde vasküler
yaralanma nedeniyle gelişen herhangi bir sekel sap-
tanmamıştır. Olguların MESS skorlama sistemine
göre skorlamaları da yapılmış, 2 ile 11 arasında de-
ğişen sonuçlar elde edilmiş, ortalama MESS skoru
4,15±2,03 olarak belirlenmiştir. Yapılan revasküla-
rizasyon sonrasında %2,2 (n=1) olgunun (MESS:8)
mevcut ek yaralanmaları ve genel vücut travması
nedeniyle sevk edildiği izlenmiş, %2,2 (n=1) hasta
yapılan revaskülarizasyon sonrasında servisten firar
ettiği için, bu hastaların operasyon sonrası izlem-
leri yapılamamıştır. Bir olguya (%2,2) (MESS:7) re-
vaskülarizasyona rağmen sağlıklı doku kanlanması
sağlanamaması ve masif doku kaybı bulunması ne-
deniyle diz altı amputasyon uygulanmış, %4,4 (n=2)
hasta da (MESS:11 ve 8) mevcut olan genel vücut

travması ve intrakranial hemoraji nedeniyle posto-
peratif 1. ve 6. günlerde kaybedilmiştir.

TARTIŞMA

Yapılan çalışmalar periferik vasküler yaralanmala-
rın, tüm vasküler yaralanmaların %75’ini teşkil et-
tiğini göstermektedir.8 Vasküler yaralanmalara
sıklıkla genç erkeklerde rastlanmaktadır.9,10 Bizim
çalışmamızda da demografik bulgular literatürle
uyuşmakta ve olguların %84,4’ünü yaş ortalamaları
32,31±13,27 yıl olan erkekler oluşturmaktadır.

Vasküler yaralanmalar etiyolojik açıdan ele
alındığında, çalışmalar gelişmiş olan Avrupa ülke-
lerinde künt travmaları ve iyatrojenik sebepleri,
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ateşli silah ya-
ralanmalarını önde gelen etiyolojik faktör olarak
gösterirken, ülkemizde ilk sırada gelen etiyolojik
faktör penetran yaralanmalar-kesici delici alet ya-
ralanmalarıdır.1,11-15 Çalışmamızda da buna paralel
olarak en sık saptanan etiyolojik faktör %42,2 ile
delici kesici alet yaralanmalarıdır. Bunu %26,6 ile
ayrı bir grupta topladığımız cam kesileri, %13,3 ile
ateşli silah yaralanmaları ve %11,1 ile trafik kaza-
ları izlemiştir.

Günümüzde edinilmiş olan klinik tecrübe ve
gelişen cerrahi tekniklere rağmen, periferik vas-
küler yaralanmalara bağlı oluşan mortalite ve
morbiditeler önemini korumaktadır.8 Bu tip yara-
lanmalarda başarılı revaskülarizasyon için ilk 6-8
saat içinde cerrahi müdahalenin yapılması gerekti-
ğini belirten çalışmalar mevcuttur.16 Cerrahi mü-
dahaleye kadar kanama kontrolünün sağlanması

Ek Yaralanma n %

Ek yaralanma yok 11 24,4

Tendon kesisi 17 37,7

Sinir kesisi 13 28,8

Fraktür 8 17,7

Masif doku kaybı 4 8,8

Organ yaralanmaları (mesane, testis, tiroid glandı) 3 6,6

Kafa travması 3 6,6

Genel vücut  travması 2 4,4

Luksasyon 1 2,2

TABLO 2: Vasküler yaralanmalara eşlik eden 
yaralanmaların sayı ve yüzde olarak dağılımı.

ŞEKİL 2: Yaralanan vasküler yapılara uygulanan cerrahi prosedürlerin sayı
ve yüzde dağılımı.
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hayat kurtarıcıdır. Kanama odağına direkt baskı ya-
pılması önerilmekte, turnike uygulamalarından
kollateral dolaşımı bozma ihtimali nedeniyle müm-
kün oldukça kaçınılması önerilmektedir.11,17 Yap-
tığımız çalışma, olguların %68,8’inin şehir dışından
sevkle geldiğini ortaya koymuştur. Bu hastalar or-
talama 68,47±30,10 km mesafeden sevk edilmiş ve
yaralanma ile cerrahi müdahale arasındaki kritik
sürenin ortalama 73,58±30,40 dakikasını transport
sırasında kaybetmişlerdir. Yine de ilk 6 saat içinde
operasyona alınmışlardır. Olgularda bu süre zar-
fında hemodinaminin baskılı pansuman ve sıvı rep-
lasmanı ile sağlanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Vasküler yaralanma olgularında fizik muayene
genellikle tanıyı koymaya yeterli olmaktadır.18

Özellikle multitravmalı veya kanaması olan olgu-
larda ilk değerlendirmede taşikardi ile birlikte sis-
tolik tansiyonun 90 mmHg’nın altında olması
hemodinaminin bozulduğunu gösterir. Multitrav-
malı ve hemodinamisi bozuk olan hastalarda nega-
tif eksplorasyon olabileceği endişesi ile ileri tetkik
yapılması zaman kaybı olarak görülmekte ve tav-
siye edilmemektedir.19 Hemodinamisi bozuk olan
hastalar direkt ameliyathaneye alınırken, nispeten
stabil olanlarda gereklilik durumunda uygun gö-
rüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Büyük da-
marların trasesine uygun yaralanma, damarlara
eşlik eden sinirlerin fonksiyon kaybı, küçük ya da
orta büyüklükte stabil hematom, ekstremitede aşırı
şişme, noninvaziv tanı metodlarında minör ano-
mali ve ekstremitede yaralanmayla beraber sebebi
açıklanamayan şok gibi zayıf damar yaralanması
belirtilerinin varlığında ise, tanının kesin olarak
konulması için ileri tanı yöntemleri (bilgisayarlı to-
mografi anjiyografi, konvensiyonel anjiyografi)
kullanılmalıdır.20 Bununla beraber periferik nabız-
ların alınmasının her zaman arter yaralanmasını
ekarte etmeyeceği, bu nedenle de stabil olan olgu-
larda da Doppler ultrasonografi veya anjiyografi
tetkikleri ile değerlendirme yapılması önerilmek-
tedir.18,21 Çalışmamıza alınan olgularda fizik mua-
yene tanı için yeterli olmuş, preoperatif dönemde
vasküler yapıların görüntülenmesine ihtiyaç du-
yulmamıştır.

Literatürde değişik nedenler ortaya konmuşsa
da, vasküler yaralanmaların sıklıkla üst ekstremi-

tede görüldükleri bildirilmiştir.22,23 Bizim çalışma-
mamızda da yaralanmalar literatüre paralel olarak
%57,7 oranında üst ekstremitede, %31,1 oranında
ise alt ekstremitede görülmüştür. Üst ekstremitede
A. ulnarisin (tüm yaralanmaların %17,7’si) alt eks-
tremitede ise A. tibialis posteriorun (tüm yaralan-
maların %14,5’i) en sık yaralanan vasküler yapılar
oldukları belirlenmiştir.

Vasküler yaralanmamalara eşlik eden lezyon-
lar incelendiğinde ise tendon kesilerinin %37,7 ile
ilk sırada, sinir kesilerinin %28,8 ile ikinci sırada,
fraktürlerin ise %17,7 ile üçüncü sırada yeraldığı
görülmüştür. Literatürde arteriyel yaralanmalara
sıklıkla eşlik eden lezyonların %30-40’lık bir
oranla venöz yaralanmalar olduğu bildirilmekte-
dir.18,22 Çalışmamızda vasküler yaralanmaları bir
bütün olarak ele almamız ve olguların önemli bir
kısmını, ayrı bir grup olarak ele aldığımız üst eks-
tremitedeki cam kesilerinin oluşturması nedeniyle,
tendon ve sinir kesileri en sık görülen eşlik eden
lezyonlar olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu
farklılığa rağmen literatürde de belirtildiği üzere
tendon ve sinir kesileri özellikle morbidite açısın-
dan önemlidir ve mutlaka ilgili branş hekimine
konsülte edilmelidir.7 Bununla birlikte, meydana
gelen 47 arteriyel yaralanmaya eşlik eden 15 adet
venöz yaralanma saptanmış ve elde edilen %31’lik
oran literatürle uyumlu bulunmuştur. Literatürde
fraktürlerle birlikte olan vasküler yaralanmaların
%40 oranında görüldüğü belirtilmesine rağmen,
bu oran çalışmamızda %17,7 olarak belirlenmiş-
tir.11,24 Bu tür yaralanmalarda öncelikle revasküla-
rizasyonun sağlanması önerilmektedir. Ancak,
daha sonra fraktüre müdahale edilirken vasküler
yapıların tekrar yaralanması ihtimali nedeniyle,
gecikmemiş olgularda önce fraktüre müdahale edi-
lebileceği, bunun da revaskülarizasyonu kolaylaş-
tırabileceğini belirten yayınlar da mevcuttur.4,5

1990 yılında Helfet’in ortaya attığı, iskelet-yumu-
şak doku, şok, iskemi ve yaş kriterlerinin puanlan-
ması esasına dayanan ciddi hasarlı ekstremite
skoru da (Mangled Extremity Severity Score -
MESS) (Tablo 3) ekstremite kurtarıcı cerrahi veya
amputasyon yönünde cerrahi yaklaşımı belirle-
mede önemlidir. Bu skorlama sisteminde 1-6 ara-
sında puan ekstremite kurtarıcı girişim için, 7-14



arasındaki puan ise amputasyon kararı için yön-
lendirici olabilmektedir. Çalışmamıza alınan olgu-
lardan hiçbirine (MESS skoru yüksek bile olsa)
doğrudan amputasyon kararı  verilmemiştir. Ol-
guların tamamında önce revaskülarizasyon yapıl-
mıştır. Revaskülarizasyon için kullanılacak cerrahi
yöntem yaranın ve yaralanmanın özelliğine göre
değişebilse de, ilk seçeneğin primer tamir olması
gerektiğini, primer onarım ve uç uca anastomozun
en sık kullanılan yöntemler olduğunu belirten ya-
yınlar mevcuttur.13,15,18,25 Çalışmamızda uç uca
anastomoz %46,7 (n=29) ile ilk sırayı alırken, pri-
mer onarım %25,8 (n=16) ile ikinci sırayı almıştır.
Greft kullanımı ihtiyacında ise yine literatür ile
uyumlu olarak otojen ven grefti tercih edilmiştir.26

Özellikle diz altı seviyelere kullanılacak otojen ven
grefti için, safen veni önceden kullanılmış veya sı-
nırlı uzunlukta safen veni olan hastalarda kompo-
zit greftler de oldukça iyi açıklık oranları ile
kullanılabilmektedir. Kompozit greftlerin distal
bölümlerinde safen ven kullanılmasıyla hareketli
diz bölgesinin greftte kıvrılma olmadan geçilmesi
ve distaldeki çap uyumsuzluğunun ortadan kaldı-
rılması sağlanabilinmektedir.27 Ancak çalışma-
mızda yer alan ve greft kullanılan olgularda
kompozit greft kullanımına gerek olmamıştır. Be-
lirtilen %27,2’lik kompartman sendromu gelişimi
ve fasyatomi oranlarına rağmen, çalışmamızda yal-
nız %2,2 (n=1) olguda fasyatomi açılması ihtiyacı
olmuştur.12

Literatürde vasküler yaralanmaya bağlı ampu-
tasyon oranları yaralanma ve yerleşim şekline göre
%0-40, mortalite oranları ise %1,5 ila %20 arasında
verilmiştir.22,28 Biz de yapılan cerrahi müdahalele-
rin sonuçlarını incelediğimizde, literatür ile
uyumlu olarak amputasyon oranını %2,2 (n=1),
mortalite oranını ise %4,4 (n=2) olarak belirledik.

Sonuç olarak, periferik vasküler yaralanmalarda
yaralanmanın yeri, oluş şekli, eşlik eden yaralan-
maların varlığı ve zamanında cerrahi müdahalenin
yapılabilmesi morbidite ve mortaliteyi belirleyen
önemli faktörlerdir. Özellikle multitravmalı olgu-
larda vasküler yapılara gerekli müdahale yapılabilse
de, var olan diğer yaralanmalar mortalite ve morbi-
dite için belirleyici olabilmektedir. Bu durumlarda
diğer kliniklerle yakın iş birliği içinde bulunulması-
nın faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal des-
tek bildirmemiştir.

Kemik ve Yumuşak Doku Yaralanması

Düşük enerji (bıçaklanma, basit kırık, tabanca yaralanması) 1

Orta enerji (açık ya da multiple fraktür, dislokasyon) 2

Yüksek enerji 3

(yüksek hızlı araç kazası veya ateşli silah yaralanması)

Çok yüksek enerji (yüksek hızlı travma+ belirgin kontaminasyon) 4

Ekstremite iskemisi (* iskemi 6  saatten uzunsa skor 2 katına çıkar)

Azalmış ya da alınamayan nabız fakat perfüzyon normal 1*

Nabızsız, parestezi, gecikmiş kapiller geri dolum 2*

Soğuk, paralize hissiz, uyuşmuş 3*

Şok

Daima sistolik >90 mmHg 0

Geçici hipotansiyon 1

İnatçı hipotansiyon 2

Yaş (yıl)

<30 0

30-50 1

>50 2

TABLO 3: Mangled Extremity Severity Score (MESS).
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Dizüstü Arteryel Baypas Greftleme
Operasyonlarında Expanded

Politetrafloroetilen ve Büyük Safen Ven
Greftlerinin Karşılaştırılması

ÖÖZZEETT  GGiirriişş::  Çalışmamızın amacı, kliniğimizde uygulanan femoropopliteal baypas operasyonlarında
kullandığımız ringli politetrafloroetilen (PTFE) ve büyük safen ven greftlerinin açıklık oranlarını
karşılaştırmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Kliniğimizde Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri arasında kro-
nik tıkayıcı periferik arter hastalığı (Fontaine evre IIb-4) nedeniyle femoropopliteal baypas ope-
rasyonu uygulanan 29 hastanın klinik verileri hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi,
Hastalar kullanılan greftin tipine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1’deki hastalarda ringli PTFE greft
(n=17, ortalama yaş: 62,46±12,24 yıl, kadın/erkek oranı: 6/11); Grup 2’deki hastalarda ters çevrilmiş
büyük safen ven grefti (n=12, ortalama yaş: 63,16±11,07 yıl, kadın/erkek oranı: 5/7) kullanıldı. Kli-
nik veriler ve greftlerin açıklık oranlarını içeren takip bilgileri ameliyattan sonra 12, aya kadar top-
landı. Operasyon tekniği ve kullanılacak vasküler greftin tipi operasyonu gerçekleştiren vasküler
cerrahlar tarafından belirlenmişti. BBuullgguullaarr:: Otuz gün içinde erken greft yetmezliği hiçbir grupta
gözlenmedi. Grup 1’deki bir hastada greft oklüzyonu nedeniyle yeniden girişim uygulandı. Bu has-
tada takip sonunda greft açıklığı mevcuttu. Bir yıllık primer açıklık oranı Grup 1 ve Grup 2’deki has-
talarda sırasıyla 94 ve 100 iken, sekonder açıklık oranı her iki grupta da 100 idi. SSoonnuuçç:: Her iki tip
greftin bir yıllık açıklık oranlarının femoro-popliteal arter hastalığının tedavisinde tatmin edici dü-
zeyde olduğu görüldü. Büyük safen ven grefti PTFE greftten daha az girişim gerektirir gibi görün-
mektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Periferal arteryel hastalık; politetrafloroetilen;damar greftleme

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  We aimed to compare patency rates of greater saphenous vein and ringed
expanded polytetrafluoroethylene (PTFE) grafts in patients undergoing femoropopliteal bypass
grafting. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  The clinical records of 29 patients with Fontaine IIb-IV peripheral
artery disease symptoms who underwent femoro-popliteal bypass grafting between January 2012
and December 2013 were retrospectively analyzed. Patients were divided into two groups based on
the type of graft used: A ringed PTFE graft was used in patients in Group 1 (n=17, mean age:
62.46±12.24 years, female/male ratio: 6/11), and a reversed greater saphenous vein graft was used
in patients in Group 2 (n=12, mean age: 63.16±11.07 years, female/male ratio: 5/7), Follow-up in-
formation was gathered during a period of 12 months after the operation, and included clinical in-
formation and graft patency. Vascular surgeons who performed the operations determined operation
techniques and the type of vascular grafts. RReessuullttss:: Early graft failure within 30 days was not seen
in either groups, One patient in Group 1 underwent a re-intervention for graft failure. This patient
had a patent graft at the end of the follow-up period, One-year primary patency rate was 94 and 100
in Groups 1 and 2 respectively whereas secondary patency rate was 100 in both groups. CCoonncclluussiioonn::
Both type of grafts provided satisfactory one-year patency rates in treatment of femoro-popliteal ar-
tery disease. Greater saphenous vein seems to require less re-intervention than PTFE graft in treat-
ment of femoro-popliteal artery stenosis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Peripheral arterial disease; polytetrafluoroethylene; vascular grafting
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ORİJİNAL ARAŞTIRMA   Periferik Arter Hastalıkları 



Periferik arter hastalığı (PAH) önemli bir
mortalite ve morbidite nedeni olup, 65 yaş
üstü popülasyonda 12 ila 20 oranında görül-

mektedir. Hastalığın sağkalım oranları pek çok ma-
ligniteden daha kötüdür.1-3 Alt ekstremite PAH
hastalarının yaklaşık 3-10’u asemptomatiktir, bu
hastaların lezyonları en sık femoropopliteal böl-
gede gözlenir, ve en sık karşılaşılan klinik semptom
intermittan kladikasyondur.2,3

Femoro-popliteal arter tıkayıcı hastalığının
tedavisinde cerrahi bir revaskülarizasyon seçe-
neği olan femoropopliteal baypas (FPB) operas-
yonu, alt ekstremite iskemisi tedavisinde damar
cerrahları tarafından en sık gerçekleştirilen ope-
rasyonlardan birisidir ve Transatlantik Inter-
Derneği Uzlaşısında (TASC) II, C veya D
lezyonlar olarak tanımlanan uzun segment yüze-
yel femoral arter (SFA) tıkanıklığı olan periferik
arter hastalığı tedavisinde perkütan anjiyoplasti-
den daha iyi uzun vadeli sonuçları olduğu bildi-
rilmiştir.2,4-6

FPB operasyonlarında en önemli sorun kulla-
nılan vasküler greftin uzun dönem açık kalmasının
sağlanmasıdır.7 Bildiğimiz kadarıyla popülasyonu-
muzdaki PAH’lı hastalarda FPB operasyonunda ex-
panded politetrafloroetilen (ePTFE) ve büyük safen
ven (BSV) greft kullanımını karşılaştırmaya yöne-
lik az sayıda araştırma bulunmaktadır. Çalışmamı-
zın amacı, kliniğimizde uygulanan FPB operasyon-
larında kullandığımız ringli ePTFE ve BSV greftle-
rinin primer ve sekonder açıklık oranlarını belir-
lemek ve değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri ara-
sında kronik tıkayıcı periferik arter hastalığı (Fon-
taine evre IIb-4) nedeniyle ters çevrilmiş BSV
veya ringli ePTFE (PolymailleRFlow, Perouse Me-
dical, Temple, France) vasküler greftler kullanıla-
rak FPB operasyonu uygulanan 29 hasta, hastane
kayıtlarından retrospektif olarak değerlendirildi.
Çalışma lokal Etik Komite tarafından onaylan-
mıştır (15,04,2014/83116987-150), Hastalara ya-
pılacak ameliyat hakkında bilgi verilmişti ve
prosedür spesifik onam formları okutularak imza-

latılmıştı. Damar travması nedeniyle FPB uygu-
lanmış hastalar ile distal anastomozu dizaltı pop-
liteal arter ve distalinde tibial arter veya peroneal
arterlere yapılan FPB’li hastalar bu çalışmaya
dahil edilmediler.

Hastalar FPB operasyonunda kullanılmış olan
vasküler greft tipine göre; Grup 1: ringli ePTFE
greft kullanılan hastalar (n=17), ve Grup 2: reverse
BSV kullanılan hastalar (n=12) olarak iki grupta
ayrıldılar (Grup I’de ortalama yaş: 62,46±12,24 yıl,
kadın/erkek oranı: 6/11; Grup II’de ortalama yaş:
63,16±11,07 yıl, kadın/erkek oranı: 5/7).

Hastaların tanıları ve FPB operasyonu endi-
kasyonları; anamnez, fizik muayene, renkli Dopp-
ler ultrasonografi (RDUS) ve bilgisayarlı tomografi
arteriografi (BTA) tetkiklerinin sonuçlarına göre
konuldu. Hastaların BTA ile değerlendirmelerinde
bütün hastalarda yüzeyel femoral arterde oklüzyon
tespit edildi, ve her iki grupta da distal arteri patent
olmayan hasta yoktu.

Hastaların operatif verileri (operasyon tek-
niği, kullanılan greft materyali, re-operasyon
mevcudiyeti, uygulanan anestezi yöntemi), preo-
peratif ve kontrol dönemindeki fizik muayene
bulguları ve yaptırılan laboratuvar, RDUS ve
BTA tetkiklerinin sonuçları kaydedilip literatür
eşliğinde incelendi ve greftlerin açıklıkları kul-
lanılan vasküler greft materyaline göre değerlen-
dirildi.

Hastalara genel ya da spinal anestezi eşliğinde
operasyon uygulanmıştı. Operasyon tekniği ve kul-
lanılacak vasküler greftin tipi operasyonu gerçekleş-
tirecek vasküler cerrahlar tarafından belirlenmişti.
FPB operasyonu uygulanan hastalarda uygun BSV
grefti bulunamadığında (BSV çapı <2,5 mm veya
BSV mevcut değil) ringli ePTFE greft kullanıldı, ve
gerçekleştirilen tüm operasyonlarda subfasial taba-
kada oluşturulan tünelden geçirilen vasküler greft-
lerin proksimal anastomozları common veya
süperfisial femoral artere, distal anastomozları ise
diz üstü düzeyde popliteal artere yapıldı.   Bütün
anastomozlar uç-yan devamlı dikiş tekniği ile ger-
çekleştirildi ve proksimal anastomozlar için 5/0,
distal anastomozlar için ise 6/0 polipropilen dikiş
materyali kullanıldı.
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Tüm hastalara operasyonda 5000 ünite hepa-
rin uygulandı. Postoperatif erken dönemde
DMAH, asetilsalisilik asit ve/veya klopidogrel uy-
gulandı. Vasküler greft olarak ringli ePTFE kulla-
nılan hastaların takiplerinde oral antikoagülan
tedavi uygulandı ve hiperlipidemili hastalara statin
tedavisi kullandırıldı. Tüm hastalara anestezi in-
düksiyonu esnasında profilaktik antibiyotik (birinci
kuşak sefalosporin) verildi ve antibiyotiğe postope-
ratif 5. güne kadar devam edildi.

Çalışmamızda FPB operasyonu gerçekleştiri-
len tüm hastalar klinik gözlem ve vasküler greft
açıklığının kontrolü açısından postoperatif dö-
nemde en az bir yıl periyodik olarak (operasyon-
dan sonraki 1. 6. ve 12. aylarda) RDUS ile, greft
stenozu veya trombozunu düşündüren klinik ge-
reklilik halinde ise BTA ile takip edildiler. 

FPB operasyonlarında ters çevrilmiş BSV grefti
veya ringli ePTFE greft kullanılan hastaların, yaş,
cinsiyet, eşlik eden risk faktörleri (sigara kullanımı,
hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı), is-
kemi şiddetleri analiz edildi ve operasyonun uzun
dönem sonuçlarını karşılaştırmak için açıklık oran-
ları incelendi. Açıklığın sonlanması greft tıkanıklığı
olarak tanımlandı. Vasküler greft açıklıklarını de-
ğerlendirmek amacıyla postoperatif dönemde ve
kontrol muayenelerinde nabız muayene bulguları,
RDUS, ve gerektiğinde BTA tetkikleri kullanıldı ve
kullandığımız vasküler greftlerin bir yıllık greft
açıklıkları belirlendi. Herhangi bir protez kulla-
nımı olmadan ayağın fonksiyonunu sürdürebildiği
amputasyonlar minör, diğer alt ekstremite ampu-
tasyonları ise majör amputasyon olarak kabul
edildi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İstatistiksel analiz SPSS 19.0 programı kullanılarak
yapıldı. Sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma olarak, kategorik değişkenler ise yüzde ola-
rak ifade edildi. İki grup arasında normal dağılan
sayısal veriler bağımsız gruplar t testi ile, normal
dağılmayan veriler Mann-Whitney U testi ile kar-
şılaştırıldı. Kategorik veriler, ki-kare testi veya Fis-
her’s exact test ile karşılaştırıldı. p<0,05 istatistiksel
anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Hastalara ait demografik özellikler Tablo 1’de
gösterilmektedir. İki grup arasında, yaş, cinsiyet
dağılımı, sigara kullanımı, ek hastalıklar ve Fon-
taine sınıflamasına göre hastalığın şiddeti açısın-
dan istatistiksel olarak anlamlı fark saptanma-
mıştır. 

Hiçbir grupta 30 gün içinde erken greft yet-
mezliği gözlenmedi. FPB operasyonu uyguladığı-
mız Grup 1’deki hastaların 1 tanesinin greftinde
postoperatif 3. ayda tıkanma saptandı ve bu has-
taya greft tromboembolisi nedeniyle tromboem-
bolektomi operasyonu uygulandı. Postoperatif 3.
ayda greft tromboembolisi nedeniyle tromboem-
bolektomi uygulanan bu hastanın daha sonraki
takiplerinde greft açıklığının korunduğu sap-
tandı. Grup 2’deki tüm hastalarda ise ilk bir yılda
greft açıklığının devam ettiği (açık kalma oranı
100) saptandı. Hiçbir hastada greft oklüzyonu 
nedeniyle yeni bir baypas girişimine ihtiyaç ol-
madı.

Bir yıllık primer açıklık oranı Grup 1 ve Grup
2’deki hastalarda sırasıyla 94 ve 100 iken, sekonder
açıklık oranı her iki grupta da 100 idi. Primer ve
sekonder açıklık oranları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). 
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Grup 1 Grup 2
ePTFE greft BSV grefti

Parametre N=17 N=12 p

Yaş (yıl) 62,46±12,24 63,16±11,07 0,763

Erkek cinsiyet 11 (64,7) 7 (58,3) 0,728

Sigara kullanımı 10 (58,8) 7 (58,3) 0,979

Hipertansiyon 11 (64,7) 8 (66,6) 0,913

Diyabet 8 (47,0) 6 (50) 0,876

Koroner arter hastalığı 4 (23,5) 2 (16,6) 0,645

Diz altı arteryel ateroskleroz 4 (23,5) 3 (25) 0,94

Fontaine evreleri

IIb 5 (29,4) 4 (33,3) 0,99

III 10 (58,8) 6 (50) 0,71

IV 2 (11,8) 2 (16,7) 0,99

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri ve 
preoperatif Fontaine evreleri.

ePTFE: Expanded politetrafloroetilen; BSV: Büyük safen ven. 



Grup 1’deki hastalardan diyabetik ve Fon-
taine evre IV olan bir tanesine, ayak parmağındaki
gangrenöz değişiklikler nedeniyle FPB operasyo-
nundan 1 hafta sonra minör amputasyon uygu-
landı, Grup 2’deki hastalardan, bir tanesine FPB
operasyonuyla eş zamanlı, diğerine ise FPB ope-
rasyonundan 1 hafta sonra olmak üzere, ayak par-
maklarındaki gangrenöz değişiklikler nedeniyle
minör amputasyon uygulandı. Minör amputasyon
uygulanan her iki hasta da Fontaine evre IV’tü ve
bir tanesi diyabetikti.

Her iki tip vasküler greftin kullanıldığı FPB
hastalarında da postoperatif yara enfeksiyonu tes-
pit edilmedi. Grup 1’deki bir hastada (5,8) hema-
tom oluşması nedeniyle postoperatif eksploras-
yonla hematom boşaltıldı. FPB operasyonu uygu-
ladığımız hiçbir hastamızda mortalite görülmedi.
Hiçbir hastanın postoperatif ilk yılki takiplerinde
alt ekstremitelerinde yeni trofik bozukluklar sap-
tanmadı.

SONUÇ

FPB operasyonlarında çeşitli vasküler greft mater-
yalleri kullanılabilmektedir. Kullanılan vasküler
greftin  uzun dönem açık kalabilmesi, hareketli
eklem bölgelerinde sorun oluşturmadan katlana-
bilir yapıda olması, enfeksiyon gelişimine dirençli
olması, lümen yüzeyinin trombojenik yapıda ol-
maması ve manipülasyona elverişli olması isten-
mektedir. FPB cerrahisinde kullanılan vasküler
greftler; doku greftleri (otolog, homolog ve hetero-
log doku greftleri) ve protez greftler (solid duvarlı
greftler, compound poröz greftler ve basit poröz
greftler) olmak üzere ikiye ayrılırlar.5,7,8

Günümüzde ideal özelliklere sahip bir greft
yoktur. Vasküler greft materyalleri arasında en
uygun greftler otolog ven greftleridir ve bu nedenle
BSV ilk tercih edilecek vasküler greft olarak düşü-
nülmektedir.7-9 BSV greftler ayrıca distal anasto-
mozu diz altı arterlere yapılan baypas operasyonları
için altın standart olarak kabul edilmektedir. Oto-
log BSV’si olmayan (koroner baypas operasyonu
için kullanılmış) veya greft olarak kullanılması
uygun olmayan (BSV’de tromboz mevcut olan veya
BSV çapı <2,5 mm olan) hastalarda, ciddi komor-

biditeleri olan bazı hastalarda veya vasküler cerra-
hın BSV’den farklı bir greft kullanımını tercih et-
mesi durumunda güvenilir ve kullanımı yaygın
olan prostetik PTFE vasküler greftler kullanılabil-
mektedir.6,9 Biz gerçekleştirdiğimiz diz üstü FPB
operasyonlarında; BSV daha önce çıkarılmışsa veya
vasküler greft olarak kullanımını uygun bulmu-
yorsak, prostetik ringli ePTFE greft kullanmayı ter-
cih ettik.

BSV, FPB operasyonlarında anatomik pozis-
yonunda, kapakçıkları valvutom yardımıyla ters
çevrilerek, in-situ şekilde kullanılabildiği gibi, ters
çevirilip reverse BSV greft olarak da kullanılabil-
mektedir. Literatürdeki yayınlarda iki yöntem
arasında anlamlı fark olmadığı, grefte yönelik se-
konder cerrahi uygulamaların reverse BSV’de
daha az olduğu bildirilmektedir.8 Biz de FPB ger-
çekleştirdiğimiz uygun olgularda BSV’yi reverse
şekilde kullanmayı tercih ettik ve BSV kullandı-
ğımız FPB olgularımızın hiçbirinde bir yıllık ta-
kipte grefte yönelik sekonder cerrahi uygulamaya
gereksinim duymadık.

FPB operasyonlarında kullanılmakta olan
protez greftler arasında en iyi olanı fleksibl teks-
til vasküler greftlerdir. Bu greftlerin açık kalma
oranlarının yüksek olmasının en önemli nedeni,
permeabilitelerinin yüksek olmasıdır. Halen kul-
lanılmakta olan tekstil vasküler greftler Dacron ve
Teflon greftlerdir. En son geliştirilen teflon greft
ise trombojenitesi düşük olan, preclotting gerek-
tirmeyen ve porlarından kanama oluşmayan, ko-
layca anastomoz yapılabilen, esnekliği iyi olan,
gerilim kuvvetini uzun süre koruyabilen, anev-
rizma oluşturmayan, dacron greftlere oranla en-
feksiyona direnci daha fazla olan, uzun süre sonra
bile tromboemboli gelişmesi halinde tromboem-
bolektomi uygulanabilen PTFE greftlerdir.7,10 Ça-
lışmamızda, BSV’nin vasküler greft olarak kulla-
nımını uygun bulmadığımız hastalarımızda pros-
tetik greft olarak ringli ePTFE greft kullanmayı
tercih ettik.

Özellikle çapı küçük olan prostetik vasküler
greftlerde erken dönem greft yetersizliği gözlen-
mesi lümen içi tromboz gelişimi ile ilişkilidir ve
bu nedenle prostetik vasküler greftlerin trombo-
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jenitelerini azaltabilmek için kaplanmış vasküler
greftler geliştirilmiştir. Literatürde, diz altı anas-
tomoz yapılan FPB operasyonlarında BSV greftle-
rinin PTFE vasküler greftlerden daha üstün
oldukları, ve diz üstü anastomoz gerçekleştirilen
FPB operasyonlarında erken dönemde PTFE greft-
lerin BSV greftlere eşdeğer olduğu bildirilmiş-
tir.6,9,11 Çalışmamızda da literatüre benzer şekilde,
diz üstü FPB gerçekleştirdiğimiz hastalarda BSV
kullanılanların bir yıl sonunda hem primer hem
de sekonder greft açıklık oranları 100 olarak tespit
edilmiş. ePTFE greft kullanılanların primer ve se-
konder greft açıklık oranları ise 94 ve 100 olarak
saptanmıştır; bu değerler arasında orantısal ve ista-
tistiksel (sırasıyla p:0,93 ve p:1) olarak bir fark sap-
tanamamıştır.

Vasküler greft oklüzyonu erken tespit edildi-
ğinde, PTFE vasküler greftlerde tromboembolek-
tomi veya tromboliz gibi manipülasyonlar BSV
greftlere kıyasla daha kolay gerçekleştirilebilir.5,12

Çalışmamızdaki hastalarda BSV kullanılarak ger-
çekleştirilen FPB operasyonları sonrası hiçbir has-
tada grefte yönelik herhangi bir yeniden girişim
uygulanmamış, ePTFE kullanılarak gerçekleştirilen
FPB operasyonları sonrasında bir hastada5,9 gözle-
nen greft tromboembolisinin tedavisinde, trombo-
embolektomi işlemi greftle ilgili herhangi bir
komplikasyon gelişmeden rahatlıkla gerçekleştiril-
miştir.

FPB operasyonlarında vasküler greftlerin açık
kalma oranlarını iyileştirebilmek için postoperatif
dönemde uzun süreli oral antikoagülan kullandı-

rılması açısından değişik görüşler mevcuttur. Lite-
ratürdeki bazı yayınlarda in-situ BSV kullanılarak
gerçekleştirilen FPB operasyonlarında uzun
dönem açık kalma oranlarının asetilsalisiliak asit
ve warfarinin birlikte kullandırıldığı hastalara kı-
yasla yalnızca asetilsalisilik asit verilen hastalarda,
daha düşük olduğu bildirilmiştir.8 Biz de ePTFE
vasküler greft kullanarak FPB gerçekleştirdiğimiz
hastalarda greft açık kalma süresini uzatabilmek
için postoperatif dönemde oral antikoagülan ve
asetilsalisilik asit tedavilerini birlikte kullanmayı
tercih ettik.

2012-2013 yılları arasında FPB operasyonu uy-
gulanan 29 hasta üzerinde yapılan çalışmamızda
vasküler greftlerin açık kalma oranları literatürdeki
değerlerle benzerlik göstermekteydi. Ancak, çalış-
mamızın retrospektif tasarımlı bir çalışma olması
ve değerlendirilen hasta sayısının az olması gibi sı-
nırlamaları mevcuttur. 

Çalışmamızdan çıkan sonuç; reverse BSV’nin
FPB revaskülarizasyonlarında ePTFE greftten daha
az yeniden girişim gerektirdiği olup; BSV grefti
kullanılamadığı, özellikle diz üstü FPB operasyonu
uygulanacak hastalarda ringli ePTFE vasküler
greftlerin yüksek açık kalım oranları ve sekonder
girişimlere elverişli yapılarıyla FPB operasyonla-
rında kullanımlarının uygun olacağını ve iyi bir al-
ternatif olduklarını düşünmekteyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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Chronic venous insufficiency is a serious chronic disorder that affects
almost half of society, and it presents with pain, swelling and in-
crease of pigmentation in the lower extremities.1 To date, surgical

ligation and stripping have been accepted as the most successful treatment
methods.2 However, surgical methods have some disadvantages since they
are major interventions. Due to these disadvantages, absolute patient satis-
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Comparison of 940 nm and 1470 nm
Bare Fibers in Treatment of

Great Saphenous Vein Insufficiency

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: Endovenous laser ablation has been easily accepted since present surgical
methods are major interventions. The aim of this study was to investigate the effectiveness and
early postoperative morbidities of two different wavelengths used in endovenous laser ablation.
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  Randomly selected 200 patients were included in the study. In group 1, 125
lower extremities of 106 patients were treated with 940 nm laser wavelength. In group 2, 110 lower
extremities of 94 patients were treated with 1470 nm laser wavelength. RReessuullttss::  Percutaneous in-
tervention and endovenous insertion of fiber were successfully completed in both groups. Only in-
duration was statistically significantly more in group 1. There were no statistically significant
differences for the other postoperative parameters between two groups. CCoonncclluussiioonn:: Treatment of
the great saphenous vein by endovenous laser ablation using a 1470 nm laser wavelength resulted
in less postoperative pain. Although it was not statistically significant, the duration of pain was
longer in the group with more induration. We suppose that vein should not be perforated in order
not to increase postoperative morbidities.

KKeeyy  WWoorrddss::  Venous insufficiency; ablation techniques; laser therapy

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Endovenöz laser ablasyon, majör cerrahi işlemler nedeniyle kolay kabul görmüştür. 
Bu çalışmada iki farklı dalga boyunun etkinlik ve erken postoperatif morbiditeleri karşılaştırılmıştır.
GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Rastgele seçilen 200 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Grup 1’de 106 hastanın
125 alt ekstremitesi 940 nm lazer ile, grup 2’de 94 hastanın 110 alt ektremitesi 1470 nm lazer ile te-
davi edilmiştir. BBuullgguullaarr:: Her iki grupta da perkütan girişim ve endovenöz yerleşim başarı ile
yapılmıştır. Grup 1’de sadece endurasyon istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bulun-
muştur. Her iki grupta da diğer postoperatif parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır. SSoonnuuçç::  Büyük safen venin endovenöz laser ablasyonunda 1470 nm dalga boyu kul-
lanımı ile daha az postoperatif ağrı görülmektedir. Ağrı süresi endurasyon olan grupta daha fazla ol-
masına rağmen, istatistiksel olarak iki grup arasında bir fark bulunmamıştır. Postoperatif morbidite
artışını önlemek için, ablasyonunun venin perfore edilmeden yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Venöz yetmezlik; ablasyon teknikleri; laser tedavisi
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faction is not possible. Therefore, several alterna-
tive techniques were adopted in vascular surgery.3

Navarro et al. published their first results in 2001.4

Although different wavelengths have been com-
pared in various studies, the most appropriate
wavelength is still the subject of debate.3,5

Long-term results about wavelengths do not
have scientific evidence. However, some differ-
ences have been found in short term results con-
sidering some side effects.6 In all laser types, the
most common side effects were pain, discomfort
and surface phlebitis in the area where induration
was present, and ablation was performed.7

The aim of this prospective study was to com-
pare the efficiency and early postoperative mor-
bidities of two different laser wavelengths (1470
nm and 940 nm diode laser). 

MATERIAL AND METHODS

A total of 200 patients (235 extremities) were in-
cluded in the study between May 2013 and Feb-
ruary 2014. Written informed consents were
obtained from all patients. All patients were exam-
ined clinically and with duplex ultrasound (USG)
imaging using a SonoSite M-Mode (Bothell, USA)
system to assess the deep and superficial veins of
both lower limbs to allow the “clinical, etiological,
anatomical, and pathological” (CEAP) grade. Du-
plex examination was performed when patients
were in the upright position. Patients were classi-
fied according to CEAP. Any reflux longer than 0.5
sec was evaluated with Valsalva maneuver in the
proximal area, and with augmentation in the distal
area. Saphenous vein radius in saphenofemoral
junction (SFJ), and saphenous vein radius at knee
level were measured, and the distances from the
skin were recorded. Those with an identified deep
vein thrombosis (DVT), peripheral arterial disease,
immobile patients, recurrent varicosities, pregnant
and breastfeeding women, and those with perfo-
rating and small saphenous vein insufficiencies
were not included in the study. 

Two hundred patients were divided into two
groups. One hundred and six of them were ran-
domly treated with 940 nm bare laser fiber (Dornier

Med Tech, Wessling, Germany) while other 94 were
treated with 1470 nm bare laser fiber (Quanta Sys-
tem 1470, Solbiate Olona, Italy). Laser ablation and
miniphlebectomy were applied in continuous mode
with 940 nm diode laser in 106 patients in group 1.
Laser ablation and miniphlebectomy were applied
in continuous mode with 1470 nm diode laser in the
patients in group 2. Two groups were compared for
early postoperative morbidities including ecchymo-
sis, paresthesia, postoperative pain and induration.
Intravenous midazolam and endovenous laser abla-
tion (EVLA) procedure were applied to all patients
under sedation with oxygen support. The great
saphenous veins (GSV) were cannulated with 19-
gauge needles (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Ger-
many) at knee level and under USG control when
the patients were in Trendelenburg position (in
order to increase the vein radius). After that, a
guidewire longer than the needle was pushed for-
ward, and a long cover was moved forward on the
wire until it reached 2 cm below SFJ. The measuring
of the laser fiber was taken outside, before the cover
was placed, and it was fixed. The fiber was locked at
a position where it was 1-1.5 cm outside the cover.
Positions of the tips of the laser fibers were set at 1-
2 cm below the SFJ under guidance of USG in both
groups, and these positions were checked with di-
rect observation of the red light on the skin. Perive-
nous tumescent local anesthesia (TLA) [1000 ml
0.9% normal saline (İzotonik NACL; Eczacıbaşı, Is-
tanbul, Turkey), 20 ml 2% (400 mg) prilocaine
(Priloc 2%; Vem İlaç, İstanbul, Turkey), 0.5 mg ep-
inephrine (Adrenalin 0.5 mg/1 ml; Biofarma, Istan-
bul, Turkey), 10 mEq NaHCO3 (Sodyum Bicar;
Drogsan, Istanbul, Turkey] was performed under
USG control. Laser energy was applied in continuous
mode, with a speed corresponding to 90 Joule (J)/cm
linear endovenous energy density (LEED), with con-
tinuous pulling back.  Laser power was set at 30 W
in group 1. The fiber retrieval rate for this system
was 3 sec, and 90 J/cm energy density was delivered.
In group 2, laser power was set at 15 W, the fiber re-
trieval rate for this system was 6 sec, and 90 J/cm en-
ergy density was delivered. Total laser energy used
was recorded. Closure of GSV after the fiber was
taken out was controlled with USG. Additional
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phlebectomies were performed in both groups, and
compression bandages were applied for 24 hours to
the area treated. Then, the patients used graduated
compression stockings (20-30 mmHg, knee-high) in
the following 7 days including day and night. They
continued to wear stockings only during the day for
2 months. Prophylactic low-molecular weight he-
parin, tinzaparin sodium (Innohep; Abdi Ibrahim,
Istanbul, Turkey) 100 anti-Xa IU/kg was used in
both groups at the night of the operation. The pa-
tients were advised to walk regularly in the healing
period, and flurbiprofen (Majezik tablet; Sanovel
İlaç, Istanbul, Turkey) 100 mg was prescribed as an
analgesic 3 times a day for 1 week, to be used when
needed. After the procedure, the patients came to
follow up visits on postoperative day 7, and at post-
operative months 1, 3, and 6. USG was performed to
evaluate patency of GSV,  and clinical examinations
were performed. Postoperative pain, side effects, un-
desired incidents and recurrence rates were
recorded on each control visit. Pain, duration of
pain, duration of the need for analgesics, the time
that passed until getting back to daily activities, ec-
chymosis, skin burn, indurations and paresthesia in
the treated extremity were also recorded. Ecchymo-
sis and paresthesia were seen in the areas near the
vein segment that was ablated. 

STATISTICAL ANALYSIS

All data obtained were analyzed with Statistical
Package for the Social Sciences 16.0 for Windows

(SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA). Normally dis-
tributed data were expressed as mean±standard de-
viation, and non-normally distributed data were
expressed as median (interquartile range). Two-
group comparisons for Venous Clinical Severity
Score (VCSS), pain duration, need for analgesics
and time to get back to daily activities were done
with Mann-Whitney U test. Comparisons of side
effect rates were performed with the Continuity
Correction Chi-Square test. P<0.05 was considered
as statistically significant.

RESULTS

In all cases, percutaneous intervention and en-
dovenous placing of the laser fiber was successfully
performed, and all patients tolerated the operation
well. One hundred and twenty five extremities of
106 patients in group 1, and 110 extremities of 94
patients in group 2 were treated.

Demographic characteristics of the patients,
preoperative clinical data, and the results of USG
examinations are shown in Table 1. The data of the
patients were similar in both groups. 

Operative data are shown in Table 2. We
reached 90 J/cm LEED in both groups. In order to
decrease postoperative ecchymosis and paresthesia
rates, similar amounts of TLA, 15 ml per centime-
ters, were used in both groups. No evidence of
residual flow or venous reflux was seen in the USG
examinations performed on follow-up visits. VCSS
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Parameters Group 1 (n=106) 940 nm bare fiber Group 2 (n= 94) 1470 nm  bare fiber

Number of extremities treated 125 110

Gender (M/F) 50/75 43/67

Mean age (years) 37±8.1 36±6.2

Radius at SFJ level (mean GSV Radius) (mm) 10.6±3.4 10.9±3.9

Radius at knee level (mean GSV Radius) (mm) 6.7±2.2 7.1±1.9

Average  reflux duration at SFJ level (sec) 5.7±1.8 6.2±1.5

GSV’s distance from the skin (cm) 3.9±1.9 3.1±2.2

C2 (CEAP classification/extremity) 40 33

C3 (CEAP classification/extremity) 62 52

C4 (CEAP classification/extremity) 23 25

TABLE 1: Preoperative demographic characteristics of the patients.

M: Male; F: Female; GSV: Great saphenous vein; SFJ: Saphenofemoral Junction; CEAP: Clinical, etiological, anatomical, and pathological grade. 



scores improved significantly in both groups at
each follow-up visit (Table 3). However, improve-
ments of VCSS on postoperative seventh day and
at first month were significantly better in group 2
than in group 1. After first month, there were no
differences for the parameters recorded. The side
effects in clinical studies and other evaluation re-
sults are summarized in Table 4. Most common side

effects observed in both groups were ecchymosis,
indurations and minor paresthesia. No serious com-
plications including DVT, pulmonary emboli, skin
burn, motor nerve damage or arteriovenous fistula
developed in either group. The duration of pain,
need for analgesics, and ecchymosis rates were
found similar between the groups. Mean time to
ecchymosis development was about 2 weeks in the
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Parameters Group 1 (n=106) 940 nm bare fiber Group 2 (n= 94) 1470 nm  bare fiber

Mean GSV length treated (cm) 40.2±6.5 41.9±6.8

Laser power used (W) 30 15

LEED (J/cm) 90 90

Mean total energy/extremity (j) 3591±576 3712±681

Average TLA amount / extremity (ml) 580±92 565±82

Average operation time/ extremity (minutes) 

(EVLA+Miniphlebectomy) 38±7.6 35±6.5

Number of phlebectomies/extremity 5.1±1.5 4.2±1.1

TABLE 2: Operative data.

LEED: Linear endovenous energy density; TLA: Tumescent local anaesthesia; EVLA: Endovenous laser ablation; GSV: Great saphenous vein.

Time point Group 1 (n= 106) 940 nm bare fiber Group 2 (n= 94) 1470 nm  bare fiber p value

Preoperative (IQR) 8.3 (5-12) 8.0 (5-11) p=0.437

PO seventh day (IQR) 4.9 (3-8) 4.1 (2-6) p=0.034

PO first month (IQR) 4.2 (2-7) 3.6 (2-5) p=0.041

PO third month (IQR) 3.1 (1-5) 2.9 (1-5) p=0.313

PO sixth month (IQR) 2.2 (0-3) 2.0 (0-3) p=0.445

TABLE 3: Changes in the venous clinical severity score.

PO: Postoperative; IQR: Interquantile range.

Parameters Group 1 (n= 106) 940 nm bare fiber Group 2 (n= 94) 1470 nm bare fiber p value

Pain duration (days)          3.6±3.7 3.2±3.4 p=0.461

Need for analgesic (days) 7.1±4.0 6.7±3.1 p=0.383

Induration (number of extremities)  30 11 p=0.006

Ecchymosis (number of extremities) 16 20 p=0.341

Skin burn (number of extremities) 0 0 -

Paresthesia (number of extremities)     14 13 p=1.000

Deep venous thrombosis 0 0 -

Pulmonary embolism 0 0 -

Tine to get back to daily activities (days) 3.5±2.0 3.0±1.6 p=0.317

Closure rate at 6th month (n) 106 94 -

TABLE 4: Postoperative data.

n: The number of patients with totally closed GSV at 6th month.



patients in both groups. Findings such as subcuta-
neous indurations in the vein segment after EVLA,
and contraction in the medial part of femur or pal-
pable cord were found in 30 extremities in group
1, and 11 extremities in group 2 (p=0.006).

DISCUSSION

A number of studies have reported high success
rates after EVLA.3,8 These results are confirmed
with duplex USG. When the studies that compared
laser and classic surgery were analyzed, it was seen
that some studies found laser application more suc-
cessful, some studies found equal success rates, and
some others found the laser method less successful.
However, all those studies reported that laser ap-
plication caused less complications, and it was more
comfortable for the patient.9,10 EVLA has been pre-
ferred over surgery for the treatment of varicosi-
ties.11 Tumescent anesthesia is a very important
factor that affects the success of EVLA.12,13 Another
important factor for EVLA treatment is the LEED.12

Almeida et al. reported that ecchymosis appeared
less with smaller LEED (20-30/cm) levels due to
less perforation of vein walls.12 Although some
studies showed superiority of 1320 nm Nd: Yag sys-
tem over 940 nm diode laser for less postoperative
pain and bruising, in our study we found 1470 nm
better only for indurations.14 Theivacumar et al. re-
ported that the energy amount delivered was the
main parameter that affected treatment success,
and 60 J/cm or higher levels should be used for a
successful treatment.15 In our study, we found
100% ablation in the veins of both groups on USG
controls at postoperative 6th month.16 Additionally,

a study that compared 980 nm and 1500 nm diode
lasers reported less induration and less analgesic
need with use of high wavelengths.17 Pannier et al.
reported successful endovenous ablation results
with 1470 nm laser, but no studies compared it
with 940 nm.5 In this prospective randomized
study, no statistically significant differences were
found for side effects such as pain, ecchymosis and
paresthesia between 1470 nm and 940 nm bare-tip
laser fibers. Pannier et al. reported that the side ef-
fects were more common in the patients treated
with LEED > 100 J/cm.5 In our study, small rates of
side effects in both groups may be related to limit-
ing the LEED at 90 J/cm.

We suppose that vein wall perforation consid-
erably affects postoperative ecchymosis, indura-
tion, paresthesia, and pain complications. This is
why the fibers such as tulip fiber that reduce direct
contact with the vein wall to prevent adhesion and
carbonisation have been developed.18 We may
avoid ecchymosis, induration, paresthesia and pain
with an ablation operation by avoiding perforation
of vein, or by not applying laser to the segment of
perforated vein.

Various diode lasers (in different nm) are ef-
fective in the treatment of GSV varicosities. How-
ever, early postoperative side effects are similar
except for indurations. A limitation of this study is
that we cannot identify whether these results are
attributable solely to the laser frequency.
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Akut İliofemoral Derin Ven Trombozunun
Farmakomekanik Trombektomi Yöntemiyle

Endovenöz Tedavisinde Erken Dönem
Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Derin ven trombozu (DVT) hayatı tehdit eden komplikasyonları olan ve hastanede de
en çok önlenebilir mortalite nedenlerinden biridir. Bu çalışmada akut iliofemoral DVT olan hasta-
larda farmakomekanik trombektomi uygulamalarımızın erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.
GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Kliniğimizde Aralık 2012-Kasım 2014 tarihleri arasında endovenöz yolla re-
kombinant insan doku plazminojen aktivatörü eşliğinde rotasyonel trombektomi katateri ile farma-
komekanik trombektomi uyguladığımız 30 hasta (16 erkek, 14 kadın; ortalama yaş 54,4±14,8 yıl, aralık
29-82 yıl) retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya sadece ilk 15 gün içindeki
akut DVT hastaları dahil edildi. Tüm hastalara pulmoner emboli komplikasyonunu önlemek için ge-
çici vena cava filtresi takıldı. İşlem sonrası hastalara oral warfarin tedavisi başlandı, ve INR seviyesi
2-3 arasında olan hastalar taburcu edildi. BBuullgguullaarr::  İşlem sonrası girişim yerinde hematom olan 2 hasta
dışında majör kompliklasyon yada mortalite izlenmedi. Hastalar 1, 3, 6. aylarda ve daha sonra yılda bir
kez olmak üzere Doppler ultrasonografi ile takibe alındı. 1.yıl sonunda hastaların %97’sinde tam açık-
lık sağlandığı gözlendi. SSoonnuuçç:: Akut DVT tedavisinde ilk tercih antikoagülan tedavidir, fakat DVT’de
verilen antikoagülan tedavinin trombolitik etkisi yoktur ve rekanalizasyon sadece endojen fibrinoli-
tik sistemin etkinliğine bağlıdır. Özellikle akut trombozda; trombüs kütlesinin tama yakın yok edile-
bilmesi, tromboz komplikasyon ihtimalinin azaltılması, hastanede kalış süresinin kısalması yönünden
farmakomekanik trombektomi yöntemlerinin avantajlı olduğunu düşünmekteyiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Derin ven trombozu; trombektomi

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Deep vein thrombosis has life-threatening complications, and it is one of the
most common preventable causes of in-hospital mortality. In this study, we aimed to present short
term results of pharmacomechanic thrombectomy procedures in patients with acute ileofemoral deep
vein thrombosis (DVT). MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Thirty patients (16 males, 14 females; mean age
54.4±14.8 years, range. 29-82 years) who had pharmacomechanic thrombectomy with rotational
thrombectomy catheter together with endovenous recombinant human tissue plasminogen activator
between December 2012-November 2014 were analyzed retrospectively, and included in the study.
Acute DVT patients were included in the study only in the first 15 days of the disease. A temporary
vena cava filter was placed in all patients to prevent pulmonary embolism. Patients were adminis-
tered warfarin after the operation, and the ones with an INR level of 2-3 were discharged. RReessuullttss:: No
major complications or mortality were observed except 2 patients who  developed hematoma at in-
tervention site after the procedure. Patients were followed up with Doppler ultrasonography at post-
operative 1st, 3rd, 6th months, and then once a year. At the end of 1st year, the patency rate was 97%.
Conclusion: Anticoagulants are the first line treatment for acute DVT, however anticoagulant treat-
ment does not have a thrombolytic effect and recanalization depends only on the efficiency of en-
dovenous thrombolytic system. We think that pharmacomechanic thrombectomy methods are
advantageous for almost complete disappearance of thrombus in particularly acute thrombosis, they
reduce the risk of complications related to thrombosis, and shorten hospital stay.

KKeeyy  WWoorrddss::  Deep vein thrombosis; thrombectomy
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Derin ven trombozu hayatı tehdit eden
kompliklasyonları olan bir sağlık sorunu-
dur.  Genellikle alt extremiteleri tutmakla

birlikte, pulmoner emboli, posttrombotik sen-
drom, phlegmesia alba dolens gibi ölümcül komp-
likasyonlara yol açabilmektedir. Venöz trombo-
embolinin yıllık mortalitesi meme kanserinden
daha yüksektir.1 DVT hastanede en çok önlenebi-
lir mortalite nedenlerinden biridir.2 Tanıda klinik
muayene dışında altın standart Doppler ultraso-
nografidir (USG).3 Geleneksel tedavide heparin ve
düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile bir-
likte oral warfarin sodyum önerilir.4 Yapılan ça-
lışmalarda ise medikal tedavi ile trombüsün
tamamen kaybolmadığı ve posttrombotik sen-
drom riskinin azalmadığı saptanmıştır.5 DVT’nin
yüksek maliyetli morbiditelerini azaltmak ama-
cıyla standart tedavilere alternatif yeni tedavi
yaklaşımları geliştirilmektedir. Bu çalışmada da,
yeni tedavi yöntemlerinden olan katater aracılı
farmakomekanik trombektomi uyguladığımız
hastaların erken dönem sonuçlarını sunmayı
amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde Aralık 2012-Kasım 2014 tarihleri ara-
sında akut iliofemoral  DVT tanısı alan ve endove-
nöz teknikle doku plazminojen aktivatörü (tPA)
eşliğinde Cleaner (Rex Medical, fort Worth, TX)
rotasyonel trombektomi katateri ile farmakomeka-
nik trombektomi uygulanan 30 hasta çalışmaya
dahil edildi. İlk 15 günü geçmiş subakut döneme
giren DVT hastaları çalışmaya dahil edilmedi. Has-
taların 16’sı erkek (%53,3), 14’ü kadın (%46,6), or-
talama yaş 54,4±14,8 yıl (aralık; 29-82 yıl) idi.
Hastalar poliklinik ya da acil servise bacakta ani
ağrı, şişlik, üstüne basamama yakınması ile başvur-
dular. Tüm hastalara alt extremite venöz Doppler
USG tetkiki uygulanarak tanı konuldu. Hastalara
ait demografik özellikler ve risk faktörleri Tablo
1’de gösterilmiştir.

Endovenöz girişim kriterlerine uyan hastalar
hospitalize edildi ve gerekli rutin tetkikleri yapıldı.
İşlem öncesi tüm hastalardan imzalı onam formu
alındı. İşlemler anjiografi laboratuarında gerekli

sterilizasyon şartları sağlandıktan sonra, lokal anes-
tezi altında uygulandı. Öncelikle hastalara supin
pozisyonda, DVT olan tarafa göre kontralateral fe-
moral vene girildi ve 0,35 inc. guidewire yollandı.
Guidewire üzerinden işlem esnasında pulmoner
emboli oluşumunu engellemek için femoral ven
yoluyla vena cava inferiora, renal venin altına
denk gelecek şekilde geçici vena cava filtresi
(Angel Cathater,BiO2 Medical, San Antonio, Tx)
yerleştirildi (Resim 1). Filtre yerleştirilmesinden
sonra hastalar pron pozisyona alınarak DVT olan
taraftaki popliteal vene USG eşliğinde girildi, 0,35
inc. guidewire yollandı ve üzerinden popliteal
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Değişkenler n %

Geçirilmiş ortopedik cerrahi 11 36,6

OKS kullanımı 5 16,6

Sigara öyküsü 17 56,6

Malignite öyküsü 3 10

Hipertansiyon 13 43,3

Diyabet öyküsü 14 46,6

KOAH öyküsü 5 16,6

Sol popliteal/iliofemoral tromboz 21 63

Sağ popliteal/iliofemoral tromboz 9 27

TABLO 1: Hastaların demografik özellikleri.

OKS: Oral kontraseptif; KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

RESİM 1: Renal ven altına yerleştirilen geçici inferior vena cava filtresi.



vene 7 Fr sheat yerleştirildi. Akabinde popliteal
ven yoluyla kontrast madde verilerek tıkalı seg-
mentler görüntülendi (Resim 2). Cleaner 6Fr ro-
tasyonel trombektomi katateri 7 Fr sheat içinden
ilerletildi. Trombektomi katateri tıkalı segment
bölgelerinde çalıştırılarak, aynı anda katater ucun-
dan tPA verildi.

Trombüslü segmentlere ortalama 30 dakika
işlem uygulandı. Sonrasında kontrast madde ile
çekim yapılarak venöz sistemdeki açıklık değer-
lendirildi. Tam açılmayan segmentlere yaklaşık 30
dakika daha tPA eşliğinde işlem uygulandı. Trom-
büslü segmentlerin tama yakın açıklığı kontrast
madde verilerek izlenince işleme son verildi (Resim
3). İşlem esnasında hastalara ortalama 20 mg tPA
verildi.

İşlem bitiminde hastalar kliniğe alındı. Ka-
nama ve hematom gibi komplikasyonlar açısından
takibe alındı. İşlem sonrası ertesi gün hastalara
DMAH ve oral warfarin tedavisi başlandı ve geçici
vena cava filtresi çıkarıldı. Hastaların işlem sonra-
sında ağrı ve şişlik şikayetlerinde belirgin düzelme
olduğu gözlendi. Warfarin tedavisi başlanan has-
talar INR değeri 2-3 arasında tutularak 1. hafta
INR testi, 1. ayda ise kontrol Doppler USG yapıl-
ması için çağrılarak taburcu edildiler. Hastalar 6
ay süresince oral warfarin tedavisi ile takip edildi-
ler.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma, kategorik değişkenler ise frekans (n) olarak
gösterildi. Tanımlayıcı istatistikler SPSS 17.0 (SPSS
Inc., Chicago, Illinos) programı kullanılarak elde
edildi.

BULGULAR

Hastaların hiçbirinde işlem sonrası majör sistemik
komplikasyon veya mortalite gelişmedi. Sadece 2
hastada işlem sonrası girişim yapılan popliteal ven
bölgesinde hematom gelişti ve manuel kompres-
yon ile hematom ilerlemeden kontrol altına
alındı.

Hastalar 1, 3, 6. ay ve daha sonra yılda bir kere
olmak üzere Doppler USG ile takip altına alındılar.

Birinci ay kontrolde 4 hasta dışındaki diğer hasta-
larda Doppler USG’de DVT ile uyumlu görünüm
izlenmezken, hastaların bacak şişliği, ağrı gibi şi-
kayetlerinin ortadan kalktığı izlendi. Dört hastada
ise iliak ve/veya femoral vende rekanalize akım bu-
lunan kronik trombüs ile uyumlu görünüm izlendi.
Hastaların takip sürelerinin dağılımı Tablo 2’de
gösterilmiştir. Bu bulgular ışığında işlem uygula-
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RESİM 2: Trombüslü, tıkalı segment görüntüsü.

RESİM 3: İşlem sonrası tıkalı segmentin tam açıklık görüntüsü.



nan hastalarda 1 yıl sonundaki tam açıklık oranı %
97 olarak izlendi.

TARTIŞMA

DVT, koroner arter hastalığı ve inmeden sonra en
sık görülen üçüncü kardiyovasküler patolojidir.6

DVT kadın ve erkek popülasyonda benzer sıklıkta
görülmektedir. Yaşın ilerlemesi ile venöz staz ve
edinsel trombofili gelişimine bağlı olarak  40 yaşın
üzerinde, ve özellikle  60 yaşın üzerinde olmak
DVT için bağımsız bir risk faktörüdür.7 Derin ve
yüzeyel venöz sistem trombüslerinin %5’i dizin
yukarısında, %32’si dizin altında ve %17’si yü-
zeysel venlerde görülmektedir.8 En çok görülen
semptom ise bacakta ağrı ve şişliktir. Literatürde
DVT’nin sol alt ekstremitede sağdan daha fazla
görüldüğü bildirilmekte, ve bu durum sol iliak
venin sağ iliak arteri çaprazladığı yerde bası al-
tında olması ile açıklanmaktadır.9 Bizim çalışma-
mızda da sol alt ekstremitede DVT daha fazla
görülmüştür. Fatal seyirli olabilmesi yönü ile ayrı
bir öneme sahip olan pulmoner emboli, DVT’li
hastaların yaklaşık %21’inden fazlasında görül-
mektedir.10

Akut DVT’nin tedavisinde ilk tercih antikoa-
gülan tedavidir. Ancak DVT’de verilen antikoa-
gülan tedavinin trombolitik etkisi yoktur, ve
rekanalizasyon sadece endojen fibrinolitik siste-
min etkinliğine bağlıdır. Akut femoral veya ilio-
femoral DVT tanısı alan ve antikoagülan tedavi
verilen hastaların sadece %6’sında komplet trom-
büs lizisi sağlanır.11 Son dönemlerde DVT tedavi-
sinde trombolitik eşliğinde mekanik trombektomi,
inferior vena cavaya geçici-kalıcı filtre yerleştiril-
mesi, ve trombolizis gibi yöntemler aktif olarak
kullanılmaya başlanmıştır.

Yapılan bir çalışmada akut iliofemoral DVT’li
101 hastaya trombolitik eşliğinde mekanik trom-
bektomi uygulanmış, ve 6 yıl sonunda hastaların
%82’sinde venöz kladikasyo ve renk değişikliği ol-
madan patent venöz sistem saptanmıştır.12 Meka-
nik trombektomi uygulanacak hastalarda önerilen
kriterler ekstremiteyi tehdit eden derin ven trom-
bozu, 14 günden kısa süreli semptom varlığı, venöz
trombozun ilk atak olması, kanama riskinin düşük
olması, yaşam beklentisinin yüksek olması ve has-
tanın fonksiyonel kapasitesinin iyi olması şeklinde
belirtilmiştir.13

American College of Chest Phsicians (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).14

Karthikesalingam ve ark. tarafından yapılan ve
mekanik trombektomi uygulanan hastaların dahil
edildiği 16 retrospektif olgu serisinde toplam 481
hastadan oluşan bir derlemede teknik başarı oranı
%82-100 olarak bulunmuş, yapılan girişim ile iliş-
kili semptomatik pulmoner emboli insidansı %1’in
altında izlenirken, ölüm veya stroke gözlenmemiş-
tir.15

Bush ve ark. tarafından  Anjiojet trombektomi
sistemi ile farmakomekanik trombektomi uygula-
nan 20 hastanın sonuçları değerlendirilmiş, hasta-
ların %74’ünde hızlı klinik iyileşme izlenmiş ve
hiçbir hastada girişime bağlı komplikasyon izlen-
mediği bildirilmiştir.16

Chaudhry ve ark. 28 hastaya bir başka 
cihaz olan Trellis sistemi kullanarak farma-
komekanik trombektomi uygulamış, tüm hasta-
larda semptomların gerilediğini ve 12. aydaki
venöz açıklık oranının %80 olduğu bildirmişler-
dir.17

Literatürde akut derin ven trombozunun te-
davisinde Cleaner rotasyonel trombektomi katate-
riyle ilgili fazla çalışma ve seriye rastlayamadık.
Literatüre katkı sağlamak amacı da Cleaner rotas-
yonel trombektomi kataterini tercih sebeplerimiz-
den biriydi.
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Takip Süresi n %

2 yıl 5 16,6

1 yıl 8 26,6

6 ay 12 40

3 ay 5 16,6

TABLO 2: Hastaların takip süreleri.



Akut DVT tedavisinde bir başka sistem de,
lokal trombolitik ajan infüzyonu ile birlikte, yük-
sek frekans düşük amplitüdlü ultrasonik dalga
yayan bir kataterin trombozun içine yerleştiril-
mesi esasına dayanan Ekosonic endovasküler 
sistemdir (EKOS). Kliniğimizde akut DVT nede-
niyle EKOS uyguladığımız 5 hastada 24 saat sonra
yapılan venografide yeterli venöz açıklık sağlan-
madığı, ayrıca 24 saat damar içine trombolitik in-
füzyonuna bağlı kanama gibi komplikasyonlar 
olduğunu izledik. İşlem esnasında venöz açıklığın
anında görülmesi ve 24 saat sonra tekrar veno-
grafi gerektirmemesi nedeniyle de, bu çalışmada
Cleaner rotasyonel trombektomi sistemini tercih
ettik.

İnferior vena cava filtreleri geçici ve kalıcı ola-
rak ikiye ayrılmaktadır. Bu filtrelerin faydası, riskli
proksimal derin ven trombozlu hastalarda gelişebi-
lecek pulmoner embolinin önlenmesi olarak göste-
rilmiştir.18 Kalıcı filtrelerde uzun dönemde trom-
boz, migrasyon, posttrombotik sendrom gibi komp-
likasyonlar gelişebildiğinden, geçici inferior vena
cava filtrelerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ya-
pılan bir çalışmada, geçici inferior vena cava filt-

resi yerleştirildikten sonra katater aracılı tromboliz
uygulanan hastaların %45’inde filtre içinde görü-
nür trombüs embolizasyonu saptanmış, ve pulmo-
ner emboliyi önleyebilmesi nedeniyle katater
aracılı tromboliz uygulanacak hastalara inferior
vena cava filtresi yerleştirilmesi önerilmiştir.19 Biz
de vakalarımızda geçici inferior vena cava filtresi
kullanarak komplikasyon riskini minimuma indir-
meyi amaçladık.

Sonuç olarak; akut trombozda, trombüs kütle-
sinin tama yakın yok edilebilmesi, hastanede kalış
süresinin kısa olması, tromboz komplikasyon ihti-
malinin azaltılması, sekellerin önüne geçilebilmesi
yönünden değerlendirildiğinde, mekanik trom-
bektomi yöntemlerinin avantajlı olduğunu düşün-
mekteyiz. Yeni yaygınlaşan bir tedavi yöntemi
olduğundan, literatürde çok fazla çalışmaya rastla-
nılmadı. Çalışmamızın sonuçları ile literatüre kat-
kıda bulunacağı kanaatindeyiz.

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

Damar Cer Derg 2015;24(1) 45

AKUT İLİOFEMORAL DERİN VEN TROMBOZUNUN FARMAKOMEKANİK TROMBEKTOMİ YÖNTEMİYLE... Kaptanıderya TAYFUR ve ark.

1. Plate G, Eklof B, Norgren L, Ohlin 
P, Dahlstrom JA. Venous thrombectomy 
for iliofemoral vein thrombosis 10-year re-
sults of a prospective randomised study.
Eur J Vasc Endovasc Surg 1997;14(5):367-
74.

2. Nutescu EA. Assessing, preventing and treat-
ing venous thromboembolism: evidence-
based approaches. Am J Health Syst Pharm.
2007; 64(11 Suppl 7):S5-13.

3. Lensing AW, Prandoni P, Brandjes D, Huis-
man PM, Vigo M, Tomasella G, et al. Detec-
tion of deep venous thrombosis by real time B
mode ultrasonography. N Engl J Med 1989;
320(6): 342-5.

4. Buller HR, Agnelli G, Hull RD, Hyers TM, Prins
MH, Raskob GE. Antithrombotic therapy for
venous thromboembolic disease: the seventh
ACCP Conference on antithrombotic and
thrombolytic therapy. Chest 2004;126(3
suppl.):4015-285.

5. Sharafuddin MJ, Sun S, Hoballah SS,
Youness FM, Sharp WS, Roh BS. En-
dovascular managament of venous throm-
botic and occlusive disease of the lower
extremies. J Vasc Interv Radiol 2003;14(4):
405-23.

6. Lang EV, Kulis AM, Villani M, Barnhart W,
Balono R, Cohen R. Hemolysis comparasion
between the OmniSonics Omniwave en-
dovascular system and the Possis Anjiojet in
a porcine model. J Vasc Interv Radiol 2008;
19(8):1215-21.

7. Ayhan H, İyigün E, Demirkılıç U. Alt extremite
Derin ven trombozu tanısı ile tedavi edilen
hastalarda hastaneye başvuru nedenleri ve
etyolojik faktörlerin incelenmesi. Damar Cer
Derg 2013;22(1):117-23.

8. Mattos MA, Londrey GI, Leutz DW, Hodg-
son KS, Ramsey DE, Barkmeier LD, et al:
Color-flow duplex scanning fort he surveil-
lance and diagnosis of acute deep venous

thrombosis. J Vasc Surg 1992;15(2):366-
75.

9. Baykal Y. Derin ven trombozu ve pulmoner
tromboemboli. www.gata.edu.tr/dahilibilimler/
ichastaliklari/egitim/aih11.pdf, Erişim tarihi 20
ocak 2012.

10. Plate G, Eklof B, Norgren L, Ohlin P, Dahls-
trom JA. Venous thrombectomy for iliofemoral
vein thrombosis 10-year results of a prospec-
tive randomised study. Eur J Vasc Surg
1997;14(5): 367-74.

11. Dogancı S, Erol G, Kaya E, Kadan M,
Demirkılıç U. İliofemoral derin ven trom-
bozunda ultrasonik katater ile trombolitik te-
davi deneyimi. Damar Cer Derg 2012;21(2):
192-6.

12. Baekgaard N, Broholm R, Just S, Jorgensen
M, Sensen LP. Long-term results using
catheter-directed throbolysis in 103 lower
limps with acute iliofemoral venous thrombo-
sis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;39(1):
112-7.

KAYNAKLAR



Damar Cer Derg 2015;24(1)46

Kaptanıderya TAYFUR ve ark. AKUT İLİOFEMORAL DERİN VEN TROMBOZUNUN FARMAKOMEKANİK TROMBEKTOMİ YÖNTEMİYLE...

13. Meissner MH, Gloviczki P, Comerota AJ,
Dalsing MC, Eklof BG, Gillespie DL, et al:
American venous forum . Early thrombus re-
moval strategies for acute deep venous throm-
bosis: clinical practice guidelines of the society
for vascular forum. J Vasc Surg 2012;55(5):
1449-62.

14. Kearon C, Akl EA, Comeroto AJ, Prandoni P,
Bourameaux H, Goldhaber SZ, et al: Ameri-
can college of chest physicans. Antithrombotic
Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th
ed: American college ofg chest physicans ev-
idence-based clinical practice guidelines.
Chest 2012:141(2 suppl):e 4195-945.

15. Karthikesalingam A, Young EL, Hinchliffe RJ,
Loftus IM, Thompson MM, Holt PJ. A system-
atic rewiew of percutaneous mechanical
thrombectomy in the treatment of deep ve-
nous thrombosis. Eur J Vasc Surg 2011;41(4):
554-65.

16. Bush RL, Lin PH, Bates JT, Mureebe L, Zhou
W, Lumsden AB. Pharmacomechanical
thrombectomy for treatment of symptomatic
lower extremity deep venous thrombosis:
safety and feasibility study. J Vasc Surg
2004;40(5):965-70.

17. Chaudry MA, Pappy R, Hennebry TA. Use of
the trellis device in the managament of deep

vein thrombosis: a retrospective single-center
experience. J İnvasive Cardiol 2013;25(6):
269-9.

18. Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, Page Y,
Tardy B, Girard P,ET AL: Aclinical trial of of
vena cava filters in the prevention of pulmoner
embolism in patients with proximal deep vein
thrombosis. N Engl J Med 1998;338(7):409-15.

19. Kolbel T, Alhadad A, Acosta S, Lindh M,
Ivancev K,Gottsater A. Thrombus emboliza-
tion into IVC filters during catheter-directed
thrombolysis for proksimal deep venous
thrombosis. J Endovasc Ther 2008;15(5):605-
13.



İki bin yılı aşkın süreden beri bilinmekte olan kronik venöz yetmezlik
(KVY) bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen önemli bir kli-
nik sorundur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkin nüfusun yak-
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Alt Ekstremite Venöz Yetmezliği
Tedavisinde Kompresyon Çorapları ve

Kullanımını Etkileyen Faktörler

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Kronik venöz yetmezlik 2000 yılı aşkın süreden beri bilinmekte olan klinik bir sorun-dur.
Alt ekstremite venöz sistemindeki yetersizlikler sonucunda venöz staz ve venöz hipertan-siyon gelişir.
Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde hastalığın her aşamasında kullanılabilen kompresyon çorapları
Virchows triadı’nın ikinci noktası olan ‘staz’ tedavisi için uygulanmak-tadır, ve hastalığın tedavisinde ve
proflakside etkilidir. Bu çalışmanın amacı, bölgemizdeki basınçlı kompresyon çorabı kulanım endikas-
yonları ve kullanım sırasında hastaların yaşadıkları zorlukların belirlenmesidir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Ça-
lışmamızda daha önce alt ekstremite kronik venöz yetmezliği nedeniyle kompresyon çorabı önerilmiş
hastalar fizik muayene, anamnez ve şikayetlerine yönelik bir anketle prospektif olarak değerlendirildiler.
BBuullgguullaarr::  Çalışmaya alınan 200 hastada (%68 kadın ve %32 erkek) ortalama yaş erkekler için 43,8±10,8 yıl,
kadınlar için 42,4±10,2 yıl olarak saptandı. Hastaların varis çorabını ilk olarak kullanmaya başladıkları ta-
rihten itibaren geçen ortalama süre 23,8 aydı (1 ay-10 yıl). Hastaların çoğunun çorabın zor giyilmesinden
ve bacağı sıkmasından kaynaklanan şikayetler dile getirdikleri gözlendi. SSoonnuuçç::  Araştırmamız Çorum ilin-
deki kronik venöz yetmezlikli hastala-rın tedavilerinde basınçlı elastik kompresyon çorabı kullanımı ve
kullanma sıklığı açısından önemli veriler sunmaktadır, ve bu veriler kronik venöz yetmezlik tedavisi için
kompresyon çorabı tedavisi öneren hekimler tarafından dikkate alınmalıdır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Venöz yetmezlik; varis; kompresyon çorabı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  Chronic venous insufficiency is a clinical problem that has been known for more
than 2000 years. Venous stasis and venous hypertension develop as a result of ineffective lower extrem-
ity venous system. Compression stockings that can be used at every stage of the disease in the treatment
of chronic venous insufficiency is applied for the treatment of stasis, the second point of Virchows triad,
and they are effective in the treatment and prophylaxis of the disease. The aim of this study was to de-
termine the indications of compression stocking use, and the difficulties experienced by patients during
their use in our region. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: In our study, patients who were offered to use compres-
sion stockings for lower extremity chronic venous insufficiency were evaluated with a questionnaire for
their com-plaints, physical examination and medical history prospectively. RReessuullttss:: A total of 200 pa-
tients enrolled were in this study (68% females and 32% males) with a mean age of 43.8±10.8 years for
men, and 42.4±10.2 years for women. The mean time for use of compression stockings was 23.8 months
(range: 1 month-10 years). Most patients complained of wearing difficulty and tightness of the stockings.
CCoonncclluussiioonn::  Our study provides important data in terms of use of elastic compression stockings for chronic
venous insufficiency, and frequency of their use in Çorum province. Physicians who recommend com-
pression stocking therapy for treatment of chronic venous insufficiency must take those data into con-
sideration. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Venous insufficiency; varicose veins; compression stocking
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laşık %10-35’inde KVY’nin bir formunun var ol-
duğu ve venöz ülserlerin tedavi maliyetlerinin
yılda 1 milyar dolardan daha fazla olduğu bildiril-
mektedir.1 Alt ekstremite venöz sistemindeki
kapak yetersizliği, venöz tıkanıklık veya kas pom-
pasının yetersiz çalışması sonucunda venöz staz ve
venöz hipertansiyon gelişir ve bu durum, bacak ağ-
rıları, kramplar, telenjiektazi ve retiküler venler,
variköz venler, ödem, venöz egzema, hiperpig-
mentasyon, lipodermatosklerozis ve atrofi ve ülse-
rasyon şekillerinde gözlenebilen kliniği oluşturan
temel patolojidir.2,3 Kadınlarda daha sık görüldüğü
bildirilen KVY’de bilinen risk faktörleri; cinsiyet,
genetik yatkınlık, yaş, uzun süre ayakta kalma, ge-
belik ve obezite olup, hastalığın tanı, değerlen-
dirme ve sınıflandırmasında 1994 yılında CEAP (C:
Klinik, E: Etiyoloji, A: Anatomi, P: Patofizyoloji)
sınıflaması kabul edilmiştir.4

KVY’nin tedavisinde, hastalığın şiddeti ve has-
tanın klinik durumuna göre belirlenen kompres-
yon tedavisi, medikal tedavi, endovenöz ablasyon
veya sklerozan madde enjeksiyonu gibi minimal in-
vaziv girişimsel tedavi yöntemleri ve klasik cerrahi
yöntemini içeren çeşitli tedavi seçenekleri mev-
cuttur. Hastalığın her aşamasında kullanılabilen,
venöz hipertansiyonu azaltıp alt ekstremite kas sis-
teminin venöz kanı efektif şekilde pompalamasını
sağlayan basınçlı kompresyon çorapları, alt ekstre-
mitede meydana gelen cilt ve cilt altı lezyonların
ilerlemesini geciktirmek ve tedavi amacıyla kulla-
nılan en etkili tedavi yöntemi olarak kabul edil-
mektedir.3,5 KVY tedavisinde yaklaşık 400 yıldır
değişik şekillerde kullanılmakta olan kompresyon
tedavisi, Virchows triadının ikinci noktası olan
‘staz’ tedavisi için uygulanmaktadır. Hastalığın te-
davisinde ve proflakside etkili olduğu bilinen ve
hekimin ve hastanın en büyük yardımcılarından
biri olan basınçlı kompresyon çoraplarının toplu-
mumuzda venöz hastalıklı hastalar haricinde kul-
lanımı bilinmemekle birlikte, değişken basınçlar
uygulayabilen ve değişik kalite ve boyutlarda bir-
çok formu mevcut olan bu tıbbi destek ürününün
kullanımının rahatsız edici olduğu ve çoğu kez
hastalar tarafından efektif şekilde kullanılmadık-
ları literatürdeki bazı yayınlardan ve klinik iz-
lemlerimizden anlaşılmaktadır.2,6 Bu çalışmanın

amacı, bölgemizdeki basınçlı kompresyon çorabı
kulanım endikasyonları, kullanım sırasında hasta-
ların yaşadıkları zorluklar ve hasta uyumunun be-
lirlenerek, KVY tedavisinde vazgeçilmez bir yeri
ve önemi olan bu destek ürünün kullanılabilirliği-
nin arttırılması açısından hastaların mevcut sorun-
larına çözüm üretebilmektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Üçüncü basamak hastanemizin Kalp ve Damar
Cerrahisi Bölümü polikliniklerine 2014 yılında
başvurmuş, alt ekstremite kronik venöz yetmez-
liği tanısı olan, ve daha önce alt ekstremite kro-
nik venöz yetmezliği nedeniyle kompresyon
çorabı kullanması önerilmiş, ve önerilen kom-
presyon çorabını en az bir ay kullanmış olan has-
talar polikliniklerimize başvuruları esnasında
çalışmaya katılmaya davet edildiler. Çalışmaya ka-
tılmayı kabul eden 200 hasta çalışmaya dahil
edildi. Çalışmaya başlamadan önce lokal etik ku-
ruldan ve hastane yönetiminden onay alındı
(2014/83116987-349). Çalışmada hastaların CEAP
sınıflamasını da içeren fizik muayenelerine (alt
ekstremite ödemi, genişlemiş variköz venler, lipo-
dermatoskleroz, venöz ülser veya ülser skarı) ek
olarak, anamnezlerine yönelik bir anket kulla-
nıldı, ve elde edilen veriler prospektif olarak de-
ğerlendirildi. Ankette, hastaların sosyodemografik
(cinsiyet, yaş, kilo, meslek ve eğitim) özellikleri,
yaşam tarzları (fiziksel aktivite durumları ve gün-
lük ortalama ayakta kalma süreleri), kronik venöz
yetmezlik hastalığının mevcudiyet süresi, ek has-
talıklarının mevcudiyeti (diyabetes mellitus, peri-
ferik arter hastalığı, kalp yetmezliği, hipertan-
siyon), kronik venöz yetmezlik nedeniyle uygula-
nan tedaviler (cerrahi tedavi, endovenöz ablasyon
yöntemleri, skleroterapi, medikal tedavi, kompres-
yon çorabı kullanımı), kompresyon çorabını kulla-
nım süreleri ve kullandıkları çorabın basınç
sınıfları ve tipi, kompresyon çorabından memnu-
niyetlerine veya memnuniyetsizliklerine neden
olan en önemli faktörler ve kompresyon çorabı
kullanımında karşılaştıkları en büyük zorluklar
sorgulanıp kaydedildi.

Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar,
tıkayıcı periferik arteryel hastalığı olan hastalar, ve
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hiçbir neden olmaksızın kompresyon çorabını hiç
kullanmayan hastalar çalışmaya dahil edilmediler.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma (SS), kategorik değişkenler ise frekans ve
yüzde (%) olarak gösterildi. Tanımlayıcı istatistik-
ler için Minitab 16 statistical software paket ista-
tistik (Pennsylvania, ABD) programı kullanıldı.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 200 hastanın (%68 kadın ve %32
erkek) ortalama yaşı erkekler için 43,8±10,8 yıl, ka-
dınlar için 42,4±10,2 yıl olarak saptandı. Katılım-
cıların 84 tanesi (%42) çalışmayan, 116 tanesi
(%58) aktif çalışmakta olan, 22 tanesi (%11) emekli,
46 tanesi (%23) yüksek öğrenimini tamamlamış bi-
reylerdi. Çalışma grubundaki hastalara ait demo-
grafik veriler Tablo 1’de ve mesleki veriler Tablo
2’de gösterilmiştir.

Hastaların fizik muayenelerinde kadın hasta-
ların 23 (%16,9) ve erkek hastaların 9’unda (%14,0)
sadece telenjiektaziler ve retiküler venlerin var ol-
duğu saptandı. Kompresyon çorabı önerilen hasta-
ların çoğu CEAP C2-3 evrelerinde idi. Sadece 8
(%4) hastada venöz ülserler saptandı. Hastaların
CEAP evreleri Tablo 3’te gösterilmiştir.

Çalışmaya alınan hastalarda hastalığın orta-
lama mevcudiyet süresi 46,4 ay (1 ay-14 yıl) olarak
saptandı. Hastaların varis çorabını ilk olarak kul-
lanmaya başladıkları tarihten itibaren geçen orta-
lama sürenin 23,8 ay (1 ay-10 yıl) olduğu, %31’inin
kompresyon çorabı tedavisini düzenli kullanama-
dığı ve elastik kompresyon çoraplarını dönem
dönem kullanıp ara verdikleri, %14’ünün kom-
presyon çorabını 1 aydan daha uzun süre kullan-
dıktan sonra hekim önerisi olmadan kendilerinin
kullanmayı bıraktıkları, %55’inin ise hekim tara-
fından önerilen kompresyon çoraplarını düzenli
olarak kullandığı saptandı. Çalışmamıza katılan
KVY’li hastaların 38 tanesine (%19) hekim tarafın-
dan diz altı tipi class-1, 72 tanesine (% 36) diz üstü
class-1 tipi, 44 tanesine (%22) külotlu class-1, 38
tanesine (%19) dizüstü class-2, ve 8 tanesine (%4)
külotlu class-2 tip elastik kompresyon çorabı öne-
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Değişken n (%)

Yaş (ort±SS) 42,86±10,4 (19-69)

Erkek 64 (%32)

Kadın 136 (%68)

Sigara kullanımı 49 (%24,5)

Hipertansiyon 38 (%19)

Diabetes Mellitus 37 (%18,5)

Obesite 13 (%6,5)

Ortalama hastalık mevcudiyeti (ay) 46,4±18,6 (1-168)

Medikal tedavi  103 (%51,5)

Skleroterapi 27 (%13,5)

Operasyon 49 (%24,5)

Venöz ülser 8 (%4)

Gebelik 19 (%9,5)

TABLO 1: Hastalara ait demografik veriler.

SS: Standart sapma.

Meslek n (%)

Ev hanımı 54 (27)

Emekli 22 (11)

İşçi 17 (8,5)

Öğretmen 15 (7,5)

Hemşire 14 (7)

Polis 13 (6,5)

Kuaför 12 (6)

Garson 10 (5)

Sekreter 9 (4,5)

Tezgâhtar 9 (4,5)

Esnaf 9 (4,5)

Öğrenci 8 (4)

Şoför 5 (2,5)

Teknisyen 3 (1,5)

TABLO 2: Hastaların meslek bilgileri.

CEAP Evresi n (%)

CEAP 1 32 (16)

CEAP 2 59 (29,5)

CEAP 3 66 (33)

CEAP 4 24 (12)

CEAP 5 11 (5,5)

CEAP 6 8 (4)

TABLO 3: Hastaların CEAP sınıfları.

CEAP: C: Klinik; E: Etiyoloji; A: Anatomi; P: Patofizyoloji.



rildiği saptandı (class 1: 18-21 mmHg, class 2: 23-32
mmHg).

Kompresyon çorabını düzenli kullanma oran-
ları %55 olarak saptanan hastaların çoğununun ço-
rabın zor giyilmesinden ve bacağı sıkmasından
kaynaklanan şikayetleri dile getirdikleri gözlendi,
ve kompresyon çorabı kullanımında karşılaştıkları
zorluklar Tablo 4’de gösterildi. 

KVY rahatsızlığı olan ve kompresyon çorabı
tedavisi önerilen hastaların anamnezlerinden kom-
presyon çorabı kullananların bacaklarındaki şişlik
ve ağrı şikayetlerinde azalma gerçekleştiği, ve has-
taların %78’inde hastalığın iyileşmesinde gelişme
olduğu öğrenildi.

TARTIŞMA

Araştırmamız Çorum ili genelindeki alt ekstremite
KVY’li hastaların tedavilerinde basınçlı elastik
kompresyon çorabı kullanımı ve kullanma sıklığı
açısından önemli veriler sunmakta olup, bu veriler
KVY tedavisi için kompresyon çorabı tedavisi öne-
ren hekimler tarafından dikkate alınmalıdır. Araş-
tırmamızın ilk önemli sonucu, hastaların %55’inin
hekim tarafından önerilen kompresyon çorabı kul-
lanımını kabul edip, çorabı düzenli olarak kullan-
dığıdır.

Avrupa’nın değişik ülkelerindeki (Fransa, Al-
manya, Polonya) en sık (%12,4-51,6) CEAP C2 ev-
resinde hastalık saptandığı bildirilmiştir.4 Cataldo
ve ark. tarafından yapılan bir araştırmada kom-
presyon çorabı kullanımı endikasyonu olan hasta-
ların çoğunluğunun CEAP C2-3 evrelerinde
olduklarının saptandığı bildirilmektedir.3 Benzer

şekilde, çalışmamızdaki KVY nedeniyle kompres-
yon çorabı önerilen hastaların da %62,5’inin CEAP
C2-3 evrelerindeki hastalar oldukları saptandı.

Yakın tarihli bir çalışmada kompresyon ço-
rabı tedavisi önerilen KVY’li hastaların çoğunun
(%80,3) günde altı saatten daha uzun süre ayakta
kaldıkları bildirilmektedir.3 Bizim çalışmamızdaki
hastaların da %62’lik bir kısmının günlük vaktin
çoğunluğunu aktif olarak ayakta kalarak geçirdiği
saptandı.

Cataldo ve ark. tarafından 2012 yılında yayın-
lanan ve Brezilya toplumunda venöz hastalıklarda
kompresyon çorabı kullanımını değerlendiren bir
araştırmada, hastaların %42,3’üne hekim tarafın-
dan diz boyunda kompresyon çorabı önerildiği bil-
dirilmektedir.3 Bizim çalışmamızdaki KVY’li
hastaların çoğunluğuna (%55) dizüstü tipi kom-
presyon çorabı önerildiği saptandı.

Kullanılan malzeme, örgü ve üretim teknik-
lerindeki çeşitlilikler sayesinde günümüzde çok
çeşitli özelliklerde kompresyon çorapları üretile-
bilmektedir. Yine kompresyon çoraplarının diz altı,
diz üstü veya külotlu tipleri bulunmakla beraber,
piyasadaki kompresyon çoraplarının büyük bir
kısmı yuvarlak örme makineleri tarafından üretil-
miştir. Ancak üretimde kullanılan düz makineler
ile kişilerin vücut ölçülerine uygun kompresyon
çorapları da üretilebilmektedir.7 Çalışmamıza katı-
lan hastaların %18’inin kompresyon çorabının pa-
halı olmasına, %4,5’inin bedenine uygun çorabı
bulmakta zorluk çekmesine, %11,5’inin çorabın
renk ve görüntüsü gibi nedenlere bağlı sosyal sı-
kıntılar yaşamasına, %11’inin kompresyon çorabı-
nın bacaklarında kaşıntı ve dermatit yapması
nedeniyle oluşan rahatsızlıklarına, %11,5’inin
kompresyon çoraplarının bacaklarını terletmesine,
%22’sinin kompresyon çoraplarının zor giyilip çı-
karılıyor olmasına ve %22,5’inin ise kompresyon
çoraplarının sıkı olmasına ve bacaklarını sıkmasına
bağlı olarak kompresyon çorabı kullanımında sı-
kıntılar yaşadıkları hastalar tarafından bildirilmiş-
tir. Bu nedenlerle, çalışmamızdaki hastaların
%11’inin kompresyon çoraplarını bir süre kullan-
dıktan sonra herhangi bir hekim önerisi olmaksı-
zın, kendi istekleriyle bıraktıkları, %31’inin ise
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Şikayet n (%)

Zor giyilip çıkartılması 44 (22)

Sıkması 43 (21,5)

Terletmesi 23 (11,5)

Kaşıntı yapması 22 (11)

Sosyal sıkıntılar oluşturması 23 (11,5)

Ekonomik sorunlar 36 (18)

Uygun çorabı bulamama 9 (4,5)

TABLO 4: Hastaların varis çorabı kullanımındaki en çok
karşılaştıkları sıkıntılar.



önerilen kompresyon çorabını kullanmaya halen
devam ettikleri fakat kompresyon çorabı kulla-
nımlarının belirtilen nedenlere bağlı olarak düzenli
olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle KVY tedavisi
için hekimler tarafından dikkate alınması gereken
önemli noktalardan bir tanesi de hastaya kompres-
yon çorabı tedavisinin hastalığının tedavisindeki
yeri ve önemini çok iyi ve net bir şekilde anlat-
maktır. Hekimlerin hastalarının kompresyon ço-
raplarını doğru ve düzenli kullanmalarını teşvik
edici önerileri olmalıdır. 

Çalışmamızdaki hastaların %22’si kompresyon
çoraplarını düzenli kullanamamalarının nedenini
veya kullanırken en sık yaşadıkları sorunu kom-
presyon çoraplarının zor giyilip çıkarılıyor olması
olarak belirtmiştir.Fiziksel engelli veya yaşlı hasta-
ların kompresyon çorabını giyebilmesi hastalar açı-
sından çoğu kez mümkün değildir, bu hasta
yakınları için de düzenli olarak uygulanması zor bir
iştir ve bu zorluk kompresyon çorabı kullanılma-
sını sınırlayıcı bir faktördür. Bu nedenle, kompres-
yon çoraplarının zor giyilip çıkarma sorunu olan
hasta ve hasta yakınlarına, piyasada mevcut olan ve
kompresyon çorabı giyip çıkarmayı kolaylaştıran
bazı aletleri edinmeleri ve kompresyon çoraplarını
giyip çıkartırken bu aletlerden yararlanmaları öne-
rilebilir. 

Çalışmamızdaki KVY’li hastaların %11,5’inin
kompresyon çoraplarının bacaklarını terletmesine
bağlı şikayetlerinin olduğu saptanmış olup, bu ora-
nın Cataldo ve ark. Brezilya toplumunda kompres-
yon çorabı kullanımını değerlendiren araştırmala-
rında hastaların %29’unda saptandığı bildirilmekte-
dir.3 Çalışmamızda kompresyon çoraplarının bacak-
larda oluşturduğu sıcaklık hissi şikayeti oranının
Brezilya’da gerçekleştirilen çalışmadaki orandan
daha düşük olmasının iki ülke arasındaki iklim ve
hava sıcaklığı koşullarına bağlı olduğunu düşün-
mekteyiz. Sıcak iklimli bölgelerde yaşayan hasta-
ların kompresyon çorabı kullanımı bacaklarda ısı
hissi ve terleme oluşturarak kullanımı güçleştire-
bileceğinden, tedaviye uyumu arttırabilmek için
kompresyon çorabı firmalarının iklim tiplerine
göre özellikli (ısı hissini azaltan maddeler) malze-
melerden üretilmiş farklı kompresyon çorapları
üretmeleri ve bulundurmaları, ve bu şikayetleri

olan hastalara da ısı hissini ve terlemeyi azaltan
malzemelerden üretilmiş kompresyon çoraplarını
edinmeleri önerilebilir.

Çalışmamızdaki KVY’li hastaların yaklaşık
%10’unda iyileşmiş veya aktif venöz ülser (CEAP
C5-6) mevcuttu. Literatürdeki benzer bir yayın da
hastalarda venöz ülser sıklığının %4  olarak sap-
tandığı bildirilmektedir.3 KVY’ye ait cilt değişik-
likleri veya venöz ülserleri olan hastaların spesifik
bakım ve profilaktik kompresyon çorabı tedavisine
gereksinimleri vardır, ve bu hastalar açısından
kompresyon çorabı tedavisi daha konforlu olmalı-
dır. Ayrıca bu hastaların sosyoekonomik düzeyleri
de kötü olduğundan, kompresyon çorabı tedavisi-
nin etkinliği açısından hastaların sosyoekonomik
durumları göz önüne alınarak kaliteli, efektif ve
ekonomik durumlarına uygun çorapların öneril-
mesi önemlidir. Brezilyada yapılan bir çalışmanın
sonuçlarına göre hastaların %6,5’i kompresyon ço-
raplarının pahalı olduğunu bildirmiştir.3 Bizim ça-
lışmamızın sonuçlarına göre bu oran %18 olarak
saptanmıştır. Popülasyonumuzda kompresyon ço-
raplarının pahalı bulunması şikayetinin Brezilya’da
yapılan benzer araştırmaya oranla daha yüksek
oranda olması, ülkemizdeki ürünlerin çoğunluğu-
nun ithal olması, kompresyon çorabı alternatif
marklarının azlığı, veya hasta popülasyonumuzun
ekonomik seviyesinin Brezilya’da yapılan araştır-
madaki hastalara oranla daha düşük olmasına bağlı
olduğunu düşünmekteyiz.

Yine çalışmamızdaki hastaların %11’inde
kompresyon çorabının bacaklarında kaşıntı ve der-
matit yapması şikayetleri saptanmıştır. Bu nedenle
özellikle alerjik bünyeli hastalarda kompresyon ço-
rabının düzenli ve efektif kullanımın sağlanabil-
mesi için hastaya önerilecek çorabın non-alerjik
özellikte olmaması gerekmektedir. Bu nedenle
hekim en azından hastanın herhangi bir maddeye
karşı alerjisi veya herhangi bir kaşıntılı hastalığı-
nın olup olmadığını sorgulamalı, alerjik bünyeli
hastalara özellikli malzemelerden imal edilmiş, an-
tialerjik yapıdaki kompresyon çoraplarını edinme-
leri önerilmeli, ve reçete edilmelidir.

Kompresyon tedavisinde kompresyon çorabını
kullanacak hastanın alt ekstremitesinin şekil ve bo-
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yutu oluşacak kompresyon profilini değiştireceğin-
den, tedaviyi tam olarak uygulayabilmek açısından,
kompresyon çoraplarının hastanın bedenine uygun
olarak seçilmesi çok hassas bir noktadır.7 Çalışma-
mızdaki hastaların %4,5’inin bedenine uygun ço-
rabı bulmakta zorluk çektiği belirlenmiş, özellikle
obez KVY hastalarında, hastanın bedenine uygun
çorabı edinememesi veya edindiği kompresyon
çorabının bedenine uygun olmaması tedaviye
uyumu zorlaştıran diğer bir sorun olarak belirlen-
miştir. Kompresyon çorabı üretiminde kullanılan
düz makineler ile kişilerin vücut ölçülerine uygun
kompresyon çorapları üretilebilmektedir.7 En mü-
kemmel kompresyon tedavisi hastanın bedenine
özel veriler eşliğinde seçilen kompresyon çorapla-
rının kullanılması olduğundan, hastalara mutlaka
beden ölçülerine uygun kompresyon çoraplarını
edinmeleri önerilmeli, ve kompresyon çorabı satı-
cısı olan firmalar mutlaka hastaların alt ekstremite
çaplarını değerlendirerek uygun ölçü ve bedendeki
kompresyon çoraplarını hastalara vermelidirler. 

Literatürdeki bir yayında venöz hastalık teda-
visi için kompresyon çorabı kullanması önerilen
hastaların %15’inin çorabın görünümünden rahat-
sız olduğu bildirilmektedir.3 Bizim çalışmamızdaki
hastaların da %11,5’inin literatürle benzer şeklilde
kompresyon çorabının renk ve görüntüsü gibi ne-
denlere bağlı sosyal sıkıntılar yaşadığı saptanmış-
tır. Bu hastaların kompresyon çoraplarını düzenli
kullanmalarını teşvik edebilmek için kompresyon
çorabı firmalarının farklı renk ve kalınlıklardaki
malzemelerden oluşan değişik çeşitlerde ürünler
üretmesi ve bulundurması önemlidir. Hekimlerin
de farklı renk ve kalınlıklarda kompresyon çorap-
larının mevcut olduğu konusunda hastalara bilgi
vermesi, bu çorapların kullanımını teşvik etmek
açısından faydalı olacaktır. 

Hastaların %45’inin çeşitli nedenlerle tedaviyi
düzenli kullanmadıkları ya da devam etmedikleri

saptanmıştır. Ciddi semptomları olmayan hastala-
rın kompresyon çorabını kullanmaya başlamaları
veya düzenli kullanmaları güçleşebilir. Bu nedenle
hastaların klinik ve sosyoekonomik durum ve ko-
şullarına uygun ve doğru tipteki kompresyon çora-
bının seçilip önerilmesi ve temin edilmesi, tedavi
sürecini olumsuz etkileyecek faktörleri en aza in-
dirmek ve kompresyon çorabının düzenli kullanıl-
masını sağlamak açısından oldukça önemlidir.

Kısaca; kompresyon çorabı tedavisi uyumu,
semptomların iyileşme oranına ve hastaların çorabı
temin etme ve kullanımlarındaki konforları dahil
olmak üzere bir çok faktöre bağlıdır. Çalışmamız
bölgemizdeki KVY’li hastaların tedavisinde kom-
presyon çorabı kullanımı ve kullanma sıklığı ve
karşılaşılan sorunlarla ilgili önemli bilgiler ver-
mektedir. Çalışmamızın verileri kompresyon ço-
rabı tedavisi öneren hekimler ve bu tedaviyi
kullanan hastalar açısından önemlidir.

SONUÇ

Bölgemizdeki KVY’li hastaların tedavisinde kom-
presyon çorabı kullanımı, kullanma sıklığı, ve kar-
şılaşılan klinik veya sosyoekonomik sorunlarla
ilgili önemli bilgiler vermekte olan çalışmamızın
sonuçları kompresyon çorabı tedavisi öneren he-
kimler ve bu tedaviyi kullanan hastalar açısından
önemli bilgiler vermektedir. Hastaların günlük
yaşam kalitelerini yükselttiği bilinen elastik kom-
presyon çorabı kullanımıyla ilgili bazı klinik ve
sosyoekonomik sınırlamaların ciddiyetle değerlen-
dirilmesi ve bu sınırlamaların en aza indirgenmesi
için çözümler üretilip uygulanması gerektiğini dü-
şünmekteyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal des-
tek bildirmemiştir.
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ortic dissection is defined as longitudinal cleavage of the aortic
media layer by a dissecting column of blood. If untreated, it is as-
sociated with mortality rates of 1-2% per hour for the first 24-48

hours, 33% within 24 hours, 50% within 48 hours, 75% within the first 2
weeks and 90% at 1 year. Factors known to predispose to aortic dissection
include hypertension, inherited arteriopathies often characterized by cys-
tic medial necrosis, trauma, pre-existent aortic aneurysm, a bicuspid aortic
valve, aortic coarctation and various vasculites.1,2 A less known cause of aor-
tic dissection is cocaine use.3 Cocaine, particularly crack cocaine, may have
a significant role in precipitating aortic dissection in the young (age 41±8.8
years), predominantly black and hypertensive individuals.4

Cocaine-Related Acute Aortic Dissection:
Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Acu te aor tic dis sec ti on is a fa tal di se a se which ne eds to be eva lu a ted and tre a ted im me -
di a tely. Pa ti ents of ten ha ve sud den-on set of se ve re chest pa in ra di a ting to the back, but so me ti mes aty -
pi cal symptoms can al so be se en. Early re cog ni ti on of the cli ni cal ma ni fes ta ti ons, ra pid con fir ma ti on
of the di se a se by using ima ging mo da li ti es, ur gent ad mi nis tra ti on of ap prop ri a te me di ca ti on and ap-
prop ri a te se lec ti on of long-term the rapy are the ma in key po ints to sa ve the pa ti ent’s li fe and re du ce
mor bi dity. In re cent ye ars, it has be co me in cre a singly cle ar that the re is a re la ti on bet we en co ca i ne
and aor tic dis sec ti on. No sing le la bo ra tory test, his to ri cal fe a tu re, or physi cal fin ding can sa fely ru le
out acu te aor tic dis sec ti on. Op ti mal ma na ge ment hin ges on ag gres si ve con trol ling blo od pres su re and
he art ra te, avo i dan ce from using an ti co a gu la ti on, and ti mely sur gi cal con sul ta ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Dis sec ti on; co ca i ne; emer gency tre at ment 

ÖÖZZEETT  Akut aort di sek si yo nu, acil de ğer len di ril me si ve te da vi edil me si ge re ken ölüm cül bir has ta -
lık tır. Has ta lar da sık lık la ani or ta ya çı kan ve sır ta ya yı lan şid det li gö ğüs ağ rı sı bu lun mak ta dır, fa -
kat ara sı ra ati pik semp tom lar da olu şa bi lir. Kli nik bul gu la rın er ken ta nı sı, gö rün tü le me me tot la rı
ile has ta lı ğın ta nı sı nın ke sin leş ti ril me si, uy gun te da vi nin er ken den uy gu lan ma sı ve uy gun uzun
dö nem li te da vi se çi mi ha ya tın ko run ma sı ve mor ta li te nin azal ma sı nı sağ la yan baş lı ca anah tar nok-
ta lar dır. Son yıl lar da da ha net açı ğa çık mak ta dır ki ko ka in kul la nı mı ile aort di sek si yo nu ara sın da
iliş ki var dır. Hiç bir la bo ra tu ar tes ti, ta rih sel ya pı, fi zik sel bul gu gü ven le aort teş hi si ni ekar te ede-
mez. Op ti mal te da vi, ag re sif kan ba sın cı ve kalp hı zı kon tro lü, an ti ko a gu las yon kul la nı mın dan ka -
çın mak ve za ma nın da cer ra hi kon sül tas yo na da ya nır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Di sek si yon; ko ka in; acil te da vi  
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CASE REPORT

A 26-year-old male patient was admitted to the
emergency service with acute chest pain. He had
increased blood pressure and the history of antihy-
pertensive drug use. The chest, lung, and cardiac
physical examinations were reported as normal;
and the remainder of the physical examination was
unremarkable. He explained that he was an addict
for more than 6 years. In addition, he recently used
cocaine prior to aortic dissection, which was de-
fined by cocaine consumption within 12 hours
prior to the onset of symptoms. Moreover, he had
no other signs of dissection- related disease such as
Marfan syndrome. His laboratory values were
within normal limits. Electrocardiogram showed
sinus rhythm and left ventricular hypertrophy
with repolarization changes. A chest X-ray demon-
strated a widened mediastinum with a prominent
ascending aorta. Transthoracic echocardiography
revealed aortic dilatation with the presence of a
small intimal flap in the proximal ascending aorta
(DeBakey’s Type II aortic dissection). Echocardio-
graphy demonstrated a severe aortic insufficiency
and mild concentric left ventricular hypertrophy
without other abnormalities. Magnetic resonance
imaging showed a 6 cm  sized aneurysm in the as-
cending aorta  (Figures 1, 2).  

The patient’s blood pressure was controlled
with intravenous esmolol and nitroprusside. After
obtaining his informed consent, the patient was
taken into the operating room immediately. He had
a Bentall procedure including replacement of as-
cending aorta and the aortic valve and also coro-
nary re-implantation. Postoperative period was
uneventful and he was discharged on a beta blocker
on 6th day after the operation. Six months after the
operationn, he was still clinically stable. 

DISCUSSION

Cardiovascular complications of cocaine abuse in-
clude myocardial ischemia and infarction, dys-
rhythmias, cardiomyopathies and aortic dissection.
Although the literature regarding cocaine-related
aortic dissection consists primarily of case descrip-
tions, The International Registry for Aortic Dissec-

tion (IRAD) study reported only five cases (0.5%)
among 921 aortic dissections associated with co-
caine use.5 Based on the available literature, it is
difficult to ascertain an accurate prevalence of co-
caine-related aortic dissection. Despite the vari-
ability in the disease prevalence, all of these studies
demonstrated no difference in the type or location
of the dissection in patients with cocaine use
when compared to those who did not use co-
caine.3,5-8 Besides, some authors found similar
findings in including a notably younger age at
presentation compared to non-cocaine related
dissections, various routes of cocaine use, no sig-
nificant trend towards a particular dissection
type, and a predominance of pre-existing hyper-

FIGURE 1: Acute aortic disection on magnetic resonance imaging.

FIGURE 2: Acute aortic flap image on magnetic resonance imaging.
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tension in cocaine-related dissections.3,8 Consistent
with our findings, Hsue and colleagues observed a
primarily younger patient cohort with a short onset
of symptoms following cocaine consumption, and
the mean interval between cocaine use and the
onset of symptoms was over 12 hours.9 Similar to
the patients with aortic dissection unrelated to co-
caine use, pain is the most common symptom.
Daniel et al. reported thoracic pain as a presenting
symptom in 82% of the patients with cocaine-
related aortic dissection.10 Although not as well
described as in patients with aortic dissection un-
related to cocaine, aortic regurgitation may also
serve as a complication. It occurs in 25-36% of pa-
tients with cocaine-related aortic dissection due to
retrograde dissection into the aortic root causing
dilation or into an aortic valve cusp causing leaflet
dysfunction or flail.9,10

When cocaine abuse is considered, aortic dis-
section is thought to relate first to an underlying
process that has weakened the media of the aorta
and, secondly, to the severe sheering forces that re-
sult from sudden and profound hypertension and
tachycardia which accompany cocaine (particu-
larly crack) use.4 The excessive adrenergic vaso-
constriction caused by cocaine use could lead to

such a sheer stress on the aorta’s intima resulting
in small tears. Other possible mechanism is that
chronic cocaine use itself leads to premature ath-
erosclerosis, with weakening of the intima, al-
though in our case atherosclerosis was absent. In
our case, the aortic dissection seems to be related to
the use of crack cocaine, and the underlying possi-
ble abnormality of the arterial wall can be affected
by hypertension. Besides, aging of arterial wall
seems unlikely in such a young person, and but it
is conceivable that chronic cocaine consumption
and resulting hypertension might have accelerated
the progression of degenerative changes.

Consequently, when treating young cocaine
users who present with sudden onset of chest pain,
clinicians must have a high level of suspicion, and
consider aortic dissection in the differential diag-
nosis.
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oroner arter hastalığı nedeniyle koroner arter baypas (CABG) yapı-
lan hastaların %8-14’ünde beraberinde ciddi karotis arter stenozu
vardır.1,2 Bu nedenle tanı konulmayan ve tedavi edilmeyen karotis

arter stenozu, CABG yapılan hastalarda stroke nedeni olabilir. Cerrahi
tedavide iki ameliyatın ne zaman ve hangisinin öncelikli yapılması gerek-
tiği konusu hala tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar aynı seansta yapılmasını
savunurken, bazıları aşamalı tedavi şeklini önermektedir.3,4 Operasyon tipi
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Median Sternotomi İnsizyonu ile
Off-Pump Koroner Arter Baypas ve

Asendan Aorta-Sol Karotis Arter
PTFE Greft Baypas: Case Report

ÖÖZZEETT  Yet miş ya şın da er kek has ta baş dön me si, ne fes dar lı ğı, gö ğüs ağ rı sı şika yet le ri ile has ta ne -
mi ze baş vur du. Ko ro ner an ji yog ra fi de sol an te ri or de sen ding ar ter, sağ de sen ding ko ro ner ar ter ve
sir kumf leks ko ro ner ar ter de cid di dar lık gö rül dü. Ru tin pre o pe ra tif in ce le me de, bil gi sa yar lı to mo-
g ra fi de, sol com mon ka ro tis ar te rin prok si mal kıs mın da cid di da ral ma sap tan dı. Ge nel anes te zi al-
tın da me di an ster no to mi ya pıl dı. Asen dan aor ta-sol ka ro tis ar te re 6 mm po li tet raf lo ro e ti len greft ile
bypass, ve ça lı şan kalp te sol in ter nal mam ma ri an ar ter-sol an te ri or de sen ding ar ter, aor ta-sa fen
ven-sağ ko ro ner ar ter bypass ya pıl dı. Biz me di an ster no to mi in siz yo nu nun prok si mal ka ro tis ar ter
dar lık la rın da ek in siz yon ge rek tir me me si ve ya ra ye ri en fek si yo nu açı sın dan gü ve ni lir ve ya rar lı ol-
du ğu nu dü şü nü yo ruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Arter hastalığı; PTFE; aorta karotis baypas; stenosis

AABBSS  TTRRAACCTT  A 70-ye ar-old ma le pa ti ent comp la i ning of diz zi ness,  short ness of bre ath, and chest pa -
in was ad mit ted to the our hos pi tal. Co ro nary an gi og raphy sho wed se ve re ste no sis in the left an te -
ri or des cen ding ar tery, right des cen ding co ro nary ar tery and cir cumf lex co ro nary ar tery. In the
ro u ti ne pre o pe ra ti ve exa mi na ti on, se ve re pro xi mal com mon ca ro tid ar tery ste no sis was de tec ted
on the com pu te ri zed to mog raphy. A me di an ster no to mi was per for med un der ge ne ral anest he si a.
As cen ding aor ta-to-left ca ro tid ar tery bypass was do ne with a 6-mm poly tet raf lu o ro eth yle ne graft,
and left in ter nal mam ma ri an ar tery-left an te ri or de sen ding ar tery, aor ta-sap he no us ve in-right co -
ro nary ar tery bypass graf tings we re per for med with off-pump tech ni qu e. We sup po se that a me di -
an ster no tomy is be ne fi ci al and sin ce it do es not re qu i re an ad di ti o nal in ci si on and the low risk of
wo und in fec ti on in pro xi mal ca ro tid ste no sis. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Artery disease; PTFE; aortic carotid bypass; stenosis
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olarak, genellikle karotis endarterektomi (CEA)
büyük ölçüde kabul edilen cerrahi yöntemdir.5 Bu
olgu sunumunda, aynı seansta asendan aorta-sol
karotis arter politetrafloroetilen (PTFE) greft bay-
pas ile çalışan kalpte CABG yapılan bir hasta su-
nulmuştur. 

OLGU SUNUMU

Yetmiş yaşında erkek hasta baş dönmesi, nefes dar-
lığı, göğüs ağrısı şikayetleri ile hastanemize baş-
vurdu. Yapılan koroner anjiyografide sol anterior
desending koroner arterde %70 darlık, sirkumfleks
koroner arter distalinde %50 darlık ve sağ koroner
arter proksimalinde %100 darlık tespit edildi. Kar-
dioloji- kalp ve damar cerrahisi konseyi sonrası ope-
rasyon kararı verilen hastaya, koroner baypas öncesi
rutin karotis arter Doppler ultrasonografi çekildi.
Sağ karotis bulbusta %50 darlık tespit edilmesi ne-
deniyle bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi çe-
kilmesine karar verildi. Tomografik anjiyografide
sol common karotisin arkus aortadan çıkış yerinde
kısa segment %99 darlık ve sağ karotis bulbusta
%50 darlık saptandı (Resim 1, 2). Hastaya aynı se-
ansta CABG ve karotis arter revaskülarizasyonu ya-
pılmasına karar verildi. Hasta genel anestezi altında
median sternotomi ile açıldı. Asendan aorta, sağ in-
nominant arter, sol karotis arter eksplore edildi.
Heparinizasyon sonrası PTFE greft, side klemp eş-
liğinde asendan aorta üzerine 6-0 prolen sütür ile
anastomoz edildi. Asendan aortaya purse dikiş
kondu ve sol karotis arter, arteriotomi yapılması
planlanan yerin proksimal ve distalinden dönüldü.
Ardından asendan aorta ile sol karotis arter arasına
9 mm karotis şantı yerleştirildi (Resim 3). Karotis
üzerindeki şant giriş kesisi uzatılarak PTFE greftin
distali karotis arter üzerine 7-0 prolen ile dikildi.
Son sütürler geçilmeden önce karotis arter içindeki
şant çekildi (Resim 4). Daha sonra, Oktopus (medt-
ronik) doku stabilizatör yardımıyla sol internal
mammarian arter-sol anterior desending arter ve
safen ven ile asendan aorta- sağ koroner arter bay-
pas yapıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan
hastanın hemodinamisi stabil seyretti. Herhangi bir
nörolojik defisiti olmayan hasta, postoperatif 4. sa-
atte ekstübe edildi. Servis takiplerinde sorunu ol-

mayan hasta antiagregan ve antihipertansif tedavisi
düzenlenerek taburcu edildi. Poliklinikten takip
edilen hastada herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. 
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RESİM 1: Bilgisayarlı tomografide, sol karotis arter çıkım yerindeki darlık
(siyah ok).

RESİM 2: Aynı darlığın transvers kesitte görüntüsü (beyaz ok).

RESİM 3: Şematik olarak şant yerleştirilmesi.



TARTIŞMA

Litaratür incelendiğinde, fibromusküler displazi,
Takayasu gibi vaskülitik hastalıklarda karotis ar-
terde tutulum varsa, cerrahi teknik olarak greft ile
baypasın tercih edildiği görülür.6,7 Bununla birlikte
radyasyon tedavisi sonrası karotis stenozu gelişen
hastalarda, karotis arterin kink yapmasına bağlı
darlıklarda ve uzun segment karotis arter darlıkla-
rında, greft ile baypas yapılması gerekebilir.8 Olgu-
muzda preoperatif dönemde girişimsel radyolog ile
yapılan değerlendirmede, karotis arterdeki darlığın
çok proksimalde olması nedeniyle endovasküler
stente uygun olmadığına karar verildi. Ayrıca ame-
liyatta darlığın proksimal ve distalinin ateroskeroz
açısından lezyonsuz olduğu görüldü. Bu nedenle
PTFE greft ile asendan aorta- sol common karotis
arter arası baypas yapıldı. 

CEA ile karotis artere greft baypası araştıran
ve litaratürde birbirine göre üstünlüğüne karşılaş-
tıran çeşitli çalışmalar mevcuttur. Örneğin Ricco
ve ark. 198 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada,
CEA ile karotis artere PTFE greft ile baypas yapılan
hastaları karşılaştırmışlar ve PTFE ile baypasın en
az CEA kadar güvenilir olduğu saptamışlardır.9

Başka bir çalışmada Veldenz ve ark. peroperatif
stroke, uzun dönem patensi ve 3 yıllık stroke ge-
çirmeme açısından iki teknik arasında fark olma-
dığını bildirmişlerdir.10 Ayrıca greft olarak PTFE

mi yoksa safen ven mi kullanmalı konusunda da
tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Lauder ve
ark. 50 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, safen
ven ile karotis arter baypas sonrası erken greft tı-
kanıklığını yüksek oranda (%70 ve üzeri ciddi ste-
noz 1 yıl içinde %86,3 yılda %83) gördüklerini
bildirmişlerdir.11 Voirin ve ark. ise safen ven ile
baypas sonrası kısa ve uzun dönemde sonuçların iyi
olduğunu, ve bu tekniğin CEA’ya alternatif olabi-
leceğini saptamışlardır.12

Litaratürde, CEA sırasında şant yerleştirilmesi
ile ilgili çok çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bazı ya-
zarlar şant kullanımını rutin olarak önerirken, ba-
zıları seçilmiş vakalarda kullanılması gerektiğini
savunmaktadır.13,14 Şant yerleştirilmesi sırasında da
embolizasyon, lokal damar travması, ya da disek-
siyon meydana gelme riski mevcuttur.13,15 Klini-
ğimizde preoperatif anjiyografide darlık olan
taraftaki beyin hemisferin, karşı taraf hemisferden
retrograd kan akımı yoluyla beslenmemesi, karşı
taraf internal karotis arterde %70 ve üzeri darlıklar
ve arteriotomi sonrası retrograd kan akımının ye-
tersiz olması durumlarında şant kullanılmaktadır.
Olgumuzda da preoperatif anjiyografide karşı taraf
internal karotis arterde %50 darlık bulunması ve
karşı taraf hemisferden retrograd olarak beslenme-
nin iyi olmaması nedeniyle ameliyat sırasında
shunt kullandık. 

Sonuç olarak, karotis arter darlıkları revaskü-
larizasyon endikasyonu taşıyorsa, mutlaka giri-
şimsel ya da cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
Proksimal darlıklar eğer beraberinde koroner arter
hastalığı varsa, median sternotomi insizyonu için-
den karotis artere baypas ile tedavi edilebilir. Bu
tekniğin ağrı, sinir hasarı, ek insizyona ihtiyaç ol-
maması ve yara yeri enfeksiyonu açısından güve-
nilir ve yararlı olduğunu düşünüyoruz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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RESİM 4: Median sternotomi insizyonu içinden asendan aorta-sol karotis
arter politetrafloroetilen baypas.
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Peripheral arterial aneurysms are mostly seen in popliteal and femoral
arteries, respectively. These aneurysms are relatively rare but can be
hazardous if they remain untreated.1,2 Atherosclerosis is the leading

cause in the development of aneurysms, but popliteal artery’s locational
characteristics, genetic predisposition and immunological causes are the
other etiologic factors, yet mostly being hypothetical.3 Doppler ultrasonog-
raphy, computerized tomography (CT), magnetic resonance (MR) angiog-
raphy (MRA) and digital subtraction angiography (DSA) are the diagnostic
modalities for the diagnosis and follow-up of these aneurysms.3 It is advised
to treat patients who have popliteal aneurysms greater than 2 cm, and
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Which do You Prefer in Popliteal Artery
Aneurysm: Endovascular Treatment or

Surgery?: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Pop li te al ar tery ane urysm is an im por tant limb- and li fe-thre a te ning di se a se. Both con-
ven ti o nal sur gery and en do vas cu lar in ter ven ti ons are fo und to be cu ra ti ve, and must be per for med
when ap prop ri a te. A 63-ye ar-old ma le pa ti ent with a he ma to ma in his right thigh was re fer red to
our hos pi tal. He had a pre vi o us en do vas cu lar in ter ven ti on in our hos pi tal for his right pop li te al
ane urysm two ye ars pre vi o usly. Dopp ler ul tra so nog raphy sho wed a 23x11 cm si zed he ma to ma and
en dog raft stents we re out of the ar te ri al lu men. Or ga ni zed and in fec ted-lo o king ma te ri al was re-
mo ved un der ge ne ral anest he si a. Pop li te al ar tery ane urysm may prog ress and is as so ci a ted with in-
cre a sed mor bi dity and mor ta lity. Sur gi cal re pa ir, and in re cent ye ars, en do vas cu lar in ter ven ti ons are
al ter na ti ves in the tre at ment. We think that en dog raft in ter ven ti on is a go od op ti on for pa ti ents who
are not go od can di da tes for sur gery.

KKeeyy  WWoorrddss::  Popliteal artery; endovascular procedures; aneurysm 

ÖÖZZEETT  Pop li te al ar ter anev riz ma sı ha yat ve eks tre mi te yi teh dit eden cid di bir pa ta lo ji dir. Cer ra hi ve -
ya en do vas kü ler yön tem ler le za ma nın da mü da ha le şart tır. Alt mış üç ya şın da er kek has ta, sağ uy luk
böl ge sin de he ma tom ile has ta ne mi ze baş vur du. Has ta ya iki yıl ön ce sağ pop li te al anev riz ma sı için
has ta ne miz de en do vas kü ler gi ri şim ya pıl mış tı. Dopp ler ul tra so nog ra fi de has ta nın sağ uy lu ğun da
23 cm uzun lu ğun da ve 11 cm ge niş li ğin de he ma tom ol du ğu ve yer leş ti ri len stent greft le rin ar ter lu-
me ni dı şın da ol duk la rı ra por edil miş ti. Ge nel anes te zi al tın da has ta nın bu he ma to mu ve en fek te
gö rü nüm lü ma ter yal cer ra hi ola rak çı ka rıl dı. Pop li te al ar ter anev riz ma la rı mor bi di te ve mor ta li te
ile so nuç la na bi lir. Te da vi de cer ra hi ve en do vas kü ler yön tem ler kul la nı la bi lir. Ame li yat için uy gun
ol ma yan has ta lar da, en do vas kü ler gi ri şim le rin iyi bir se çe nek ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Popliteal arter; endovasküler prosedürler; anevrizma  
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femoral artery aneurysms greater than 3 cm, even
though they are asymptomatic.4,5 Treatment of
choice was surgery in the past, but especially in last
decade, endovascular treatment of lower extrem-
ity aneurysms became an alternative to surgery in
selected patients. It was shown that treatment of
lower extremity aneurysms can be safely achieved
by using endovascular therapy.6 Although long
term results are not yet clear, we have information
about early mid-term results of endovascular ther-
apy. Limb salvage and patency rates are satisfy-
ing,7,8 but some unexpected complications can ruin
this uneventful course.

CASE REPORT  

A 63-year-old hemiplegic male patient with a
swelling in his right thigh was referred to our hospi-
tal. At his first referral two years ago, popliteal artery
aneurysm was diagnosed, and he was not considered
as a good candidate for open surgery due to his co-
morbidities. Endovascular intervention was per-
formed, and four pieces of the Viabahn stent grafts
composed of reinforced polytetrafluoroethylene
(PTFE) attached to an external nitinol stent struc-
ture were implanted to his aneurysmal segment.

At his second referral with swelling, Doppler
ultrasonography confirmed the hematoma which
was measured 23 cm in length and 11 cm in width,
and the endograft stents were out of the arterial
lumen. Doppler ultrasonography could not reveal
any distal blood flow, but the patient did not have
any ischemic complaints or findings. He only had
serious pain over his right thigh. Risk factors were
hypertension and left sided hemiplegia. He also had
an abdominal aorta aneurysm with a 65 mm max-
imum diameter, and an intracranial basilar artery
aneurysm. We decided to perform a CT-angiogra-
phy of the lower extremities. Graft fragments were
seen in CT-angiography (Figure 1).

Prior to the operation, we planned to per-
form a femoro-distal bypass after draining the
hematoma. At the operation, femoral incision was
made and common, superficial and deep femoral
arteries were found. Superficial femoral artery was
totally calcified except its proximal 1 cm segment.

Then, we made an incision over the hematoma, ap-
proximately 20 cm in length. Organized and in-
fected-looking material was removed (Figure 2). It
was noted that four endograft stents were out of the
arterial lumen, and freely floating in hematoma.
After bleeding was partially controlled, exploration
did not show an intact and greftable popliteal ar-
tery for anastomosis. However, the leg was still ad-
equately perfused via collaterals in spite of the
absence of a by-pass procedure, so nothing further
was done. The patient was followed up in the in-
tensive care unit after the operation, and adminis-
tered heparin infusion. He gave a good response to
inotropes and transfusions, and his blood pressure
normalized. He was discharged on the third day
after the operation with a warm right foot without
any ischemic findings. He did not have any other
morbidities associated with the surgery.
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FIGURE 1: Computerized tomography of the lower extremity showing the
graft fragments (white arrows) and the area of hematoma (asterix). 

FIGURE 2: Viabahn stent graft.



DISCUSSION

Popliteal artery aneurysm is an important cause
of limb-threatening ischemia. Once an acute is-
chemia developes due to a thrombosed popliteal
artery aneurysm, the amputation rate can be very
high.9 On the contrary, popliteal aneurysms are
mostly asymptomatic and diagnosed incidentally.10

After diagnosis of a popliteal aneurysm, it is im-
portant to know the right time for intervention.
Popliteal aneurysm expansion rates are directly
proportional with the aneurysm size, therefore, a
good surveillance can be helpful to determine the
intervention time.11 Surgery is still the gold stan-
dard procedure with very satisfactory graft pa-
tency rates in the treatment of femoropopliteal
aneurysms.12 In high risk patients, it is suggested
to use endografts for aneurysm repair. The graft
patency rates are not significantly different for
open and endovascular interventions.13 On the
pther hand, both procedures are open to some
complications like graft occlusions, thrombosis,
stent fractures, endoleaks, increase in aneurysm
size and ruptures.4,14-16 We used Viabahn stent

grafts for our patient. Viabahn stents have good pri-
mary and secondary patency rates, and their long
term patency is satisfying.15,17

CONCLUSION

In this case, we suspected aneurysmal expansion
and subsequent rupture, as reported similar cases.
Collateral flow like retrograde flow through
geniculate vessels, mimicking type II endoleak,
are blamed for this complication.18,19 Gradual 
expansion in 2 years and sudden increase of
hematoma size, a sign of rupture, supports our hy-
pothesis. Excising these aneurysms and performing
endoaneurysmorrhaphy may be an appropriate
procedure in suitable cases.19 Flow diverting stents
can lead to aneurysm thrombosis, and can be an al-
ternative to this problem.20 To avoid such mortal
and destructive consequences, close observation
and follow-up of the aneurysms and their collat-
eral flow is necessary.
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liyak arter anevrizmaları (İAA) nadir olarak görülmektedir ve intraabdo-
minal anevrizmal hastalıkların %0,4-1,9’unu oluşturmaktadır. Yapılan
büyük otopsi serilerinde popülasyondaki görülme sıklığı ise %0,03 ola-

rak belirtilmektedir.1-3 Genellikle ileri yaş, hipertansif erkek hastalarda görü-
len İAA’nın yaklaşık %70’i kommon iliyak arter, %20’si internal iliyak arter
ve %10’u eksternal iliyak arterde görülmektedir.4 İAA’nın büyük çoğunluğu
asemptomatik olduğundan, çevre dokulara bası ve erozyon ile ilişkili semp-
tomlar çok geç dönemde ortaya çıkmaktadır veya rüptür ilk semptom olabil-
mektedir.4,5 Bu hastaların rüptür insidansı (%33-38) yüksektir ve çeşitli
yayınlardaki vaka serilerinde mortalite oranları %30-60 arasındadır.1,6-9
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Bilateral İliyak Arter Anevrizmalı Olguya
Cerrahi Yaklaşım

ÖÖZZEETT  İli yak ar ter anev riz ma sı ol duk ça na dir gö rü len bir has ta lık tır. Ge nel lik le asemp to ma tik pog-
res yon gös ter me si ne de niy le rüp tür in si dan sı, do la yı sı ile mor ta li te si yük sek tir. Gü nü müz de aor to-
ili yak anev riz ma la rın te da vi sin de eş lik eden has ta lık la ra gö re en do vas kü ler gi ri şim ler ve ya cer ra hi
mü da ha le ler ter cih edil mek te dir. Sol pel vik ağ rı ta rif le yen ve ile ri de re ce de kro nik obs truk tif ak-
ci ğer has ta lı ğı olan, 76 ya şın da ki er kek has ta mız da, bi la te ral kom mon ili yak anev riz ma sı ve eş lik
eden sağ izo le in ter nal ili yak ar ter anev riz ma sı tes pit edil di. Her iki in ter nal ili yak ok lüz yo nu ol-
ma ma sı için en do vas kü ler yön tem ler ter cih edil me di. Bu ya zı da bi la te ral pa ra me di an in siz yon ve
ret ro pe ri to ne al yak la şım la anev riz mek to mi ve aor to-bi-eks ter nal ili yak dac ron greft bypass yap tı -
ğı mız ol gu yu sun ma yı amaç la dık. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Anev riz ma; ili yak anev riz ma

AABBSS  TTRRAACCTT  In ter nal ili ac ane urysms are qu i te ra re. The in ci den ce of rup tu re and mor ta lity ra te is
high sin ce they usu ally prog ress asym pto ma ti cally. En do vas cu lar or sur gi cal in ter ven ti ons can be
cho sen as the tre at ment of aor to-ili ac ane urysms, af ter ta king the ac com pan ying di se a ses in to ac-
co unt. A 76-ye ar-old ma le pa ti ent with se ve re chro nic obs truc ti ve pul mo nary di se a se pre sen ted
with left lo wer ab do mi nal qu ad rant pa in. The pa ti ent was di ag no sed with bi la te ral com mon ili ac
ane urysms in ad di ti on to right iso la ted in ter nal ili ac ane urysm on ab do mi nal com pu te ri zed to mog-
raphy. En do vas cu lar in ter ven ti on tre at ment was not pre fer red in this pa ti ent be ca u se of the con-
cern for both in ter nal ili ac occ lu si ons. We ai med to pre sent a ca se who un der went ane ury smec tomy
and aor to-bi-ili ac dac ron graft bypass with bi la te ral pa ra me di an in ci si on and ret ro pe ri to ne al ap pro -
ach.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ane urysm; ili ac ane urysm
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OLGU SUNUMU   Periferik Arter Hastalıkları 



Yüksek rüptür riski, İAA’nın primer tedavi en-
dikasyonunu oluşturmaktadır. Günümüzde kom-
mon iliyak arter anevrizması için kabul edilen altın
standart tedavi yöntemi konvansiyonel cerrahi
yöntemle greft interpozisyonu, ve internal iliyak
arter anevrizması için ise greft interpozisyonu ile
birlikte veya olmaksızın anevrizmatik segmentin
ligasyonudur.5 Eşlik eden kardiyovasküler hasta-
lıklar, ileri yaş, kronik renal yetmezlik, kronik obs-
trüktif akciğer hastalığının (KOAH) yanı sıra, daha
önce geçirilmiş abdominal veya aortik cerrahi var-
lığı cerrahi mortaliteyi artmaktadır. Bu yüzden 
endovasküler stent yerleştirilmesi, coil embolizas-
yonu gibi alternatif tedavi yöntemleri geliştirilmiş-
tir ve anatomik olarak uygun olan hastalarda iyi
sonuçlar elde edilmiştir.10,11 Bu yazının amacı; en-
dovasküler stent yerleştirilmesine uygun olmayan
ve cerrahi tedavi açısından komorbiditesi yüksek
olan hastalarda, bilateral retroperitoneal yaklaşı-
mın median laparotomiye iyi bir alternetif olabile-
ceğini sunmaktır.

OLGU SUNUMU

Yetmiş altı yaşında erkek hasta yaklaşık 2-3 aylık
sol alt kadran ağrısı nedeniyle kliniğimize baş-
vurdu. Hastanın özgeçmişinde 50 yıldır günde 2
paket sigara içme, hipertansiyon ve evde ara ara ok-
sijene bağımlı KOAH öyküsü mevcuttu. Fizik mua-
yenesinde yaygın ekspiratuar ronküsleri dışında
patolojik bulguya rastlanmadı. Kan basıncı 170/90
mmHg ve kalp hızı 85/dk idi. Batın ultrasonografi-
sinde (USG) iliyak arter anevrizması raporlanması
üzerine, hastaya kontrastlı torakoabdominal bilgi-
sayarlı tomografi (BT) yaptırıldı ve sol kommon ili-
yak arterde 41 mm, sağ kommon iliyak arterde 28
mm ve sağ internal iliyak arterde 30 mm çaplı
anevrizma saptandı (Resim 1). Hastanın yapılan ko-
roner anjiografisi normal, karotis doppler USG’si
normaldi. Koroner anjiografi ile eşzamanlı olarak
abdominal aort ve iliyak arteriografi de yaptırıldı.
İleri derecede KOAH’ı olan hastanın arteryel kan
gazında PO2: 55 mmHg, PCO2: 45 mmHg, solunum
fonksiyon testinde ise 1. saniyedeki zorlu ekspira-
tuar volumu (FEV1) öngörülen değerin %50’sinin
ve zorlu vital kapasitesi (FVC) ise öngörülen değe-
rin %65’inin altındaydı. Öncelikle mevcut komor-

biditelerden dolayı hastaya endovasküler girişim
planlandı, ancak internal iliyak arterlerin orifisleri
bilateral tıkanacağı için minimal invaziv yakla-
şımla cerrahi tedaviye karar verildi. Genel anestezi 
altında önce sol paramedian laparotomi ile retro-
peritoneal yaklaşımla abdominal aort, sağ kommon
iliyak arter proksimali, anevrizmatik sol kommon
iliyak arter, sol internal iliyak ve eksternal iliyak
arterler eksplore edildi ve askıya alındı. Antikoa-
gülasyon 7500 Ü sistemik heparinizasyon ile sağ-
landı. Abdominal aortaya kros klemp konuldu. Sol
iliyak arter enevrizması çıkartıldıktan sonra, 16/8
dacron-Y greftin proksimali aortaya 4/0 prolen
sütür ile uç-uca anastomoz edildi. Dacron-Y greftin
sol bacağı sol eksternal iliyak artere 5/0 prolen ile
uç-uca anastomoz edildi. İlave olarak dacron gref-
tin sol bacağından, sol internal iliyak artere 8 mm
dacron greft interpozisyonu yapıldı (Resim 2). Ar-
dından sağ paramedian laparotomi ile retroperito-
neal yaklaşımla, dilate sağ kommon iliyak arter, sağ
eksternal iliyak arter ve izole sağ internal iliyak
anevrizma eksplore edildi. Anevrizmatik sağ inter-
nal iliyak arter çıkartıldı (Resim 3) ve distali bağ-
landı (distali ince olduğu için herhangi anastomoz
edilmedi). 16/8 dacron-Y greftin sağ bacağı soldan
sağa çekildi ve sağ eksternal iliyak artere uç-uca
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RESİM 1: Bilgisayarlı tomografi görüntüsü.



anastomoz edildi. Hemostaz sağlandıktan sonra
hastanın bilateral paramedian laparotomi kesileri
sütüre edildi (Resim 4). Hasta postoperatif dö-
nemde 4. saatte ekstübe oldu. Periton açılmadığı
için postoperatif 1. günde oral alıma izin verildi.
Hasta postoperatif 2. gün yoğun bakımdan servise
çıktı. Postoperatif 6. gününde de sorunsuz bir şe-
kilde taburcu edildi. Taburcu sonrası hastamızdan
“bilgilendirilmiş olur” alınmasını takiben literatür-
ler eşliğinde olgu sunumu formatında yazıldı.

TARTIŞMA

İliyak arter anevrizmasının etiyolojik faktörlerinin
başında abdominal aort anevrizmasında olduğu
gibi, ateroskleroz gelmektedir. Diğer etiyolojik fak-
törler enfeksiyon, travma, kollajen doku hastalığı
(Marfan, fibromüsküler displazi, Takayasu arteriti)
ve gebeliği içermektedir.12 Genellikle asemptoma-
tik seyreder. Başka amaçla yapılan USG, BT veya
anjiografilerde rastlantısal olarak saptanmaktadır.
Bazı hastalar rüptür, lokal bası, tromboz veya dis-
tal embolizasyondan dolayı oluşan semptomlarla
başvurmaktadırlar. Bizim hastamızda muhtemel 41
mm.çaplı sol kommon iliac anevrizmasına bağlı sol
kasık ağrısı vardı. Sağ izole İAA’sı 30 mm çaplı ve
asemptomatikti. 

Birçok komplikasyon arasında rüptür en tehli-
keli olanıdır.7,13 Üç santimetreden den küçük olan
İAA’ların büyüme hızı yavaşken (0,11 cm/y) çapı
3 ile 5 cm arasında olanların büyüme hızı anlamlı
derecede artmaktadır (0,26 cm/y).3,14 Bununla be-
raber yayınlanmış rüptüre olan en küçük çaplı İAA
3 cm çapa sahiptir. Üç ile 4 cm aralığında çapa sahip
İAA’nın 5 yıllık rüptür riski %5 ile %9 arasınday-
ken, 4 cm’den büyük çaplı İAA’nın 5 yıllık rüptür
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RESİM 2: Sol eksternal ve internal iliyak arterlere yapılan 8 mm dacron greft
bypass görüntüsü.

RE SİM 3: A) Sağ kom mon ili yak ar ter ve izo le in ter nal ili yak ar ter anev riz ma -
sı nın ame li yat gö rün tü sü, B) Sağ izo le ili yak ar ter anev riz mek to mi ma ter ya li. 

RESİM 4: Bilateral paramedian laparotomi insizyon skarları.



riski %10 ile %70 arasındadır. Bu nedenle 3 cm’den
büyük çaplı İAA’lar hızlı şekilde tedavi edilmeli-
dir.15 

Günümüzde kommon iliyak arter anevrizması
için kabul edilen altın standart tedavi yöntemi kon-
vansiyonel cerrahi yöntemle greft interpozisyonu
ve internal iliyak arter anevrizması için ise greft in-
terpozisyonu ile birlikte veya olmaksızın anevriz-
matik segmentin ligasyonudur.6,16 Literartürde
bildirilen elektif şartlarda konvansiyonel cerrahi
yöntemle tedavinin mortalite oranı %7-11 arasın-
dadır.15 Bu oran yine literartürdeki çeşitli yayınlar
tarandığında, acil şartlardaki operasyon mortali-
tesinin %30-60’lar arasında olduğunu göster-
mektedir.6-9,15 Eşlik eden kardiyovasküler hasta-
lıklar, ileri yaş ve KOAH’ın yanı sıra, daha önce ge-
çirilmiş abdominal veya aortik cerrahi varsa, elektif
koşullarda yapılacak olan cerrahi onarımın da mor-
talitesi artmaktadır. Bu yüzden endovasküler stent
yerleştirilmesi, coil embolizasyon alternatif tedavi
yöntemleri olmuştur ve anatomik olarak uygun
olan hastalarda iyi sonuçlar elde edilmiştir.10,11

KOAH, vasküler hastalıklar nedeniyle cerrahi
tedavi gereken hastalarda en sık rastlanan komor-
bidite faktörüdür. Major aortik ve vasküler cerrahi
gereken hastaların postoperatif sürecini çoğu kez
komplike hale getirebilmektedir. Bununla beraber
bu hastalığın varlığı girişim için kontrendikasyon
oluşturmamaktadır. KOAH’ı olan hastalardaki 
optimal vasküler cerrahi yaklaşım net olarak belir-
lenmemiştir. Son yıllarda laparoskopi, endovaskü-
ler stent ve mini-laparotomi gibi minimal invaziv
yöntemlere büyük ilgi gösterilmektedir.16 Biz de
hastamızın oksijen bağımlı KOAH gibi ciddi bir ko-
morbiditesi olduğundan; postoperatif süreci kısa
tutmak, median laparatomiye bağlı batın distansi-
yonundan kaçınmak ve erken oral beslenmeyi sağ-
lamak amacıyla minimal invaziv bir yöntem olan
bilateral retroperitoneal yaklaşımı tercih ettik. Bu
yaklaşımla hastamızı postoperatif dönemde respira-
töre bağımlı olmaktan kurtardığımız kanısındayız. 

Retroperitoneal yaklaşım aorto-iliyak arter
hastalıklarının cerrahi tedavisinde minimal inva-
ziv kabul edilen tekniktir.17 Kalko ve ark. tara-

fından yapılan çalışmada, transperitoneal ve ret-
roperitoneal yaklaşımlar postoperatif sonuçlar
açısından karşılaştırılmıştır.18 Aortoiliak hasta-
lıktan dolayı operasyona alınan 153 hastalık bu
çalışmada, retroperitoneal yaklaşımla tedavi uy-
gulanan hastalarda postoperatif pulmoner komp-
likasyonların daha az, gastrointestinal sistemin
hareketlenmesi daha kısa sürede ve yoğun ba-
kımda kalış süresinin daha kısa olduğu sonucu or-
taya çıkmaktadır.18 Bu çalışmanın sonuçlarına
paralel olarak bizim hastamız da yoğun bakımda
kısa süre kalmıştır ve postoperatif 1. günde oral
alıma başlamıştır. Ayrıca transperitoneal yakla-
şıma göre retroperitoneal yaklaşım ile postopera-
tif dönemde ileus ve insizyonel herni insidansı
daha düşüktür.

Özellikle bilateral anevrizmalarda, internal ili-
yak arterin korunması ve reimplantasyonu çok
önemlidir. Pelvik venöz yaralanmalardan dolayı
aşırı kanama ve cerrahi sırasında kollateral dolaşı-
mın zarar görmesi morbidite ve mortalitenin en
önemli nedenleridir. Ayrıca bilateral endovasküler
stent yerleştirildikten sonra internal iliyak arterle-
rin oklüzyonunun penil ve gluteal kan akımını
azalttığından pelvik iskemiye, impotansa ve kalça
kladikasyonuna neden olduğu bildirilmiştir.12 Pel-
vik iskeminin yüksek riskinden ve anatomik ola-
rak endovasküler tedaviye uygun olmadığından
dolayı konvansiyonel cerrahi tedaviyi tercih ettik.
Operasyonda sol internal iliyak artere revaskülari-
zasyon yapılarak pelvik arteryel sirkülasyonu ko-
rumaya çalıştık.

Sonuçta, anatomik olarak endovasküler teda-
viye uygun olmayan ve oksijene bağımlı ileri 
derecede KOAH gibi ciddi komorbiditesi olan
hastalarda sadece tek taraflı değil, bilateral retro-
peritoneal yaklaşımın transperitoneal yaklaşıma al-
ternatif olarak daha minimal invaziv bir yöntem
olduğu ve güvenle tercih edilebileceği düşünmek-
teyiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.
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rans-radial approach to cardiac catheterization certainly has advan-
tages in terms of access-site complications.1 Although very low, com-
plications such as radial artery occlusion, nonocclusive injury, spasm,

hand ischemia, nerve damage, bleeding and pseudoaneurysm formation
may occur.2 In this report, we presented a radial artery pseudoaneurysm in
a patient on anticoagulation therapy.

CASE REPORT

A 42-year-old male underwent diagnostic coronary angiography prior to the
surgical procedure. Catheterization was performed with the standard he-
parin regimen (5000 IU IV bolus only once). Hemostatic parameters were
normal prior to surgery. Mechanical aortic valve replacement and ascending
aorta graft interposition were performed. The patient was on warfarin ther-
apy along with low molecular weight heparin (LMWH) following surgery.

A Very Rare Complication of
Trans-Radial Cardiac Catheterization:

Radial Artery Pseudoaneurysm: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Radial artery pseudoaneurysm is a very rare entity. Iatrogenic pseudoaneurysm after
trans-radial cardiac catheterization in a 42-year-old male patient was presented in this paper. Me-
chanical valve replacement and ascending aorta graft interposition were performed following
catheterization. He was on warfarin therapy after surgery. The patient underwent surgical repair
of pseudoaneurysm successfully. Although it is a rare complication, great attention and alertness is
essential for prevention in patients on anticoagulation therapy.

KKeeyy  WWoorrddss::  Radial artery; aneurysm, false; heart catheterization; iatrogenic disease 

ÖÖZZEETT  Radial arter psödoanevrizması oldukça nadir görülen bir durumdur. Trans-radial kardiyak ka-
teterizasyon sonrası iyatrojenik psödoanevrizma gelişen 42 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Has-
taya işlem sonrası mekanik kapak protezi ve asendan aortaya greft interpozisyonu yapıldı ve
ardından varfarin tedavisi başlandı. Hastada psödoanevrizma cerrahi olarak başarıyla tedavi edil-
miştir. Oldukça nadir olarak görülmesine rağmen, antikoagulasyon uygulanan hastalarda bir hayli
dikkat ve ilgili olmak gerekmektedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Radial arter; anevrizma, yalancı; kalp kateterizasyonu; iyatrojenik hastalık  
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LMWH therapy was discontinued after 3 days,
when effective value of International Normalized
Ratio (INR) was achieved (between 2.0 and 3.0).
The patient presented with a painless swelling over
the site of radial artery access site two months later
(Figure 1). Duplex ultrasonography demonstrated a
pseudoaneurysm, which failed to close with com-
pression therapy. INR values were between 2.3-3.8
following surgery. On surgical exploration, radial
artery pseudoaneurysm with partially thrombosed
lumen was exposed, and the pseudoaneurysm was
repaired with one stitch of 7/0 polypropylene su-
ture without any complications (Figure 2). 

DISCUSSION

The main cause of the pseudoaneurysm is the
iatrogenic trauma to the vessel wall as well as
some other systemic connective tissue disorders. 
The most important preventive approach is the ad-
equate compression after the catheterization pro-
cedure. Pseudoaneurysms following trans-radial
catheterization are extremely rare, with a reported
incidence of 0.03% in a very large series.1 In our
case, the main cause of the delayed pseudoa-
neurysm formation may be the ongoing antico-
agulation therapy after mechanical heart valve
replacement surgery. Management of a pseudoa-
neurysm includes compression, thrombin injection
and surgical intervention.3 Treatment modalities
other than surgery are important and more effec-
tive if pseudoaneurysm is diagnosed early. Never-
theless, adequate compression following sheath
removal and being alert for the development of a
delayed pseudoaneurysm especially in patients on

anticoagulants (especially warfarin) after the pro-
cedure are essential for prevention.
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FIGURE 1: Image of right radial pseudoaneurysm. Pseudoaneurysm dimen-
sions were 13.6x8 mm for the patent lumen with partially thrombosed sections
on duplex ultrasonography.

FIGURE 2: Surgical view. The partially thrombosed pseudoaneurysm at the
radial artery puncture site was exposed. The pseudoaneurym’s diameter was
approximately 1.5 cm. Aneurysmal sac was opened with a compression at the
proximal part by forearm tourniquet cuff, and the defect on the radial artery
was repaired using a single polyproplene suture.
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Vascular injuries from penetrating or blunt traumas frequently
threaten the extremity and even may be life-threatening, necessi-
tating emergent treatment. Management of these patients aim to

save the extremity and the patient’s life. Standard surgical incisions may be
hard to be applied in trauma patients since the wounds and traumatic re-
gions differ in each patient. Therefore, to make surgical management eas-
ier, surgical incisions should be modified according to the localization of
the injury, as we preferred to do the incision at the popliteal region in a pa-
tient with pistol shot injury. This case report is important since we must to
keep in mind modifying the surgical incisions based on the localization of
the injury because trauma patients are frequently challenging and difficult
to manage.

Repair of Popliteal Artery and
Vein Penetrating Injury Using Posterior

Approach: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Vas cu lar in ju ri es from pe net ra ting or blunt tra u mas fre qu ently thre a ten the ex tre mity
and even may be li fe-thre a te ning, ne ces si ta ting emer gent tre at ment. Ma na ge ment of the se pa ti -
ents aim to sa ve the ex tre mity and the pa ti ent’s li fe. Stan dard sur gi cal in ci si ons may be hard to be
app li ed in tra u ma pa ti ents sin ce the wo unds and tra u ma tic re gi ons dif fer in each pa ti ent. The re fo -
re, to ma ke sur gi cal ma na ge ment ea si er, sur gi cal in ci si ons sho uld be mo di fi ed ac cor ding to the lo-
ca li za ti on of the in jury. We pre sent a 38-ye ar-old tra u ma pa ti ent with a pis tol shot in jury at the
pop li te al re gi on. We per for med sur gery vi a pos te ri or pop li te al ap pro ach sin ce the re was a big tis-
su e de fect in this re gi on to get her with pop li te al ar tery and ve in in ter rup ti on.

KKeeyy  WWoorrddss::  Popliteal artery; popliteal vein; penetrating wounds; gun shot wound

ÖÖZZEETT  Pe net ran ve ya künt trav ma la ra bağ lı vas kü ler ya ra lan ma lar sık lık la eks tre mi te yi ve ha ya tı
teh dit ede bil di ği için, acil te da vi ye ge rek var dır. Bu has ta la ra yak la şım hem eks tre mi te yi hem has-
ta nın ha ya tı nı kur tar ma yı amaç lar. Trav ma has ta la rın da stan dart cer ra hi ke si le rin ya pıl ma sı, her
has ta da trav ma tik ya ra lan ma şek li de ği şe ce ği için zor ola bi lir ve cer ra hi ke si le rin ya ra lan ma böl ge-
si ne gö re mo di fi ye edil me si ge re ke bi lir. Pop li te al böl ge de ateş li si lah la ya ra lan ma sı olan ve pop li -
te al böl ge de ar te ri yel-ve nöz ya ra lan ma ile bir lik te do ku de fek ti olan 38 ya şın da ka dın has ta ya
pos te ri or yak la şım la uy gu la dı ğı mız ope ras yo nu sun mak ta yız.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Popliteal arter; popliteal vein; penetran yaralanmalar; ateşli silahla yaralanma
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REPAIR OF POPLITEAL ARTERY AND VEIN PENETRATING INJURY USING POSTERIOR APPROACH: CASE REPORT Aslıhan KÜÇÜKER et al.

CASE REPORT

A 38-year-old young woman was admitted to our
emergency department because of pistol shot in-
jury at the left knee region. She had a tissue defect
of about 6x8 cm and 7x10 cm at the popliteal cav-
ity. Bleeding was observed as minimal leakage. Bi-
lateral femoral pulses were palpable but popliteal
and distal pulses were absent in the left extremity.
The leg was pale and cold with a motor deficit.
Multiple fractures were detected at the knee region
and distal femur. Lower extremity Doppler ultra-
sound imaging detected no flow inside the arteries
distal to the injured popliteal artery. No further im-
aging evaluation was required in order to not delay
surgical reconstruction for the ischemic leg. First,
orthopedic surgeons performed external fixation in
order to avoid damage to the vessels after the re-
construction procedure (Figure 1). Later, the pa-
tient was repositioned in prone position and
covered in a sterile fashion. The existing tissue
wounds were dissected without making any new
incisions. Popliteal artery and vein were found in
easily. Both popliteal artery and vein were cut
completely, and their free margins were throm-
bosed.

Proximal and distal free edges of the artery
were dissected first and the thrombotic material
was removed. Proximal flow was satisfactory,r but
thrombectomy was performed for the distal part of
the popliteal artery, providing good backflow.
Since the arterial defect was too big to perform a
primary anastomosis, saphenous vein graft was har-
vested from the  right leg, above the knee. Popliteal
artery reconstruction was first performed with the
saphenous vein interposition. After arterial conti-
nuity was achieved, popliteal vein reconstruction
was performed with saphenous vein interposition
in the same way (Figure 2). Subcutaneous tissue
was closed to cover the vascular structures. After
the surgery, tibialis posterior and dorsalis pedis
pulses were palpable. In the follow up, no edema
was observed in the left leg with arterial and ve-
nous flow patencies were confirmed with Doppler
ultrasonography. The patient was transported to
the orthopedics department for further manage-

ment of the fractures. Arterial and venous systems
were normal on postoperative 2nd and 4th week fol-
low ups.

DISCUSSION 

Vascular injuries usually necessitate urgent man-
agement often with a multidisciplinary approach.
The surgical exploration should be done as soon as
possible when the injury of a great artery is de-
tected or suspected. 

The communication between the orthopedic
and the vascular surgeons is essential to determine
the order of the management: whether the vascular
or the orthopedic injury must be managed first.1 In
patients who have bony and vascular trauma at the
popliteal fossa, it is suggested to perform bony fix-
ation first and the vascular repair thereafter.2 Sim-
ilarly, we preferred to perform bony fixation first,
as the procedure was not time-consuming and did
not increase the ischemic time, and on the other
hand, fixation procedure itself might pose a risk

FIGURE 1: External fixation was performed first.

FIGURE 2: Popliteal arterial and venous continuity provided with saphenous
vein interposition.
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of vascular injury if performed after the vascular
reconstruction. However, some authors suggest
prompt vascular repair before orthopedic inter-
vention for combined vascular and skeletal injuries
of the lower extremity.3 We consider that this de-
pends on the patient; when the patient is hemody-
namically unstable, admitted to hospital late with a
long ischemia duration, or has active bleeding, vas-
cular reconstruction should be done first. Primary
repair or anastomosis, autologous great or small
saphenous vein interposition from ipsilateral or
contralateral leg, or prosthetic graft interposition
may be performed for vascular reconstruction.

The classical medial incision is the most fre-
quently used approach for popliteal artery diseases.
The medial approach consists of a combined supra-
genicular and infragenicular incision at the medial
side of the leg. The posterior approach includes a
lazy S-shaped incision in the posterior aspect of the
knee, with dissection in between the medial and
lateral heads of the gastrocnemius muscle, taking
care not to injure the tibial nerves and the popliteal
vein.4 As this technique includes a curved incision
in the popliteal fossa and tissue defects were pres-
ent in our patient due to the gun shot injury in this
area, we did not make any incisions and just dis-

sected the existing wound. We avoided new inci-
sions with medial approach, and obtained a good
exposure of both popliteal artery and vein. Some
authors suggest posterior approach as the gold stan-
dard for popliteal artery aneursyms not extending
above the Hunterian canal as well.5 We believe that
posterior approach is also a feasible way to reach
popliteal vascular structures in vascular trauma,
and should be kept in mind in such patients. Pos-
terior approach also provides less subcutaneous tis-
sue dissection that may serve to decrease the risk
of wound infection.

Popliteal arterial trauma carries the greatest
risk of limb loss compared to any other peripheral
vascular injury. Although popliteal vascular injury
is uncommon, it is associated with significant rates
of limb loss, functional disability, and mortality.6

Primary outcomes depend on rapid diagnosis of
vascular injury with rapid management. As trauma
patients are challenging and difficult to manage,
surgeons may modify the surgical incisions based
on the localization of the injury.
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Popliteal arter anevrizması (PAA) popliteal arter çapının 1,5 cm ve
üzerinde olması olarak kabul edilmektedir. PAA tüm periferik arter
anevrizmalarının %70-80’ini oluşturur. Özellikle erkeklerde (%96)

görülür, en çok altıncı ve yedinci dekatlarda tanı konur.1,2 PAA olan olgu-
larda kontralateral bacak femoral, popliteal arterlerde ve abdominal aortada
da anevrizma olabilir. Doppler ultrasonografi (USG) ile taranmalıdır. PAA
etiyolojisi yaşlı hastalarda genellikle dejeneratif-aterosklerotiktir, genç has-
talarda ise ailesel geçişli, mantar, sifiliz enfeksiyonu, travma sonrası olabi-
lir veya popliteal arter tuzak sendromu, kistik adventisyal dejenerasyon,
osteokondroma eşlik edebilir.3,4 PAA’lı hastaların %55-66’sı semptomatik-
tir. Semptomatik olguların %85’i akut/kronik distal embolizasyona bağlı in-
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Blue Toe Sendromu ile Prezente Olan
Bilateral Popliteal Arter Anevrizması

ÖÖZZEETT  Pop li te al ar ter anev riz ma sı tüm pe ri fe rik ar ter anev riz ma la rı nın yak la şık %70-80’ini oluş tu-
rur. Semp tom lar ti bi o pe ro ne al trunk ve an te ri yor ti bi al ar te rin em bo li zas yo nu na bağ lı in ter mit tan
kla di kas yo dan kri tik ba cak is ke mi si ne ka dar de ğiş ken lik gös te rir. Bi zim ol gu muz sol ayak ta klo di -
kas yo ve blu e to e sen dro mu (ma vi par mak sen dro mu) ile baş vur du. Has ta nın bi la te ral alt eks tre -
mi te na bız la rı pal pabl ol ma sı na rağ men, sol pop li te al böl ge de pul sa til kit le ve sol ayak ta ki si ya no zu
ne de niy le ya pı lan renk li Dop ler ul tra so nog ra fi ve bil gi sa yar lı to mog ra fi an ji yog ra fi de bi la te ral pop-
li te al ar ter anev riz ma sı tes pit edil di. Me di yan yak la şım la her iki pop li te al ar te re 8 mm po li tet raf -
lo ro e ti len greft le bay pas+anev riz mal seg men te prok si mal ve dis tal den li gas yon ya pıl dı. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Blue toe sendromu; popliteal arter; anevrizma; cerrahi tedavi

AABBSS  TTRRAACCTT  Pop li te al ar tery ane urysms com pri se abo ut 70-80% of all pe rip he ral ar tery ane urysms.
Symptoms ran ge from in ter mit tent cla u di ca ti on du e to ti bi o pe ro ne al trunk and an te ri or ti a bi al ar-
tery em bo li za ti on to cri ti cal limb isc he mi a. In this ca se study, our pa ti ent pre sen ted with left lo wer
limb cla u di ca ti on and blu e to e syndro me (purp le to e syndro me). Alt ho ugh physi cal exa mi na ti on of
the pa ti ent sho wed pal pab le bi la te ral lo wer limb pul ses, the re was a pul sa ti le mass in the left pop -
li te al re gi on as so ci a ted with left fo ot cya no sis. Co lor Dopp ler ul tra so nog raphy and com pu te ri zed to-
mog raphy an gi og raphy sho wed bi la te ral pop li te al ar tery ane urysms. Bi la te ral pop li te al ar tery bypass
was per for med vi a me di an ap pro ach using an 8 mm poly tet raf lu o ro eth yle ne graft with li ga ti on of
the pro xi mal and dis tal ends of the ane ury sma tic seg ment. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Blue toe syndrome; popliteal artery; aneurysm; surgical treatment
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termittan kladikasyo, istirahat ağrısı, ülserasyon
veya ‘blue toe sendromu’ gibi iskemik bulgularla
kendini gösterir.5 Blue toe sendromu (mavi parmak
sendromu veya kolesterol kristal embolisi sen-
dromu) genellikle aort veya dallarından ülsere ate-
rom plağına ait materyallerin veya kolesterol
kristallerinin embolizasyonuna bağlı doku iskemi-
siyle sonuçlanan sistemik bir bozukluktur. Her-
hangi bir organı etkileyebilir fakat sıklıkla deri ve
böbrekleri tutar. Alt ekstremitelerde livedo retikü-
laris (deride mavi veya morumsu renk değişikliği)
ve akrosiyanoz (ellerde ve ayaklarda morluk) en sık
cilt bulgularıdır.6

Bizim olgumuz, hastaneye geliş semptomu, yü-
rüyüş esnasında başlayan sol bacak ağrısı (kladi-
kasyo), sol ayak parmak uçlarında ve ayak derisinde
morarması (mavi parmak sendromu) olan bir has-
taydı. Alt ekstremite nabızları palpabl olmasına rağ-
men sol popliteal bölgede pulsatil kitleden dolayı
yapılan renkli Doppler USG ve bilgisayarlı tomo-
grafi (BT) anjiyografide bilateral popliteal arter
anevrizması tespit ettik ve cerrahi tedavi uyguladık.

OLGU SUNUMU

Yetmiş yedi yaşında erkek hasta yürüyüş esna-
sında başlayan sol bacak ağrısı ve sol ayak parmak
uçlarında ve ayak derisinde morarma ile baş-
vurdu. Fizik muayenede kalp ritmik, nabız:76/dk,
TA:120/80 mmHg, EKG: sinüs ritmi, bilateral alt
ekstremite nabızları palpabl idi. Sol ayakta siyanoz
(blue toe sendromu) ve sol popliteal çukurda pul-
satil kitle tespit edildi. Renkli Doppler USG’de sol
popliteal arterde (PA) 35 mm, sağ PA’da 30 mm
çaplı anevrizma izlendi. Sol PA’da ayrıca anev-
rizma içerisinde mural trombüs mevcuttu. BT anji-
yografide popliteal arter anevrizmaları gösterildi
(Resim 1). Tromboemboli profilaksisi için heparin
infüzyonu başlandı. Spinal anestezi ve mediyal
yaklaşımla sol popliteal artere 8 mm politetraflo-
roetilen (PTFE) greftle baypas+anevrizmal seg-
mente proksimal ve distalden ligasyon yapıldı
(Resim 2). Aynı işlem 3 ay sonra sağ PA’ya uygu-
landı. Asetilsalisilik asit 100 mg/gün başlandı. Po-
stoperatif distal nabızlar palpabl idi. Sol ayaktaki
renk değişikliği normale döndü, kladikasyo kay-
boldu. Hasta postoperatif 7. günde eksterne edildi.

TARTIŞMA

PAA, PA ve krural arterler için potansiyel bir
tromboemboli kaynağıdır. Bu tromboembolizm
ilerleyicidir, PA ve krural arterlerin tıkanmasıyla
semptomatik hale gelir. Semptomatik hastaların az
bir kısmında anevrizmanın komşu anatomik yapı-
lara basısına bağlı ağrı, derin ven trombozu veya
nadiren anevrizmanın rüptürü görülebilir.1 Asemp-
tomatik PAA’larda tedavinin zamanlaması konu-
sunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Ancak
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RESİM 1: Sağ popliteal arter anevrizması (kısa beyaz ok), sol popliteal arter
anevrizması (uzun beyaz ok).

RESİM 2: Popliteal baypas, beyaz ok: proksimal anastomoz, siyah ok: distal
anastomozu gösteriyor.



çapı 2 cm’ye ulaşmış veya mural trombüs içeren
anevrizmalarda ekstremite kaybını ve mortaliteyi
azaltmak için acil onarım önerilmektedir.7 Asemp-
tomatik PAA’lı hastalarda 1 yılda %15-25, 5 yılda
%60-75 komplikasyon gelişme ihtimali vardır.5

PAA ile ilişkili akut bacak iskemisi (ABİ) sıklıkla
tibioperoneal arterlerin oklüzyonuna veya anev-
rizmanın kendisinin trombozuna sekonder gelişir.
Tüm PAA olgularının %17-46’sı ABİ ile prezente
olur.8 ABİ damar cerrahisinde ciddi bir problem-
dir. ABİ gelişmiş hastaların %20-60’ında ekstre-
mite kaybı, %12’sinde ölüm gerçekleşir.5 Bu
yüzden ABİ acil cerrahi onarım gerektirir. Tedavi
seçenekleri açık cerrahi ya da endovasküler ona-
rımı içerir. PAA’nın tedavisinde şimdiye kadar
uygulanan yöntemler; Antyllus tekniği, kompres-
yon, ligasyon, endoanevrizmorafi, sempatektomi,
ligasyon+baypas, tromboliz ve endovasküler sten-
tlemedir.9

Cerrahi tedavinin amacı, anevrizmayı izole
etmek ya da mümkünse eksize etmek, distal em-
bolizasyonu önlemek, etkili bir revaskülarizasyon
yapmaktır. Cerrahi tedavi popliteal artere supra-
genual ve infragenual otojen/non-otojen greftle
baypas (ya da interpozisyon)+anevrizmorafi/
anevrizmanın proksimal ve distalden ligasyonunu
içerir.

Popliteal artere ve anevrizmaya erişim poste-
rior ve mediyal insizyonlarla yapılır. İki yöntemin
de üstünlükleri vardır. Mediyal yaklaşımda erken
dönem primer açıklık oranları daha iyidir.10 Anev-
rizmanın proksimal ucu addüktör hiyatusun üze-
rine uzanıyorsa bu yaklaşım tercih edilmelidir.
Mediyal yaklaşımın dezavantajı, kollateral dallar-
dan akım devam ettiği için rüptür riskinin olması-
dır.11 Posterior yaklaşımın avantajları ise daha kısa
bir insizyona, anevrizmanın tamamen çıkarılma-
sına, kollateral dalların bağlanmasına, trifukasyon
arterlerine erişimin daha kolay olmasına ve safen
vene en az zarar verilmesine olanak sağlamasıdır.12

Posteriyor yaklaşımın dezavantajı, insizyon bölgesi
popliteal çukurda ve kıvrım yerinde olduğu için

postoperatif dönemde ağrı daha fazla olabilir, yara
iyileşmesi ile ilgili problemlerle karşılaşılabilir. Biz
de olgumuzda anevrizmanın proksimal ucu addük-
tör hiyatusun üzerine uzandığı için mediyal yakla-
şımı tercih ettik.

Açık cerrahi tedavide 5 yıllık açıklık oranları
asemptomatik hastalarda %90, semptomatik hasta-
larda %75’in üzerinde bulunmuştur.13 Cerrahi mor-
talite asemptomatik hastalarda %0-1, semptomatik
hastalarda %2,1 iken, yara yeriyle ilişkili morbidite
hızı %30-40 olarak rapor edilmiştir.14

Son yıllarda endovasküler onarım, açık cerrahi
riski yüksek hastalarda alternatif bir seçenek ola-
rak uygulanmaktadır. Açık cerrahiye göre endo-
vasküler yöntemin gösterilmiş tek avantajı daha
kısa hastanede kalış süresidir. Bu yöntemin deza-
vantajları, stent migrasyonu, endoleak, stenoz ve
stentin kırılabilmesidir.15 Endovasküler yöntemde
en büyük sorun, PAA’nın diz eklemine anatomik
yakınlığından dolayı uygun esneklikte bükülebilir
greft gerektirmesidir.

Biz olgumuza spinal anestezi ve mediyal yak-
laşımla sol popliteal artere 8 mm PTFE greftle
baypas+anevrizmal segmente proksimal ve distal-
den ligasyon uyguladık. Popliteal arterler ileri de-
recede dilate olduğu için safen grefti kullanmadık.
Postoperatif distal nabızlar palpabl idi. Sol ayak-
taki renk değişikliği normale döndü. Klodikasyo
kayboldu. 

SONUÇ

Popliteal arter anevrizması kritik bacak iskemisi,
ekstremite kaybı ve mortaliteyle sonuçlanabilen
ciddi bir hastalıktır. Semptomatik veya asempto-
matik olsun, 2 cm’den büyük, mural trombüs içe-
ren, tromboembolik komponenti olan PAA’lar
mutlaka tedavi edilmelidir. 

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal des-
tek bildirmemiştir.
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Lemierre’s syndrome or postanginal septicaemia (necrobacillosis) is
the septic thrombophlebitis of the internal jugular vein (IJV) fol-
lowing acute oropharyngeal sepsis. Fusobacterium necrophorum is

the most common pathogen isolated from the patients. It typically affects
previously healthy adolescents and young adults and often follows an
episode of pharyngotonsillitis.1 The clinical picture tends to vary widely
because of the possible involvement of a number of body systems and or-
gans in the disease process. This potentially life-threatening syndrome
can be cured by rapid initiation of antibiotherapy. The morbidity or mor-
tality is caused mainly by lack of knowledge of the syndrome. In this ar-
ticle, we report a patient who presented with acute sore throat that led
to a bacteremia with internal jugular vein thrombosis, review the litera-
ture.
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Vascular Complication of Sore Throat:
Lemierre's Syndrome: Case Report

AABBSS  TTRRAACCTT  Le mi er re’s syndro me is a ra re di se a se that oc curs du e to an orop hary nge al in fec ti on ca -
u sing in ter nal ju gu lar ve in throm bo sis and me tas ta tic in fec ti on. It is usu ally se en in pre vi o usly he -
althy ado les cents and yo ung adults. The pre do mi nant pat ho gen is a Gram-ne ga ti ve ana e ro bic
ba cil lus, Fu so bac te ri um nec rop ho rum. This syndro me is ro u ti nely tre a ted with in tra ve no us an ti -
bi o tics and an ti co a gu lants. He re in we re port a pa ti ent who pre sen ted with acu te so re thro at that led
to a bac te re mi a with the left in ter nal ju gu lar ve in throm bo sis, and tre a ted with in tra ve no us an ti -
bi o tics and an ti co a gu lants in the light of the li te ra tu re.

KKeeyy  WWoorrddss::  Lemierre’s syndrome; jugular vein thrombosis; septicaemia 

ÖÖZZEETT  Lemierre Sendromu orofaringeal enfeksiyon sonucu internal juguler ven trombozu ve me-
tastatik enfeksiyonlara neden olan, nadir bir hastalıktır. Genellikle öncesinde sağlıklı adolesan ve
genç erişkinlerde görülür. Hakim patojen Gram-negatif anaerobik basil olan Fusobacterium nec-
rophorum’dur. Bu sendrom rutin olarak intravenöz antibiyotik ve anti-koagülan ile tedavi edilir.
Burada, akut boğaz ağrısının neden olduğu bakteriyemi ile birlikte sol internal juguler ven trom-
bozu ile başvuran ve intravenöz antibiyotik ve düşük moleküler ağırlıklı heparin ile tedavi ettiği-
miz hastamızı ve literatüre bakışı sunuyoruz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Lemierre sendromu; jugular ven trombozu; septisemi 
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CASE REPORT

A previously healthy 38-year-old woman was ad-
mitted with a three-day history of sore throat,
painful right-sided neck swelling, increasing dysp-
nea, fever and rigor. On examination, vital signs in-
cluded a temperature of 38.8°C, pulse 102/min,
blood pressure 100/45 mmHg and respiratory rate
24/min. There were pustular exudates on the left
tonsil, and a warm and extremely painful swelling
was palpable alongside the left sternocleidomastoid
muscle. Auscultation of the chest revealed normal
breathing sounds.

Laboratory tests showed an elevated sedimen-
tation rate of 64 mm/hr, increased high-sensitivity
C-reactive protein (hs-CRP) level of 143 mg/dL,
and leukocytosis of 23,700/mm3. 

The chest radiograph was normal. Comput-
erized tomography (CT) of the neck revealed
thrombosis of the left internal jugular vein with
lymphadenopathies. Color-coded Doppler sonog-
raphy confirmed this diagnosis, and determined
thrombosis of the left internal jugular vein (Figure
1). Magnetic resonance imaging (MRI) of the para-
pharyngeal region was performed to investigate
this region in detail, however, there were no ab-
scesses either in the retropharyngeal region or
parapharyngeal region. MRI revealed the throm-
bosed left internal jugular vein.

The patient was treated with the empiricial
antibiotics consisting of cefuroxime, metronidazole
and gentamycine. Blood cultures yielded Fusobac-
terium necrophorum, confirming the diagnosis of
Lemierre’s syndrome. After identification of Fu-
sobacterium necrophrum, the antibiotic regimen
was switched to monotherapy with penicillin G,
and continued for 6 weeks. The patient was also
treated with low-molecular-weight heparin
(Nadroparin calcium, 5700 IU, twice daily). After
discharge, she continued oral clindamycin for 4
weeks. Complete convalescence was noted with
follow up radiological studies showing resorption
of the thrombus in the left jugular vein in six
months (Figure 2). 

DISCUSSION

Lemierre syndrome, also known as postanginal
sepsis, is an illness characterized by the develop-
ment of fusobacterial septicaemia with throm-
bophlebitis of the internal jugular vein, and
metastatic infections predominantly in the lungs
and joints following an attack of acute tonsillitis.1

It is usually seen in previously healthy adolescents
and young adults. In the literature, 73.4% of pa-
tients were between the ages of 16 and 40 years.1
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FIGURE 1: Color-coded Doppler sonography view of the left jugular vein
showing a thrombus in the lumen of the vessel.

FIGURE 2: Color-coded Doppler sonography showing resorption of the
thrombus in the left jugular vein after six months.



Our patient was a previously healthy 38-year-old
woman.

In Lemierre Syndrome, the oropharynx is the
primary site of infection in most of the cases. The
interval between the oropharyngeal infection and
the onset of the septicaemia is usually one week or
less.2 However, the signs and symptoms related to
oropharyngeal infection may have cleared by the
time internal jugular vein thrombosis or metastatic
infection develop, even without a prior antibiotic
therapy.3,4 Clinical signs and symptoms include
fever, painful swelling and tenderness or indura-
tion at the angle of the mandible and along the
sternocleidomastoid muscle, representing septic
thrombophlebitis of the internal jugular vein.5

Lemierre Syndrome usually occurs at the ipsilateral
internal jugular vein. Bilateral thrombophlebitis of
the internal jugular vein can rarely occur; in the
literature there are two reported cases of Lemierre’s
syndrome in which internal jugular vein thrombo-
sis occurred bilaterally. The first case was reported
by Moore et al. in 2002, and Benhayoun et al. re-
ported the second case in 2003.6,7

The suspicion of Lemierre’s syndrome should
prompt investigation for internal jugular vein
thrombosis, that can be revealed by ultrasonogra-
phy.8 A CT scan or MRI can also be used to assess
the extent of internal jugular vein thrombosis and
the presence of micro-abscess formation.9,10 Con-
trast-enhanced CT has been considered as the im-
aging method of choice because it is more sensitive,
and allows discovery of additional pathologies
such as pulmonary emboli, soft tissue abscesses,
osteomyelitis, and septic arthritis.11 The Color-
coded Doppler sonography, as the imaging method
in follow-up of the lesions, was used in our case.

Metastatic infection is another feature of
Lemierre’s syndrome. The most common site of
metastatic involvement is the lungs, with 97% in-
cidence reported in the literature.2 Multiple
metastatic abscesses may follow, and septic arthri-
tis is another consistent finding. Large joints, in-

cluding knee, hip, shoulder, ankle, and stern-
oclavicular joint, are often involved, and multifo-
cal osteomyelitis may occur.8 Metastatic infections
of the central nervous system, spleen, liver, and
soft tissue were also reported.2,12,13 There were not
any clinical and diagnostic evidence for abscesses
in our patient, and we followed her closely for
complications.

The causative microorganism is frequently
Fusobacterium necrophorum, a Gram-negative
anaerobic organism that normally inhabits the
oropharynx. It is presumed that the extracellular
products of the bacteria play an important role in
its spread into the tissues and bloodstream.2 The
treatment is mainly prolonged, high-dose antibi-
otics.8 Generally, Fusobacterium flora are suscepti-
ble to penicillin. Some strains are penicillin
resistant, through production of beta-lactamase.14

Clindamycin, metronidazole, antipseudomonal
penicillins, and ampicillin-sulbactam offer good
coverage.15 The role of anticoagulation in
Lemierre’s disease is controversial. Bach et al.
found that treatment with heparin was associated
with a more rapid resolution of the septic emboli,
but there have not been any controlled studies ex-
amining the role of anticoagulation.16 It is gener-
ally not recommended, except in the case of
retrograde extension of the thrombus to the cav-
ernous sinus.1,17 Yücel et al. suggested that patients
with genetic thrombophilic mutations and/or anti-
phospholipid syndrome should use anticoagulants
for lifelong.18 In our case, we preferred to use anti-
coagulation in order to avoid septic emboli.

In conclusion, although rare, Lemierre’s syn-
drome is a potentially lethal but treatable com-
plication of acute oropharyngeal sepsis. Early
diagnosis and treatment with anticoagulants and
parenteral antibiotics is life-saving.
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Derin ven trombozu (DVT) özellikle alt ekstremite venlerini tutan
ve pulmoner emboli, posttrombotik sendrom, phlegmasia Cerulea
Dolens, phlegmasia Alba Dolans gibi komplikasyonlara yol açabilen,

ve bu nedenle de erken tanı konması ve tedavi edilmesi gereken bir pato-
lojidir. Geleneksel tedavide heparin ve ya düşük molekül ağırlıklı heparin
ile birlikte oral warfarin sodyum önerilir.1 Fakat yapılan çalışmalarda me-
dikal tedavisi sonrası trombüsün tamamen kaybolmadığı ve posttrombotik
sendrom riskinin azalmadığı saptanmıştır.2 Bu nedenle trombolitik tedavi ile
pıhtının eritilmesi gündeme gelmiş, fakat sistemik uygulamanın kanama
riskini artırması nedeniyle selektif kateterizasyon ile birlikte kullanılmaya
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Bilateral Akut Derin Ven Trombozunun
Cleaner Rotator Trombektomi Kateteri ile

Girişimsel Tedavisi

ÖÖZZEETT  Alt eks tre mi te akut de rin ven trom bo zu (DVT); ge niş ven le rin trom büs le tı kan ma sı son ra sı
or ta ya çı kan ve ağ rı, şiş lik ile kli nik bul gu ve ren bir has ta lık tır. Te da vi edil me di ğin de mor ta li te ve
mor bi te mey da na ge ti re bi len bir pa to lo ji dir. Te da vi sin de ge le nek sek ola rak oral war fa rin ve/ve ya
dü şük mo le kül ağ rı lık lı he pa rin uy gu lan mak ta dır. Fa kat son za man lar da tüm vas kü ler pa to lo ji ler -
de ol du ğu gi bi, de rin ven trom bo zun da da en do vas kü ler gi ri şim ler gi de rek po pü la ri te ka zan mış tır.
Li ta ra tür de çe şit li ka te ter ler bu amaç la kul la nıl mak la bir lik te, Cle a ner Ro ta tor Trom bek to mi Ka-
te te ri ile DVT te da vi si ya pıl mış bir ol gu ya rast la ya ma dık. Bu ol gu su nu mun da, 32 ya şın da bi la te ral
akut/su ba kut DVT ta nı sı ko nan er kek has ta ya, bil di ği miz ka da rıy la li ta ra tü re gö re ilk de fa, Ac tily -
se (T-PA) eş li ğin de Cle a ner Ro ta tor Trom bek to mi Ka te te ri ile ya pı lan ba şa rı lı en do vas kü ler gi ri şim
su nul muş tur. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Actilyse; cleaner; akut ven trombozu

AABBSS  TTRRAACCTT  Acu te lo wer ex tre mity de ep ve in throm bo sis (DVT) oc curs du e to obs truc ti on of lar -
ge ve ins by throm bus and its cli ni cal fin dings are pa in and swel ling. If not tre a ted, it can ca u se mor-
bi dity and mor ta lity. Oral war fa rin and/or low mo le cu lar we ight he pa rin are app li ed in the
tra di ti o nal tre at ment. Ho we ver re cently, en do vas cu lar pro ce du res ha ve ga i ned in cre a sing po pu la -
rity in de ep ve no us throm bo sis as well as all vas cu lar pat ho lo gi es. In the li te ra tu re, va ri o us cat he -
ters ha ve be en used for this pur po se, but we co uld not find a DVT ca se that was tre a ted with Cle a ner
Ro ta tor throm bec tomy cat he ter. In this ca se re port, to our know led ge, we re port for the first ti me,
a 32-ye ar-old ma le di ag no sed with bi la te ral acu te/sub-acu te DVT, and tre a ted suc cess fully by en-
do vas cu lar in ter ven ti on using Cle a ner Ro ta tor throm bec tomy cat he ter with Ac tily se (T-PA).

KKeeyy  WWoorrddss::  Actilyse; cleaner; acute vein thrombosis
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OLGU SUNUMU   Ven Hastalıkları 



başlanmıştır. Böylece daha düşük dozda litik ajan
ile daha kısa süreli tedavi sağlanmıştır.3 Son za-
manlarda ise endovenöz olarak mekanik trombek-
tomi, inferior vena cava (İVC) filtreleri gibi çeşitli
tedavi alternatifleri uygulanmaya başlanmıştır. Li-
teratürde çeşitli kateterler bu amaçla kullanılmakla
birlikte, Cleaner Rotator Trombektomi Kateteri ile
DVT tedavisi yapılmış bir olguya rastlayamadık. Bu
olgu sunumunda, bildiğimiz kadarıyla litatarüre
göre ilk defa, bilateral akut/subakut DVT tanısı
konan ve Actilyse (T-PA) eşliğinde Cleaner (Rex
Medical, FortWorth, TX) rotator trombektomi ka-
teteri ile mekanik trombektomi uygulanan bir has-
tayı sunduk. 

OLGU SUNUMU

Otuz iki yaşında erkek hasta her iki bacakta ağrı,
şişlik ve sertlik yakınması ile polikliniğe başvurdu.
Anamnezde 2 hafta önce dış merkezde derin ven
trombozu tanısı aldığı ve 1 haftalık düşük molekül
ağırlıklı heparin tedavisini takiben oral warfarin te-
davisi başlandığı öğrenildi. Yapılan fizik muaye-
nede her iki kasıktan ayak bileğine kadar sertlik ve
şişlik fark edildi. Homans testi bilateral pozitifti.
Yapılan Doppler ultrasonografide (USG) bilateral
ana, yüzeyel ve derin femoral ven, popliteal ven ve
safena parvada akut/subakut trombüs saptandı. Gi-
rişimsel tedaviye karar verilen hastaya önce lokal
anestezi altında sağ juguler venden ponksiyonla gi-
rilerek vena kava inferiora renal venlerin altına ge-
lecek şekilde geçici filtre yerleştirildi. Ardından
hasta sedasyon altında yüzüstü pozisyonunda yatı-
rıldı. Doppler USG eşliğinde perkütan olarak sol
popliteal vene girildi ve 0,35 inc. guidewire ilerle-
tildi. Guidewire üzerinden 6 F sheat popliteal vene
yerleştirildi. Radyoopak madde verilerek venlerin
tromboze olduğu gözlendi (Resim 1). Daha sonra
guidewire çekilerek sheatin içinden Cleaner 6F ro-
tational trombektomi kateteri ilerletildi. Actilyse
(T-PA) kullanılarak trombektomi kateteri çalıştı-
rıldı (Resim 2). Kademeli olarak popliteal, yüzeyel
femoral ve ana femoral ven açıldı. Radyoopak
madde ile kontrol venografide lokal düzensiz alan-
lar gözlendi. Trombüsler ve lokal venöz stenozlar 6
F embolektomi kateteri ile açıldı. Takiben tekrar
cleaner kateteri ile temizleme işlemi uygulandı.

Kontrol venografide venlerin tamamen açık olduğu
görülerek işleme son verildi (Resim 3). Aynı tedavi,
sağ bacağa da uygulandı. Yoğun bakım ünitesine
alınan hastaya 24 saat boyunca 1000 Ü/saat do-
zunda heparin infüzyonu başlandı. Ertesi gün
düşük molekül ağırlıklı heparin+coumadine ge-
çildi. On gün boyunca bu tedaviyi alan hastada,
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RESİM 1: İşlem öncesi derin vendeki trombüse bağlı düzensizlik görülmekte
(sol bacak).

RESİM 2: İntravasküler Cleaner rotator trombektomi kateteri.

RESİM 3: İşlem sonrası patent derin ven sistemi (sol bacak).



daha sonra düşük molekül ağırlıklı heparin kesile-
rek coumadin tek başına devam edildi. Hasta şu an
rutin takibimiz altında olup ilk 3 aylık dönemde-
dir. Bir sorunu olmayan hastanın postoperatif 6.
ayda geçici vena cava filtresinin çekilmesi düşü-
nülmektedir. 

TARTIŞMA

DVT etiyopatogenezinde yaş, travma, cerrahi, ma-
lignite, oral konstraseptif kullanımı gibi nedenler
rol oynamaktadır.4 Tedavisinde geleneksek olarak
oral warfarin ve/veya düşük molekül ağrılıklı he-
parin uygulanmakla birlikte, son yıllarda trombo-
litik eşliğinde mekanik trombektomi, trombolizis
ve İVC’ye filtre yerleştirilmesi giderek yaygınlaş-
maktadır. Mekanik trombektomi genellikle akut ve
subakut DVT tedavisinde kullanılırken, kronik va-
kalarda başarı oranının düşük olması nedeniyle çok
tercih edilmemektedir.5

Mekanik trombektomi kateterleri genel olarak
4 farklı çalışma prensibi üzerinden çalışır. Bunlar;
a-Damar duvarına kontakt cihazlar: Arrow Percu-
taneous Thrombectomy Device (PTD, Arrow In-
ternational, Reading, PA) , Cleaner (Rex Medical,
Fort Worth, TX) vb, b-Hidrodinamik Thrombek-
tomi Cihazları: Amplatz Thrombektomi Device
(ATD/Helix, Microvena, White Bear Lake, MN),
Rotarex kateter (Straub Medical, Wangs, Switzer-
land) vb, c-Rheolytic (Flow-Based) Trombektomi
cihazları: AngioJet (Possis Medical, Minneapolis,
MN), Oasis (Boston Scientific, Watertown, MA) vb,
d- Combination Infusion Catheter/Isolated Oscil-
lation Cihazları: Trellis Reserve (Bacchus Vascular,
Santa Clara, CA) şeklinde sınıflandırılabilir.6

Trombektomi ya da kateter aracılı tromboliz,
endikasyon açısından; genç, aktif yaşamı olan, pleg-
masia alba dolens gelişen akut iliofemoral trom-
büslü hastalarda kullanılmalıdır. Yaşlı, yatalak, ek
hastalığı olan, kronik trombüslü vakalarda tercih
edilememelidir.7 Literatürde konuyla ilgili çok çe-
şitli çalışmalar bulmak mümkündür. Örneğin Arko
ve ark. tarafından tanıtılan, Trellis sistemi ile 18
iliofemoral DVT’li hasta üzerinde yapılan çalış-
mada, derin venlerde işlem sonrası 6 aylık patensi
oranı %88 olarak saptanmıştır.8

Bir başka sistem yine lokal trombolitik ajan
infüzyonu ile birlikte, yüksek frekans, düşük am-
plitüdlü ultrasonik dalga yayan bir kateterin
trombozun içine yerleştirilmesi prensibine daya-
nan EkoSonic endovasküler sistemdir (EKOS;
EKOS Corp, Bothell, WA).9 Dumantepe ve ark.nın
26 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, EKOS sis-
temi ile kombine rekombinant insan doku plaz-
minojen aktivatörü kullanarak, DVT tedavisinin
girişimsel tedavisinde tromboliz başarısı %92,3
olarak saptanmıştır.10 Residuel venöz tıkanıkların
anjiyoplasti ve stent implantasyonu ile giderilebi-
leceği bildirilmişlerdir.10

Uzun dönemde patensi açısından yapılan ça-
lışmalarda da akut iliofemoral DVT’li 101 hastaya
trombolitik eşliğinde mekanik trombektomi uygu-
lanmış, ve 6 yıl sonunda %82’sinde venöz kladi-
kasyo ve renk değişikliği olmadan patent venöz
sistem saptanmıştır.11 Litaratürde klinik sonuçlar
açısından, mekanik kateterleri avantaj ve dezavan-
taj açısından birbiriyle karşılaştıran çalışmaya rast-
layamadık. Yalnız daha önce DVT’li bir hastada
uyguladığımız EKOS tedavisinde yeterli derecede
başarılı olamadık. EKOS sonrasında hastanın 24
saat hastaneye bağımlı kalmasının, bu süre zarfında
devamlı trombolitik tedavi uygulamasının ve kate-
terin damarın içinde kalmasının en başta kanama
olmak üzere çok çeşitli komplikasyonlara gebe ol-
duğu izlenimi edindik. Bu nedenle sunduğumuz bu
vaka takdiminde cleaner cihazını tercih ettik. Uy-
gulama sonrası cihazın hemen çekilebilmesi nede-
niyle, biraz önce bahsettiğimiz komplikasyonların
azalacağı ve hasta mobilizasyonun daha rahat sağ-
lanabileceğini gözlemledik. 

İVC filtreleri kalıcı ve geçici olarak ikiye ayrı-
lır. Decousus ve ark.nın çalışmasında İVC filtresinin
faydası, yüksek riskli proksimal derin ven trombozlu
hastalarda gelişebilecek pulmoner embolinin ön-
lenmesinde gösterilmiştir.12 Günümüzde, kalıcı İVC
filtrelerinde uzun dönemde tromboz dahil çeşitli
komplikasyonlarının daha sık görülmesi nedeniyle,
geçici filtrelerin kullanımı daha yaygınlaşmaktadır.
Yine de filtre kullanımına bağlı inferior vena cava
trombozu, filtre migrasyonu, perforasyon, post-
trombotik sendrom gibi komplikasyonların gelişe-
bileceği akıldan çıkarılmamalıdır.13
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Derin ven trombozu, komplikasyonları da
göz önüne alarak, mutlaka erken tanısının kon-
ması ve en kısa zamanda tedavi edilmesi gereken
bir hastalıktır. Literatürde, akut/subakut derin
ven trombozunun Cleaner rotator trombektomi
kateteri ile girişimsel tedavisi hakkında çok fazla
çalışmaya rastlamadık. Biz bu kataterin derin ven
trombozu tedavisinde medikal tedaviye göre çok

daha başarılı, güvenilir, ve kullanımı kolay oldu-
ğunu, ve cerrahların tecrübesiyle birlikte etkinlik
ve kullanımında yaygınlığın artacağını düşünü-
yoruz.

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