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ÖZET Karotid arter endarterektomi cerrahisinde, son 10 yılda geniş hasta serilerinden oluşan prospektif randomize çalışmalar dizayn edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar, özellikle internal karotid arterin de, aterosklerotik stenotik sürece katıldığı hastalarda, ipsilateral inme riskini azaltma noktasına
odaklanmıştır. Öte yandan karotid arter stenozu ile uğraşan cerrahların, en iyi cerrahi tekniği geliştirme çabaları, bu konuda yapılan çalışmaların temel yapı taşını oluşturmaktadır. Karotid endarterektomilerin kapatılmasında çeşitli teknikler bulunmaktadır. Karotid endarterektomilerin primer veya
yama anjioplastiyle kapatılması tartışmalıdır. Birçok cerrah uzun vadede yeniden darlık ve post-operatif inme risklerinin düşük olması nedeniyle yama anjioplastiyi kullanmaktadır. Yama malzemesi seçiminde ven yama (safen veya boyun damarları) ve sentetik yama [polytetrafluoroethylene(PTFE) veya
Dacron] malzemelerinin seçimi tartışmalıdır. Sentetik greftler tekrarlayan re-stenoz ve peri-operatif
inme oranı açısından ven greftlere benzer olduğu bildirilmektedir. Randomize kontrollü çalışmalarda
mevcut veriler, yama türü, damar veya protez kullanımının, kısa vadeli veya uzun vadeli sonuçlar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını tanımlamaktadır. Karotid endarterektomiye yönelik, bilimsel
yapılandırma açısından iyi düzeyde kabul edilebilecek, az sayıda prospektif randomize klinik çalışma
bulunmaktadır. Bu karşılaştırmalı randomize çalışmalarda çeşitli sınırlayıcı faktörler araştırıcıların karşısına sorun olarak çıkmaktadır. Örneğin, farklı greft materyallerinin kullanıldığı serilerin karşılaştırılmasında, re-stenozun değerlendirilmesi, teknik olarak çeşitli güçlükler içermektedir. Bu derlemedeki
amacımız, karotid arter endarterektomide patch plasti sonuçlarını, güncel literatür bilgileri ışığında irdelemektir. Literatür taraması Pubmed’den (www.pubmed.com), carotid endarterectomy, patch, primary closure, long term results anahtar kelimeleri girilerek yapılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçların analizi
yapılırken, araştırmaların prospektif randomize çalışma olmasına dikkat edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karotid endarterektomi, yama, primer kapatma, uzun dönem sonuçlar

ABSTRACT Carotid artery endarterectomy has been investigated with prospective randomized studies in the span of the last decade. These studies are focused on decreasing the risk of ipsilateral stroke
incidents, especially for patients which internal carotid artery is involved in the atherosclerotic stenotic
process. On the other hand, studies that deal with the improvement of the best surgical technique for
carotid artery stenosis, constitute the keystone of studies on the issue. There are several commonly employed techniques used to repair the carotid artery following endarterectomy. The type of closure after
a carotid endarterectomy, primary closure versus patch angioplasty, remains controversial. Most surgeons now routinely use patch angioplasty of the carotid artery as it results in lower rates of long-term
re-stenosis and post-operative stroke. Selection of patch material is also controversial, with supporters
for the use of both vein patch (saphenous or neck veins) and synthetic patch materials [polytetrafluoroethylene(PTFE) or Dacron]. Synthetic grafts are essentially equal to vein grafts in terms of recurrent
re-stenosis and peri-operative stroke rate. Existing data from randomized controlled trials suggest that
the type of patch, whether vein or prosthetic, has no effect on short-term or long-term results. There
are not many prospective randomized clinical studies related to Carotid artery endarterectomy, that has
a sound scientific constitution. As a common problem, most of these randomized controlled studies are
faced with limiting factors. For example, evaluation of re-stenosis involves various technical diffuculties in series that utilize different graft materials. We aim to evaluate patch platy results on carotid artery endarterectomy in light of recent advances in literature. Pubmed is used as the primary database
(www.pubmed.com). Keywords used for literature search were, carotid endarterectomy, patch, primary
closure, long term results. Mainly, results from prospective randomized trials were utilized for the
analysis of comparative data.
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KAROTİD ARTER PATCH PLASTİ

TARİHÇE

ntik Yunanlılar ekstrakraniyal karotis arterin önemini, “sersemletmek” anlamına
gelen Yunanca “karoo” kelimesini kullanarak vurgulamışlardır. Antik Yunan tanımlamalarına göre “karoo” olarak adlandırılan karotis arterin,
sersemlikten sorumlu olduğu belirtilmiştir. 1875
yılında, Growers sağ taraftan kısmi felç geçiren
hastada, patolojinin tıkalı sol karotid arterle ilişkili olduğunu göstermiştir. 1914 yılında Hunt, ekstrakraniyal karotis hastalığı ve inme arasındaki
ilişkiyi “cerebral intermittant claudication” ifadesini kullanarak tanımlamıştır. Fisher 1951 yılında,
inme tedavisi ile ilgili gelecekte yapılacakların öngörüsünde bulunurken, “bir gün damar cerrahisi,
belirtilerin devam ettiği süre içerisinde, arterlerin
tıkalı bölümünü bypass etmek için bir yol bulacaktır" ifadesiyle, modern anlamda karotis cerrahisinin gelişimine felsefik katkılarda bulunmuştur.
Sonuçları açısından ölümcül olabilen bu hastalığın,
1924 yılında Lenin’in iskemik inme sonucu ölümüne neden olduğu bilinmektedir.

Karotis arter stenozunda ilk başarılı cerrahi rezeksiyon ve primer anastomoz, 1954 yılında Eastcott ve Pickering tarafından yapılmıştır.1 DeBakey,
1975 yılında 19 yıllık karotis bulbusu endarterektomi sonuçlarını bildirmiştir.2

GİRİŞ

Karotid arter stenozu, aterosklerozun klinik yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Aterosklerotik
hastalığı olduğu bilinen hastaların %9-12’sinde,
ciddi karotid arter stenozuna rastlanmaktadır.3 Karotid endarterektomi, geniş klinik tecrübelere rağmen, damar cerrahisi disiplini içerisinde en çok
tartışılır olanıdır. Karotid endarterektominin amacı, olası bir inmeyi engellemektir. Major nörolojik
komplikasyonları önlemek için değişik teknikler ve
yöntemler gelistirilmistir. Her ne kadar global olarak perkütan girişimlerdeki başarılı sonuçlar, karotid arter stenozuna yönelik yapılan perkütan
girişimlere yansısa da, açık cerrahi girişim önemini korumakta ve birinci sıradaki tedavi alternatifi
olma özelliğine devam etmektedir. Birleşik devlet14

TABLO 1: Karotid arter cerrahisinde takip edilen
sonlanım noktaları.
Peroperatif inme: İpsilateral ve/veya tüm inmeler

Erken Postoperatif İnme: Operasyondan sonraki ilk 30 günde,
ipsilateral ve/veya tüm inmeler

Geç Postoperatif İnme: 30 günden sonraki ipsilateral ve/veya
tüm inmeler

Erken Restenoz veya Tromboz: Erken postoperatif tromboz veya
restenozlar

Geç Restenoz: 30 günden sonraki restenozlar

Erken/Geç Lokal Komplikasyonlar: Enfeksiyon, kraniyal sinir felci,

psödoanevrizma, arter rüptürü

Tüm Ölümler: Kardiyak ve kalp dışı nedenlerle tüm ölümler.

lerde 2004 yılında karotid artere yönelik 98.000
açık cerrahi girişim uygulanırken, 2006 yılında karotid arter stenozuna yönelik yapılan perkütan girişim sayısı 10.000 olarak belirtilmiştir.4,5 Bu
bağlamda, tıkayıcı karotid arter stenozunda açık
cerrahi yaklaşımlar, öncelikli seçim olma özelliğini korumaktadır. Karotid arter stenozunda, açık
cerrahinin öncelikli tercih nedeni, prospektif randomize çalışmalarda, sonlanım noktaları açısından,
daha iyi sonuçlara sahip olmasına bağlıdır. Tablo
1’de karotis cerrahisi ile ilgili araştırmalarda kullanılan sonlanım noktaları belirtilmektedir.

Karotid arter endarterektomi (KAE) cerrahisinde, son 10 yılda geniş hasta serilerinden oluşan prospektif randomize çalışmalar dizayn edilmeye
başlanmıştır. Bu çalışmalar, özellikle internal karotid arterin de (İKA), aterosklerotik stenotik sürece
katıldığı hastalarda, ipsilateral inme riskini azaltma
noktasına odaklanmıştır.6 Öte yandan karotid arter
stenozu ile uğraşan cerrahların, en iyi cerrahi tekniği geliştirme çabaları, bu konuda yapılan çalışmaların
temel yapı taşını oluşturmaktadır.7 Son zamanlarda
invaziv radyolojik yöntemlerdeki gelişmelerin paralelinde gelişen perkütan girişimlerin, erken ve geç
dönem sonuçları, cerrahi sonuçlarla karşılaştırılmaya
devam etmektedir. KAE sonrası, primer veya çeşitli
otojen/sentetik greftler aracılığı ile kapatmanın erken ve geç dönem stenoz üzerine etkileri, uzun dönem ipsilateral inme üzerine olan takipler, bu alanda
yapılan çalışmaların odak noktaları olmuştur.
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SINIRLAMALAR

KAE’ye yönelik, bilimsel yapılandırma açısından iyi
düzeyde kabul edilebilecek, az sayıda prospektif randomize klinik çalışma bulunmaktadır. Bu karşılaştırmalı randomize çalışmalarda çeşitli sınırlayıcı
faktörler araştırıcıların karşısına sorun olarak çıkmaktadır. Örneğin, farklı greft materyallerinin kullanıldığı serilerin karşılaştırılmasında, restenozun değerlendirilmesi, teknik olarak çeşitli
güçlükler içermektedir. KAE’den sonra re-stenozun
uzun dönem takibinde kullanılan dubleks ultrasonografi tekniği, güvenilir olarak çevresel %50 ve
üzerindeki stenozu tanımlayabilmektedir. Çeşitli serilerde oranlar değişmekle birlikte, KAE sonrası restenoz %6-36 oranında izlenmektedir.8,9 Bu bilgiler
ışığında, re-stenozun değerlendirilmesinde teknik
sınırlamaların olması ve re-stenoz oranları, yapılacak karşılaştırmaları sınırlayıcı faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. BT/MR anjioğrafi gibi gelişen görüntüleme tekniklerinin, karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılması bu sınırlamaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Yazının ilerleyen
bölümlerinde daha ayrıntılı irdelenecek olmakla
birlikte, karotid patch anjioplasti, uzun dönemde daha düşük re-stenoz ve ipsilateral inme oranlarına sahiptir.10,11 Semptomatik re-stenoz oranlarının
%2-4’ler civarında olması, karşılaştırmalı çalışmaların doğruluğunu sınırlayıcı bir diğer faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.12,13 Patch anjioplasti operasyonlarında, primer kapatma tekniğine göre cerrahi
teknik açısından daha uzun karotis oklüzyon zamanına neden olmaları, çift dikiş hattının olması, patch
malzemesine bağlı olarak, erken postoperatif tıkanıklık riski içermesi, arteriyel rüptür olasılığı, greft
enfeksiyon riski, psödoanevrizma formasyonu riski
kısıtlayıcı diğer faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.10

KAROTİD ENDARTEREKTOMİ
CERRAHİ TEKNİĞİ

Yazının bu bölümünde kullanılan yama çeşitleri ve
cerrahi sonuçları güncel literatür bilgileri ışığında
irdelenecektir. Bu algoritma dahilinde karotid endarterektomi cerrahi tekniğine de kısaca değinilecektir. Karotid endarterektomi cerrahisinde dikkat
Damar Cer Derg 2012;21(1)
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edilmesi gereken, cerrahinin erken ve geç dönem
başarısını etkileyen majör problemler: 1) klempe
bağlı serebral iskemi, 2) serebral emboli, 3) operasyon bölgesinde tromboz, 4) hiperperfüzyonun neden olduğu serebral ödem ve hemoraji, 5) miyokard
enfarktüsü, 6) kraniyal sinir paralizileri, 7) geç dönem restenoz veya oklüzyon olarak sıralanabilir.
Karotid endarterektomi cerrahisinde geliştirilecek
cerrahi ve medikal stratejiler tanımlanan bu problemleri önlemeye yönelik olarak modifiye edilmektedir.

Karotid endarterektomi cerrahisi lokal veya
genel anestezi eşliğinde yapılabilmektedir. Her iki
anestezi tekniğinin birbirlerine karşı farklı avantaj
ve dezavantajları bulunmaktadır. Genel anestezi,
hastanın pozisyonel kontrolüne, hava yolu ve solunum mekaniklerinin daha iyi kontrolüne olanak
sağlamaktadır.14 Öte yandan inhaler genel anestezik ajanlar, serebral kan akımını artırmakta ve serebral metabolit birikimini azaltmaktadır. Bu
durum karotid arter klempajına tolerabiliteyi artırmaktadır. Lokal anestezi amacıyla servikal epidural, lokal infiltrasyon, yüzeyel ve derin servikal
blok olmak üzere dört farklı lokal anestezi yöntemi
kullanılmaktadır. Servikal epidural anestezi bradikardi, solunum yetmezliği gibi majör komplikasyonları nedeniyle tercih edilmemektedir. Lokal
anestezi eşliğinde karotid endarterektomi sayesinde hastanın serebral tolerabilitesinin değerlendirilebilmesi, uyanık hastada nörolojik durumun
değerlendirilebilmesi majör avantaj olarak bildirilmektedir. Her iki anestezi tekniği, 3526 karotid endarterektomi hastasının katıldığı GALA çalışmasında irdelenmiştir.15 Hastalar lokal ve genel anestezi şeklinde randomize edilmiştir. Çalışmada lokal
ve genel anestezi arasında belirlenen sonlanım
noktaları açısından (inme, miyokard enfarktüsü ve
randomizasyonu takiben 30 gün içerisindeki tüm
ölümler) farklılık tespit edilmemiştir.15 Hangi anestezi tekniinin kullanılacağı, anestezist ve cerrahın
birlikte karar vermesi gereken bir durum olarak belirtilmektedir.
İyi bir cerrahi görüntü için hasta pozisyonu
önemlidir. Hasta supin pozisyonda yatırıldıktan
sonra baş hafifçe hiperekstansiyona getirilir ve cerrahi yapılacak tarafın karşı yönüne döndürülür. Ka15
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rotid arter hastalığı olan yaş grubundaki hastalarda
sıklıkla servikal artrit bulunabildiğinden, başa pozisyon verme sırasında dikkatli olunmalıdır. Hastanın tansiyonu izin veriyor ise 10-20°’lik ters
trendelenburg pozisyonu, iyi bir cerrahi görüntü
elde edilmesi ve venöz basıncı düşürerek insizyonel
kanamaları azaltması nedeniyle cerrahi konforu artırmaktadır.

Karotid artere ulaşmak amacıyla sternokleidomastoid kasın ön hattından sternoklaviküler bileşkesine uzanan vertikal ve oblik insizyonlar
kullanılabilmektedir. Cilt kesisini takiben anteriyor kutanöz sinir ve büyük aurikular sinir olmak
üzere iki duyusal sinir karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan anteriyor kutanöz sinir cerrahi görüntüyü
iyileştirmek amacıyla kesilebilir. Ancak büyük aurikular sinirin kesilmesi kulak bölgesinde geri dönüşümsüz duyu kaybına neden olacağından bu
sinirin korunmasına dikkat edilmelidir. Ciltaltı dokular geçildikten sonra sternokleidomastoid kasın
ön hattında karotis kılıfına ulaşılmaktadır. Bu seviye de geçildikten sonra medilade internal juguler ven laterale ekarte edilerek karotid artere
ulaşılır. Karotis kılıfının hemen posteriorunda vagus siniri seyretmektedir. Cerrahi diseksiyon sırasında kraniyal sinir yaralanmaları açısından bu
anatomik detay önemlidir. Karotid arter cerrahisi
sırasında potansiyel risk altında olan diğer yapı reküren laringeal sinirdir. Fasiyal ven common karotis arteri çaprazlayarak juguler vene drene
olmaktadır. Fasiyal ven karotis bufirkasyonun anatomik belirtecidir. Fasiyal ven eksternal caroid arterin venöz analoğu olarak kabul edilmektedir.
Fasiyal ven bağlandıktan sonra kesilerek karotid artere ulaşılır. Karotis bifürkasyonun cerrahi diseksiyonu sırasında sinüs bradikardisini önlemek
amacıyla eksternal ve internal karotis arter bölgesine 1-2 ml %1’lik lidokain yapılarak karotis sinüs
blokajı yapılır. Sonrasında internal ve eksternal karotid arter mobilize edilir. Mobilizasyon karotid arter klempajı açısından önemlidir. İnternal karotid
arterin mobilizasyonu sırasında 12. kraniyal sinirin
(Nervus hypoglossus) korunmasına dikkat edilmelidir. Karotid artere yapılan palpasyonla aterosklerotik plağın lokalizasyonu, yaygınlığı, yapılacak
arteriyotominin belirlenmesi açısından önemlidir.
Palpasyon distal aterom plak embolisine yol açma16
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mak amacıyla son derece kontrollü ve nazikçe yapılmalıdır.

Karotid arter klempajında serebral toleransın
tespiti, ameliyat stratejinin belirlenmesinde en
önemli basamaklardan birisidir. Lokal anestezi ile
karotid arter cerrahisi yapılan hastalarda, eksternal
ve internal karotid arter 3 dk. süreyle klempe edilir.
Bu esnada hastanın uyanıklık, nörolojik ve
motor fonksiyonları kontrol edilir. Hastaların %8590’ında serebral kollateral dolaşım sayesinde intraarteriyel şant gibi dolaşım desteğine gereksinim
olmamaktadır. Genel anestezi uygulanan hastalarda
serebral toleransın tespit amacıyla başka yöntemlere gereksinim vardır. Bazı cerrahlar tarafından serebral toleransın tespitiyle uğraşılmayıp, her hastaya
rutin intraarteriyel şant uygulaması yapılmaktadır.
Ancak bu yaklaşımla distal intimal hasar riski göz
ardı edilmektedir. Genel anestezi ile cerrahi yapılan
hastalarda kollateral serebral dolaşımın değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler araştırılmıştır. İpsilateral venöz oksijen basıncı bu amaçla kullanılan bir
yöntemdir.16 Venöz sinüs sistemine her iki hemisferden drenaj olması bu yöntemin güvenilirliğini kısıtlamaktadır. Serebral kollateral dolaşımın
yeterliliğini değerlendirmede bir diğer yöntem elektroensefalografi (EEG)’dir.17 Bu yöntem serebral kan
akımının değerlendirilmesinde standart bir yöntem
olma noktasındadır. Ancak kullanımı için teknik
ekipman ve bilgi birikimi gerektirmesi nedeniyle
kullanımı sınırlı kalmaktadır. Birçok cerrah karotis
klempajına serebral tolerabiliteyi değerlendirirken,
arteriyotomi sonrası geri akımın yeterliliğine bakmaktadır. Geri akımın yeterliliğine göre intraarteriyel şant gereksinimi tanımlanabilmektedir. Ancak
bu yöntem belirli bir cerrahi tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle kullanımı bilimsel olarak tanımlanabilir ve öğretilebilir bir yöntem değildir. Bu
noktadan hareketle daha bilimsel ve ölçülebilir bir
yöntem tanımlanmıştır. İnternal karotid arterdeki
geri basınç ölçümü yöntemi tanımlanmıştır. Bu
yöntemde, ana karotid arter klempe edildikten sonra internal karotid arterden basınç ölçümü esasına
dayanmaktadır. Yapılan çalışmalarda geri basınç 25
mmHg’nın altında olduğu durumlarda intraarteriyel şant kullanılması gerektiği, 25-40 mmHg’nın
üzerinde olduğu durumlarda şant kullanımının gerekmediği bildirilmektedir.18
Damar Cer Derg 2012;21(1)

KAROTİD ARTER PATCH PLASTİ

Cerrahi diseksiyonla karotid arter ve dalları
kontrol edilip, aterom plağının sınırları tespit
edilir. Sistemik heparinizasyon (2500-5000 Ü) sonrasında longitidunal arteriyotomi yapılır. Sub-adventisiyal plandan Watson-Cheyne disektörü
kullanarak aterom plağı son derece nazikçe diseke
edilerek endarterektomi gerçekleştirilir (Şekil 1).
Eksternal karotid arterin ostiumundaki aterom
plakları dikkatlice temizlenir. Aterom plağının distal bağlantısı makasla düzgün bir şekilde kesilir.
Proksimalde de düzgün bir sınır oluşturacak şekilde makasla kesilir. Rezidü kalan aterom plaklarının uzaklaştırılması ve intimal fleplerin stabilizasyonu, sekonder emboli ve sekonder trombüs oluşumunu engellemek amacıyla dikkat edilmesi gereken durumlardır. Distalde ve proksimalde separe
6/0 polipropilen dikiş ile geride kalan aterom plak
materyalinin stabilizasyonu sağlanır. Arteriyotomi
primer veya vasküler yama aracılığıyla kapatılır. Bu
bölümün ilerleyen kısımlarında vasküler yama çeşitleri ve birbirlerine olan üstünlükleri güncel literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır.

KAROTİD ARTER PATCH PLASTİLERE
GENEL BAKIŞ

Re-stenoz ve inme oranları göz önüne alındığında,
yapılan bir çok çalışmada, karotid arter patch plastilerin primer kapatmaya oranla daha avantajlı olduğu görülmektedir.19-21 Patch anjioplasti tekniği
kullanımında, karotis arterde ortaya çıkan erken
trombozun daha çok görülmesinin nedeni, değişen
akım dinamiklerine ve kullanılan materyal yüzeyinin trombojenik özelliğine bağlı olduğu düşünülmektedir21. Patch anjioplasti sonrasında genişleyen
arter lümeninin intimal hiperpilaziyi azaltması,
restenoz riskini azaltan bir faktördür.19 İdeal patch
anjioplasti materyali henüz tanımlanmamıştır.
Otojen ven greftleri ve sentetik greftlerin, üzerinde genel bir konsensus oluşmamıştır. Yapılan bazı
çalışmalarda otojen ven greftlerinde ve PTFE/Dacron greftlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.22-24
Sentetik greftlerin otojen greftlerden daha kolay
bulunuyor olması, sentetik greftlerde operasyon süresinin daha kısa olması, sentetik greftlerde anevrizmal dilatasyonun ve patch rüptürünün daha az
görülmesi, otojen venin çıkarıldığı bölgelere ait
Damar Cer Derg 2012;21(1)
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ŞEKİL 1: Karotid arter endarterektomi cerrahisinin şematizastonu.

A; Sternokleidomastoid kasın medialinde common karotid arterin juguler ven komsuluğu, B; Eksternal karotid arterin hypoglossal sinir komşuluğu, C; Longitidunal arteriyotomi ve aterom plağının sub-adventisiyal plandan diseksiyonu, D; Endarterektomi

materyalinin eksternal karotid arter orifisinden çıkarılması, E; Aterom plağının proksimalde düzgün sınır oluşturacak şekilde kesilmesi, F; Arteriyotominin patch ile kapatılması.

komplikasyonların olması, sentetik greftlerin avantajları olarak sıralanmaktadır. Karşı tarafta, sentetik
greft materyallerinin artan enfeksiyon riskini beraberinde getirmesi, otojen ven greftin ek bir ekonomik maliyet oluşturmaması, iki grup arasındaki
avantajlar ve dezavantajlar olarak sıralanmaktadır.

Literatürde yayınlanan farklı greft materyalleri kullanılarak yapılan operasyon süreleri, normal
dağılım göstermediğinden istatistiksel karşılaştırma
olanağı bulunmamaktadır. Gonzalez ve ark.nın yaptığı çalışmada, ven greftle PTFE greft karşılaştırılmıştır.25 Bu çalışmada PTFE greft kullanılan grupta
operasyon süresi istatiksel olarak daha yüksek kaydedilmiştir (PTFE grubunda 128 dakika, ven grubunda 112 dakika). Benzer bulgular Ricco ve
ark.nın yaptığı çalışmada elde edilmiş olup, bu çalışmada da PTFE grubunda ven grubuna göre operasyon süresi açısından anlamlı farklılık tespit
edilmiştir.26 PTFE grubundaki operasyon süresi artışının, daha uzun hemostaz zamanına bağlı olduğu
belirtilmektedir. Öte yandan tanımlanan bu iki çalışmada, karotis klemp zamanlarınında, PTFE gru17
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bunda, ven grubuna oranla, daha uzun olduğu bildirilmektedir. Klemp zamanındaki bu farklılığın,
PTFE greftlerin yapısından kaynaklı kanama eğilimini artırmasından dolayı olduğu belirtilmektedir.

KAROTİD ARTER PATCH PLASTİNİN
PRİMER KAPATMA İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

Otojen ven greft kullanarak yapılan patch plasti ile
primer kapatmanın deneysel karşılaştırılması ilk
defa 1964 yılında Norton tarafından yapılmıştır.27
Karotid arter endarterektomi sonrasında arteriyotominin, greft kullanarak patch plasti ile kapatılmasının; tromboemboli, peroperatif karotis
trombozu, inme ve re-stenoz risklerini azalttığına
inanılmaktadır. Ancak bir çok otör tarafından,
İKA’in 4mm’den küçük olmasının, patch plasti için
teknik zorluklar içerdiği kabul edilmektedir.

1987 yılından 2007 yılına kadar primer kapatma ile patch plasti sonuçlarının karşılaştırıldığı 8
randomize klinik çalışma bildirilmiştir.28-35 2000 ve
2004 yıllarında birbirinin devamı olan, Cochrane
Collaborative database olarak adlandırılan ve Archie tarafından yapılan iki meta-analiz bulunmaktadır.19,36,37 Cochrane ve Archie meta-analizlerinin
her ikisinde de sonlanım noktaları, erken postoperatif tromboz, postoperatif inme ve %50’nin üzerinde restenoz olarak belirlenmiştir. Her iki
meta-analizde de patch plastinin üstün olduğu sonucuna varılmıştır. 2004 yılında Bond ve ark. tarafından Cochrane çalışması, 7 randomize klinik
çalışmanın dahil edildiği ve 1.281 hasta üzerinden
yapılan değerlendirmeler ile güncellenmiştir.36
Güncelleştirilmiş bu meta-analizde, 30 günlük takiplerde ipsilateral inme görülme oranlarının patch
plasti uygulanan hastalarda (%1.6), primer kapatılan hastalardan (%4.5) istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha az olduğu belirtilmiştir. Öte yandan,
takiplerde, re-stenoz oranlarının patch plasti uygulanan grupta (%4.8), primer kapatılan gruptan
(%18.6) anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Yine bu meta-analizde uzun dönem ipsilateral
inme riski açısından da patch plasti grubu lehine
sonuçlara ulaşılmıştır.
İngiltere’den Joint Vascular Research Group,
KE sonrası patch anjioplasti (n=109 hasta) ile pri-
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mer kapatmanın (n=104 hasta) prospektif randomize sonuçlarını bildirmişlerdir.35 Bu çalışmada,
patch plasti grubunda inme %1.8 oranında gözlenirken, primer kapatma grubunda bu oran %5.8
olarak saptanmıştır. Öte yandan patch plasti grubunda re-stenoz oranları daha düşük izlenmiştir.
AbuRahma bilateral karotid arter hastalığı olan 74
hastada, hastaların kendi içlerinde kontrol grubu
oluşturduğu, prospektif randomize çalışmayı yayınlamıştır.38 Bilateral karotid arter stenozunda, bir
tarafa patch anjioplasti, diğer tarafa primer kapatma
işlemi uygulamıştır. Kendi içinde yapılan karşılaştırmalı bu çalışmada, primer kapatmanın uygulandığı tarafta ipsilateral inme %4 oranında izlenirken,
patch anjioplasti yapılan tarafa ait ipsilateral inme
gözlenmemiştir. Ortalama 29 aylık takipte restenoz
(dubleks ultrasonografi (USG) ile %80’nin üzerindeki darlıklar re-stenoz olarak tanımlanmıştır),
patch anjioplasti grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük izlenmiştir. Mannheim ve
ark.nın 206 hastada yaptığı, dacron patch anjioplasti ile primer kapatmayı karşılaştırdıkları çalışmada, %70 üzerinde tıkanıklığın olduğu re-stenoz,
primer kapatılan hastalarda %8.6 oranında gözlemlenirken, dacron greft ile yapılan patch anjioplasti
grubunda bu oran %2.2 oranında izlenmiştir.39

Primer kapatma ya da patch anjioplasti kararında, cerrahi uygulanan karotid arterin anatomik
özellikleri de belirleyici olmaktadır. Küçük çaplı
karotid arterlere uygulanan cerrahide patch anjioplastinin akım dinamikleri üzerine olan pozitif etkileri birçok cerrah tarafından kabul edilmektedir.
Clagett ve ark.nın yaptığı çalışmada, 5 mm’den küçük 0KA’i olan, arteriyotominin 0KA orjininden 3
cm’den daha ileriye uzatılan ve İKA’i tortiyöz olan
hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.40 Bu çalışmada,
patch anjioplasti amacıyla 62 hastada safen ven
grefti kullanılmıştır. 60 hastaya primer kapatma işlemi uygulanmıştır. Hastalara, ilk yılda her 3 ayda,
ilk yılın sonrasında 6 ayda bir dubleks USG ile restenoz takibi yapılmıştır. Her iki grup arasında inme açısından farklılık izlenmemiştir. Öte yandan
safen patch anjioplasti uygulanan hastalarda re-stenoz %12.9 oranında izlenirken, primer kapatılan
olgularda bu oran %1.7 olarak tespit edilmiştir. Bu
çalışmanın sonucunda araştırıcılar, anatomik olaDamar Cer Derg 2012;21(1)
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ŞEKİL 2: Prospektif randomize 7 çalışmanın meta-analizi: patch anjioplasti ve primer kapatma işlemi uygulanan 1193 hastanın (1281 operasyon) erken ve uzun
dönem sonuçlarının karşılaştırması.36

rak uygun olan hasta gruplarında, primer kapatma
yönteminin güvenle tercih edilebileceğini ve daha
düşük re-stenoz oranlarına sahip olduğunu ve ayrıca anatomik olarak uygun olgularda, primer kapatma tekniğinin kullanılması ile grefte bağlı erken
trombüs formasyon riskinin ortadan kaldırılabileceğini belirtmektedirler. Bu çalışmayı destekleyen
bulgular inmenin sonlanım noktasını oluşturduğu
subgrup analizinde, Bhattacharya ve ark. tarafından bildirilmiştir.41 Bu çalışmada da, çapı 3.5
mm’den büyük karotid arter varlığında, primer kapatma ile dacron patch anjioplasti arasında inme
açısından farklılık olmadığı belirtilmektedir.
Bu çalışmaların ışığında, patch anjioplasti primer kapatmaya oranla daha düşük inme ve re-stenoz oranlarına sahiptir (Tablo 2 ve Şekil 2). Ancak,
anatomik olarak uygun hasta gruplarında primer
kapatma işleminin uygulanabileceğini söyleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, patch anjioplastinin operasyon süresini
Damar Cer Derg 2012;21(1)

artırdığına dair sonuçlar bildirilse de, uzayan süreye ait bir komplikasyon ile ilişki kurulamamıştır.
Geniş ölçekli yapılan çalışmaların alt grup analizlerinden de çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Hertzer
ve Mascha’nın yapmış oldukları çalışmada, semptoTABLO 2: Karotid endarterktomi sonrası
primer kapatma/patch ile kapatma uygulanan
prospektif randomize klinik çalışma sonuçları.
Primer Kapatma/Patch ile Kapatma

Çalışma

Yıl

n

De Vleeschauwer30

1987

34/26

Lord

1989

90/50

Eikelboom31
33

Ranaboldo35
Myers34
Katz32

AbuRahma

28

AbuRahma38
Al-Rawi29

1988
1993
1994
1994

60/66

Mortalite (%)
Bildirilmemiş

(%)

35.5/26

6.7/4.5

27.4/11.9

7.7/3.2

16.3/5.5

44/43

4.5/2.3

5.9/0

74/74

4.0/0

91/96
48/46

1996

135/264

2006

175/153

1999

İnme-30 Günlük Restenoz

6.0/1.1
2.1/0

1.1/0

3.1/3.2

6.7/2.3

33.3/4.5

2.9/4.0

1.8/3.4

22/1
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ŞEKİL 3: Karotid patch anjioplastide kullanılan yama türleri.

matik hastalarda patch anjioplasti sonrasında, kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda re-stenoz görüldüğü belirtilmektedir.42 Araştırıcılar,
kadın cinsiyette görülen yüksek re-stenoz oranları
nedeniyle, patch anjioplasti için seçilecek greft materyali konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır.

PATCH ANJİOPLASTİDE KULLANILAN
GREFT SEÇİMİ

Bugüne kadar yapılan karşılaştırmalı çalışmaların
sonuçları doğrultusunda, patch anjioplasti uygulanan hastalarda erken ve geç dönemde ipsilateral inme oranı daha düşük izlenmektedir. Ayrıca patch
anjioplasti uygulanan hastalarda inme ve inmeye
bağlı ölüm oranları da daha düşük olmaktadır. Öte

Patch

Gore-Tex

Gore-Tex Accuseal

Hemashield

yandan patch anjioplastide erken ve geç dönem restenozun daha düşük olduğu bilinmektedir. Patch
anjioplastide kullanılan greft materyali ile ilişkili
olarak akut tıkanıklıkların oluşma riski bulunsa da,
tıpkı tekrarlayan re-stenozlarda olduğu gibi düşük
inme riski ile birliktelikleri bilinmektedir.43 Karotid patch anjioplastide kullanılan yama türleri Şekil
3 ve Tablo 3’te gösterilmektedir.

Patch materyalinin seçimi, üzerinde durulması gereken bir diğer konu başlığıdır. Bir çok cerrah,
otojen ven greftin alındığı bölgeye ait lokal komplikasyonların (enfeksiyon, yetersiz yara iyileşmesi,
ağrı gibi) görülmemesi nedeniyle, sentetik greftleri tercih etmektedir. Öte yandan, ilerleyen yaşam
süreci içerisinde gerekli olabilecek koroner bypass
operasyonunda kullanılmak üzere safen veni sakla-

TABLO 3: Kullanımda olan non-otojen patchlerin teknik özellikleri.

Özelliği
ePTFE

Floropolimer ile kombine edilmiş ePTFE

Üretici Firma

W.L. Gore

W.L. Gore

Düğümlü, çift örgülü polyester

Boston Scientific

Intervascular

Düğümlü, örgülü, kollajen kaplı polyester

Bard

Vascuguard

Gluteraldehit ile çapraz bağlanmış sığır perikardı

Hemashield-Finesse

Sulzer Vascutek

20

Düğümlü, örgüsüz, kollajen emdirilmiş polyester

Floropolimer ile bağlanmış polyester ve yüzeyi jelatin ile kapatılmış

Boston Scientific

Sulzer Vascutek

Biovascular

Kalınlık

0.4 mm

0.5 mm

0.76 mm

0.76 mm
0.65 mm

0.38 mm

0.35 mm
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mak, sentetik greftlerin tercih edilmesinin diğer
bir gerekçesini oluşturmaktadır. PTFE greftlerin
kullanılması, iğne deliklerinden kaynaklanan kanamanın hemostazı için geçen zaman nedeniyle
operasyon süresinin artmasına neden olmaktadır.
Bu problem dacron greftlerde daha az ortaya çıkmaktadır.44 Öte yandan operasyon sırasında greft
manüplasyonunun kolaylığı açısından dacron
greftlerin, PTFE ve ven greftlerden daha avantajlı
oldukları belirtilmektedir.44 Safen ven greftlerin ise
daha düşük peroperatif inme ve tekrarlayan karotis stenozuna yol açtıkları bildirilmektedir. Endotelize safen ven greftlerin, lümen çapını artırarak,
tanımlanan risklerin azalmasına yol açtıkları belirtilmektedir.31;45 Öte yandan ven greftlerin, sentetik greftlere oranla daha az trombojenik oldukları
ve enfeksiyona daha dirençli oldukları bildirilmektedir.46 Safen vene alternatif olarak juguler
vende patch anjioplastide greft olarak kullanılabilecek bir materyaldir.46 Ven greftlerin operasyon
zamanını uzatmasının yanında, patch rüptürü ve
geç anevrizmal dilatasyon gibi olumsuzlukları olduğu bildirilmektedir.22 Litwinski ve ark., sentetik
ya da otojen ven greftlerin, psödoanevrizma oluşumu ile ilişkili olmadıkları belirtilmektedir.47 Öte
yandan Gonzalez ve Ricco’nun yapmış oldukları
prospektif randomize çalışmaların meta-analizinde, psödoanevrizma görülme oranı PTFE greftlerde %0.8, ven greftlerde ise %11.6 olarak hesaplanmıştır.25,26

Genel olarak yapılan çalışmalarda, patch anjioplastinin kısa ve uzun dönem re-stenoz üzerinde
olumlu etkileri belirtilirken, çeşitli patch tiplerinin
de birbirleri ile olan karşılaştırmalı çalışmaları yapılmıştır. 1998 yılında yapılan Archie meta-analizinde safen ven greftlerinin postoperatif inme ve
restenoz açısından dacron ve ePTFE greftlerden daha iyi sonuçlara sahip olduğu belirtilmiştir.19 Cochrane verilerinin 2004 yılında Bond tarafından
güncellendiği meta-analizde, sekiz randomize çalışmada 1280 hastanın verileri değerlendirilmiştir.23;25;33;48-52 Yapılan değerlendirmelerde, farklı greft tipleri arasında küçük miktarda farklılıklar
olduğu belirtilmektedir. Çeşitli sonlanım noktaları
bakımından, greft tipleri arasındaki farklılıkları tanımlamak için geniş ölçekli randomize çalışmalara
Damar Cer Derg 2012;21(1)
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gereksinim vardır. AbuRahma ve ark.nın yaptıkları prospektif randomize çalışmada, perioperatif inme ve re-stenoz açısından, ePTFE greftlerin
kollajen kaplı dacron greftlerden daha iyi sonuçlara sahip oldukları bildirilmektedir.53

O’Hara ve ark. 1996-2000 yılları arasında, KEA sonrasında patch anjioplasti sonuçlarını bildirmişlerdir.52 Çalışmada, 101 hasta safen ven, 94 hasta
dacron yama grubuna randomize edilmiştir. İnme
açısından her iki gruptaki hastalar benzer sonuçlar
içermektedir (safen ven grubunda %3, dacron yama grubunda %2.1). 1 yıllık takiplerde, kümülatif
inmesiz geçen yaşam hızı, her iki grupta birbirine
yakın değerler olarak hesaplanmıştır (safen ven
grubunda %94, dacron yama grubunda %95). Takiplerde dubleks USG ile %60 üzerinde re-stenoz,
safen ven grubunda %4.8, dacron yama grubunda
%6.3 olarak belirtilmektedir. Sonuç olarak, uzun
dönem açıklık oranları açısından her iki grup arasında farklılık tespit edilmemiştir.

Naylor ve ark.nın yaptıkları karşılaştırmalı çalışmada, safen ven ve dacron yama karşılaştırılmıştır.51 3 yıllık takiplerde, ipsilateral inmesiz geçen
zaman oranları, safen ven grubunda %93, dacron
yama grubunda %95.5 olarak hesaplanmıştır. İnmeye bağlı ölüm oranları açısından, her iki grup
arasında farklılık tespit edilememiştir (safen ven
grubunda %3.7, dacron yama grubunda %2.2). Her
iki grupta, yama rüptürü ve enfeksiyon izlenmemiştir. Naylor ve ark.nın yapmış oldukları bu çalışmada, dacron yama kullanımının daha yüksek
re-stenoz oranı ile birlikte olduğu bildirilmektedir.
Dacron yama kullanılan 137 hastanın 11’inde, 3
yıllık takiplerde %70’in üzerinde re-stenoz tespit
edilmiştir.
Otojen ven greftleri arasında farklılık olup olmadığı bir diğer konu başlığını oluşturmaktadır.
Yapılan birçok çalışmada safen venin, patch anjioplasti için kullanımı önerilirken, eksternal juguler ven (EJV) kullanımına yönelik çalışmalar da
bulunmaktadır. EJV’nin operasyon sahasında olması, karotis cerrahisi sırasında çıkarılmasına olanak
sağlamaktadır. Sonrasında, tübüler yapı bozulmadan lümenin dışarıya çevrilmesi (eversiyon) işlemi
uygulanmaktadır. Böylelikle, tübüler yapısı bozulmamış, intiması dışarda, çift katlı yama elde edil21
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mektedir. Böylelikle çift katlı EJV, safen vene oranla yapısal olarak daha güçlü olması nedeniyle yama
rüptürüne
daha
dayanıklı
olmaktadır.54
Grego ve ark.nın yaptığı çalışmada EJV (n=80) ile
ePTFE (n=80) greftler karşılaştırılmıştır.55 EJV grubunda herhangi bir inme olgusu izlenmezken, ePTFE grubunda 1 olguda inme ortaya çıkmıştır.
Re-stenoz oranları her iki grupta birbirine yakın
olarak tespit edilmiştir (EJV grubunda %9.8, ePTFE grubunda %13.3).

Archie56 ve ark.nın 2001 yılında yaptıkları çalışmada, dacron yama (n=33) ile safen ven (n=33)
karşılaştırması yapılmıştır. Takiplerde, dacron yama grubunda 7 hastada (%21.2) dubleks USG ile
%50’nin üzerinde restenoz izlenirken, safen ven
grubunda re-stenoz tespit edilmemiştir. Serebrovasküler olay açısından her iki grup arasında fark
bulunmamıştır.
Yapılan literatür değerlendirmelerinde, otojen
ven greftleri (safen ven ve EJV) ile ePTFE greftler
arasında re-stenoz açısından farklılık izlenmemiştir. Öte yandan safen ven greftlerin restenoz ve
trombojenik olma özellikleri açısından kollajen
kaplı dacron greftlerden daha avantajlı oldukları
düşünülmektedir. Otojen ven patch/sentetik patch
ile kapatma uygulanan prospektif randomize klinik
çalışmalar Tablo 4’te özetlenmiştir.

Karotid arter patch anjioplastilerde Dacron
(Polyethylene Terephthalates) ve ePTFE karşılaştırması üzerinde durulan bir diğer konu başlığını
oluşturmaktadır. Başlangıçta ki çalışmalar sıklıkla
ePTFE patchlerle yapılmıştır. 2002 yılında AbuTABLO 4: Karotid endarterktomi sonrası otojen ven
patch/sentetik patch ile kapatma uygulanan prospektif
randomize klinik çalışmalar.
Ven Patch ile Kapatma/Dacron Patch ile Kapatma

Çalışma
Katz

23

Hayes50
Archie56

O’Hara52
Naylor51

Verhoeven57

22

Yıl

n

İnme-30 Günlük
Mortalite (%)

Restenoz (%)

2.2/2.2

Bildirilmemiş

1996

100/107

2001

33/33
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Rahma ve ark.nın yapmış oldukları çalışmada, ePTFE ve (n=100 hasta) dacron patch (n=100) karşılaştırması yapılmıştır.58 ePTFE patch kullanılan
hastalarda, peroperatif inme görülmezken, dacron
patch kullanılan hastalarda %7 inme (dört hastada
majör, 3 hastada minör inme) olgusuna rastlanmıştır. Ayrıca dacron patch grubundaki hastalarda %5
peroperatif tromboz ortaya çıkmıştır. Takiplerde
%50’nin üzerinde restenoz ePTFE grubunda %2
iken, dacron patch grubunda %12 olarak hesaplanmıştır. Beklenildiği üzere, ePTFE grubunda, iğne
deliklerinden kaynaklanan kanama miktarı, istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla olmuştur.

Gelişen teknolojilerin paralelinde floropolimer
teknolojileri kullanılarak iğne deliklerinden kanama oranları azaltılmıştır (ACUSEAL, W. L. Gore &
Associates, Flagstaff, AZ). Öte yandan, dacron patchlerin trombojenik özellikleri azaltılmış formları
(Hemashield-Finesse) gündeme gelmiştir. AbuRahma ve ark.nın 2007 yılında yaptıkları başka bir çalışmada, ACUSEAL PTFE (n=100) patchler ile
Hemashield-Finesse dacron patchlerin (n=100) karşılaştırması yapılmıştır.59 Bu çalışmada, perioperatif inme oranları her iki grupta da benzer olarak %2
olarak bildirilmektedir. Genel olarak, klasik dacron
patchlerin yüksek peroperatif inme ile olan birliktelikleri, Hemashield-Finesse ile ePTFE patchlere
yaklaşmıştır. Uzun dönem re-stenoz oranlarının takibi devam etmektedir. AbuRahma ve ark.nın yeni modifiye edilmiş ePTFE patch olan ACUSEAL
ile yaptıkları 200 hastalık seride, perioperatif inme
oranlarının %1.5, 4 yıllık takiplerde %70 üzerinde
re-stenoz oranının %6 olduğu bildirilmektedir.60
Bu bağlamda, yeni modifiye ePTFE patchlerin güvenle kullanılabilecekleri bildirilmektedir.

Polimer kimyasındaki ilerlemelerin paralelinde, polyesterin nanometre boyutunda biraraya
getirildiği, solvent uygulaması ile yüzey modifikasyonu yapılmış, biyouyumlu floropolimerden yapılmış PTFE patchler (Fluoropassiv, Vascutek, a
Terumo Company, Scotland, UK) gündeme gelmiştir. Geliştirilen bu özellik sayesinde PTFE patchlerin hemostatik özelliklerinin iyileştirildikleri
belirtilmektedir. Meerwaldt ve 2008 yılında Fluoropassiv (n=42) ve venöz patchlerin (n=45) sonuçlarını prospektif randomize bir çalışma ile
Damar Cer Derg 2012;21(1)
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karşılaştırmışlardır.61 Perioperatif inme, Fluoropassiv grubunda %2.4 oranında görülürken, venöz
patch grubunda %8.9 oranında görülmüştür. Yapılan multivariate analizde; perioperatif inme, operasyon zamanı, klemp zamanı, kraniyal sinir hasarı,
hematom, erken tromboembolik komplikasyon ve
enfeksiyon ile patch tipi arasında ilişki kurulamamıştır. İki yıllık takiplerde Fluoropassiv ve ven grubu arasında, kümülatif mortalite, re-stenoz ve inme
açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Modifiye Fluoropassiv patchler trombojenite açısından
venöz patchlere yaklaşmıştır.
Literatür bilgilerinin ışığında, eski ePTFE
patchlerin, perioperatif inme ve re-stenoz açısından kollajen kaplı dacron patchlerden daha avantajlı oldukları söylenebilir. Öte yandan, erken
postoperatif komplikasyonlar açısından yeni ePTFE
patchler (ACUSEAL) ile yeni dacron patchler (Hemashield-Finesse) arasında farklılık bulunmamaktadır.

Karotid arter patch anjioplastilerde sığır perikardından yapılan greftler de kullanılmaktadır.
İlerleyen bilimsel süreç paralelinde, biyolojik dokuların fiksasyon ve detoksifikasyonundaki gelişmeler, daha düşük kalsifikasyon oranlarına yol
açarak ksenogreftlerin kullanımına olanak sağlamıştır. Hines ve ark. 2007 yılında 61 karotid arter
hastasına, patch olarak sığır perikardı kullanmışlardır.62 Hastalarda peroperatif inme ve 1 yıllık takiplerde geç inme gözlenmemiştir. Dubleks USG
ile re-stenoz oranları %1-15, %16-49, %50-79 ve
%80-99 olacak şekilde gruplandırılmıştır. Takiplerde hiç bir hastada %80-99 oranında re-stenoz
görülmezken, 10 hastada %50-79 stenoz tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, perikardiyal patchlerin peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar
açısından risk artışına neden olmadığı, yüksek dereceli re-stenoza yol açmadıkları belirtilmiştir.

Öte yandan, Neuhauser ve ark. 2003 yılında,
perikardiyal (n=59) ve polyester (n=81) yamaların
karşılaştırmasını yayınlamışlardır.63 Her iki yama
grubunda, ipsilateral inme tespit edilmemiştir. Perikardiyal yama grubunda, daha önceden boyun diseksiyonu geçiren ve radyoterapi alan bir hastada
psödoanevrizma formasyonu izlenmiştir. Geç dönem takiplerinde perikardiyal yama kullanılan hasDamar Cer Derg 2012;21(1)
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taların ikisinde (%4), polyester grubunda 6 hastada
(%7.6) re-stenoz tespit edilmiştir.

Yapılan prospektif randomize çalışmaların ışığında, sığır perikardından yapılan yamaların, perioperatif inme, trombojenik özellikleri ve re-stenoz
oranlarının düşük olması nedeniyle, güvenle tercih
edilebilecekleri söylenebilir.

SENTETİK KAROTİD YAMALARDA
ENFEKSİYON

Sentetik yama enfeksiyonlarının görülme insidansı düşüktür. Prospektif randomize çalışmaların meta-analizi yapılarak sentetik greft enfeksiyon
insidansı hesaplamak mümkün olmamıştır. Ancak
1999-2005 yılları arasında yapılan 633 KAE olgusunun meta-analizinden, sentetik greft enfeksiyonu insidansı %0.9 olarak hesaplanmıştır.64 Yapılan
prospektif çalışmalarda ortaya çıkan sentetik greft
enfeksiyonları Tablo 5’te gösterilmiştir. Sentetik
yamalarda enfeksiyon riskinde artışa neden olan
tek bir etiyolojik neden tanımlanmamıştır. Postoperatif hematom, erken greft enfeksiyonu riskini
%50’nin üzerindeki bir oranda artırmaktadır.64,65
Naylor ve ark.nın yaptığı çalışmada, cerrahi bölgede komplikasyon gelişen hastaların %80’ninde, 9
hafta içerisinde greft enfeksiyonu geliştiği tanımlanmıştır.65 Diş ve genel hijyenin bozuk olması,
uzun süre oral steroid kullanımı, sigara ve diyabet,
sentetik greft enfeksiyonuna predispozan faktörler
olarak tanımlanmıştır.64
Dubleks USG, USG, anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi, sentetik greft enfeksiyonlarının tanısında kullanılmakTABLO 5: Prospektif randomize çalışmalarda, karotid
anjioplasti sonrası sentetik yama enfeksiyonu insidansı.
Çalışma

Asciutto64

Borazjani68

Yama

Görüldüğü Zaman

4

6 hafta-12 yıl

633

Rockman69

2717

Chiesa

2519

Grego55

70

Naylor65
Rizzo71

Enfeksiyonun

Sayısı

80

936
340

Ortalama 134 gün

Yama

Enfeksiyon Sayısı
6
3

11 gün-30 ay

10

Bilinmiyor

21

13 gün-3 yıl

8

42.gün

10 gün-41 ay

1
8
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tadır. Dubleks USG, kolay, noninvaziv bir yöntem
olması ve lokal enfeksiyona bağlı gelişebilecek psödoanevrizmayı tanımlayabilmesi nedeniyle öncelikli tercih edilecek tanı yöntemidir.66 Sentetik
greft enfeksiyonları, lokal ya da sistemik sepsis, yama rüptürü, psödoanevrizma, inme, kraniyal sinir
felci ve ölüme yol açabilme riskleri nedeniyle önem
arzetmektedir.

Sentetik greft enfeksiyonlarının tedavisinde
lokal enfekte dokuların uzaklaştırılması ve antibiyoterapi genel prensibi oluşturmaktadır. Enfekte
greftin çıkarılması sonrasında greft seçimi, üzerinde tartışılan konuların başında gelmektedir. Genel
kabul olarak, enfekte sentetik greftlerin rezeksiyonunun tamirinde otojen ven greftler öncelikli
olarak tercih edilmektedir.64,65,67 Cerrahi olarak tamirin mümkün olmadığı, ileri derecede hasarın olduğu durumlarda, yüksek mortalite ve inme riskine
rağmen karotid arter ligasyonu son seçenek olabilmektedir.67 randomize çalışmalarda, karotid anjioplasti sonrası sentetik yama enfeksiyonu insidansı
Tablo 5’te özetlenmiştir.

GELECEĞE BAKIŞ

Gelişen bilimsel ve teknolojik metodolojilerin paralelinde, kalp damar hastalıklarında kullanılan materyallerde yeni açılımlar gündeme gelmiştir.
Özellikle, doku mühendisliği, biyoteknoloji, biyomedikal mühendislik, nanoteknoloji ve polimer
kimyasındaki çalışmalar, ideal damar greftlerini elde etmeyi hedeflemektedir. Doku mühendisliği
metodolojileri kullanılarak üretilen damar yamaları, emilmeyen sentetik polimerlerin ve ksenogreftlerin yerini almayı hedeflemektedir. Bu araştırmaların ana hedefi, endotel ve otolog vasküler hücrelerle kaplanmış biyoemilebilir çatıları, vasküler
onarımda kullanmaktır. Vücut içerisinde biyoemilebilir polimer degrade olduktan sonra, yabancı
madde içermeyen vasküler doku formasyonu oluşabilmektedir. Doku mühendisliği metodolojileri
kullanılarak üretilen vasküler yamaların; antitrombojenik, enfeksiyona dirençli, biyouyumlu,
kalsifikasyon ve anevrizmal dilatasyona dirençli,
dayanıklı, büyüme ve onarım kapasitesinin olması
gerekmektedir. Ayrıca, biyouyumlu ve biyoemilebilir vasküler yamalar, yüksek-dinamik kan basın24
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cına dayanacak güç ve elastikiyette olmak durumundadır.

Polimer kimyasındaki ilerlemelerin paralelinde, vasküler yamalarda çatı görevini yapmak amacıyla birçok biyoemilebilir materyal üzerinde
çalışılmıştır. İnvitro çalışmalarda, vasküler düz kas
hücrelerle kaplanmış poly(lactide-co-ε-caprolactone) (PLCL) çatıların, basınç yüküne dayanacak
elastikiyette oldukları gösterilmiştir.72-75 PLCL çatıların, vasküler hücrelerin adezyonuna daha uygun
olduğu ve elastik özelliklerinin daha iyi olduğu belirtilmektedir. Bu polimer yapıları, üç boyutlu
biyoreaktörlerde vasküler hücrelerle kaplanabilmektedir. Stock ve ark. polyglycolic acid ve polyhydroxyalkanoate gibi bioemilebilir polimerleri
hücre kaplayarak elde ettikleri vasküler greftleri,
koyun karotid arteri ve aortasına implante etmişlerdir.76 İmplantasyondan 5 ay sonra, doku mühendisliği ürünü olan bu greftlerin açık olduğu tespit
edilmiştir. Vasküler düz kas hücresi eldesi için, damar biyopsisinin gerekli olması, bu işlemi kısıtlayıcı bir basamak olarak, kullanımını sınırlı
olmasına yol açmaktadır.

Bir yandan polimerizasyonla ideal vasküler
materyal elde etmeye yönelik çalışmalar devam
ederken, hücre biyolojisi ve kök hücrede elde edilen bilgiler ışığında, biyolojik materyallerin kök
hücrelerle kaplanmasına çalışılmaktadır. Kemik iliğinden elde edilen endotelyal progenitör hücreler,
hücresel kaplama işlemi için ideal bir kaynak olma
özelliğindedir. Bu hücrelerin matür endotelyal
hücrelere differansiyasyonu anti-trombojenik özellik açısından belirgin avantajlar sağlamaktadır. Bilim adamlarının üzerinde durdukları en önemli
noktalardan biri, hücre ile kaplanmış vasküler çatıların, invivo implantasyon sonrası, kan basıncı etkisiyle hücre kaybının olmamasıdır. Bu amaçla üç
boyutlu biyoreaktörlerle (rotator, radiyal akımlı,
statik) , basınç altında hücresel kaplama çalışmaları devam etmektedir. Öte yandan, manyetik alan
etkisi ve manyetik nanopartiküllerin hücresel kaplama işlemlerinde kullanılması, önümüzdeki bilimsel süreç içerisinde potansiyel araştırma konularının başında yer almaktadır. Manyetik alan etkisiyle yapılan hücre kaplama işleminin, diğer metodolojilerden daha etkin olduğu, özellikle silindirik
Damar Cer Derg 2012;21(1)
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yapıda olan vasküler greftlerde daha başarılı olduğu, invitro çalışmalarla gösterilmiştir.77-79

Vasküler çatı amacıyla sentetik polimerlerin
yerine hücreden arındırılmış (desellülerize) biyolojik yapıların kullanılması, üzerinde çalışılan bir
diğer konu başlığını oluşturmaktadır. Bu amaçla
domuz karotid arteri, eksternal jugüler ven, sığır
perikardı gibi dokular kullanılmıştır. Bu dokuların,
hücreden arındırılma işlemine tabi tutulmalarındaki amaç, immünojenik özelliği ortadan kaldırmaktır. Gluteraldehit gibi fiksatörlerle biyolojik
dokuların fiksasyonunda da amaç, immünojeniteyi
ortadan kaldırmaktır. Fiksasyon teknolojilerindeki
ilerlemelere rağmen, biyolojik dokuların kimyasal
fiksasyon sonrasında invivo implantasyonu, kalsifikasyon riskini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, biyolojik dokuların hücreden arındırılması,
kalsifikasyon ihtimalini azaltması yada ortadan kaldırması nedeniyle önemli avantajlar sağlamaktadır.
Hücreden arındırma işlemi sonrasında, geride kalan çatı, elastin ve kollajen içeriğini korumaktadır.
Elastin ve kollajen, hücresel kaplama işlemi sonrasında, hücrelerin tutunabileceği ve gelişimlerini
devam ettireceği mikroçevreyi oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, hücreden arındırılmış ve daha sonra endotelyal hücre ile kaplanmış vasküler
greftlerin, kompliyans ve durabilitelerinin, doğal
damar yapıları ile aynı olduğu gösterilmiştir.80,81
Cho ve ark.nın yaptığı çalışmada, poly(glycolic
acid) (PGA) ile güçlendirilmiş poly(lactide-co-µcaprolactone) (PLCL) ko-polimerleri, köpek kemik
iliği progenitör hücreleri ile kaplanmıştır.82 İşlem
sonrasında elde edilen yama, köpeklerin inferior
vena cavasına implante edilmiştir. İmplantasyondan 8 hafta sonra yama çıkarılmıştır. Eksplante edilen yamada, tromboz, stenoz ve dilatasyona
rastlanmamıştır. Ayrıca immünohistokimyasal,

ŞEKİL 4: Poly(Glycolic Acid) (PGA) ile güçlendirilmiş Poly(Lactide-Co-Ε-Caprolactone) (PLCL) ko-polimerlerinin kemik iliği progenitör hücreleri ile kaplanmış damar yamasının i mplantasyon öncesi ve implantasyon sonrası
görüntüsü.82
A: Kök hücre ile kaplanmış PLCL vasküler greftin gross morfolojik görünümü, B: Taramalı elektron mikroskop ile, polimerlere tutunmuş kök hücre yapıları, C: Doku mühen-

disliği ürünü vasküler greftin, köpek vena cava inferioruna implante edilmiş hali, D:
İmplantasyondan 8 hafta sonra eksplante edilmiş vasküler greftin gross görünümü (trombüs formasyonunun olmadığı izlenmektedir), D: Taramalı elektron mikroskop ile doku

mühendisliği ürünü olan vasküler greftin endotelizasyon sürecini tamamladığı görülmektedir, E: Taramalı elektron mikroskop ile nativ köpek vena cava inferiorunu endotel
yapısı (yama ile nativ dokunun endotelizasyonu morfolojik benzerlik göstermektedir).

elektron mikroskobik değerlendirmelerde, kök
hücrelerin yama üzerinde varlığını devam ettirdiği, kalsiyum birikimi göstermediği, endotelizasyonun tam olduğu gösterilmiştir (Şekil 4).

Doku mühendisliği uygulamaları ile elde edilen, kök hücre kaplı yamaların, trombojenik özellik göstermemeleri, kalsifikasyon/enfeksiyon/anevrizmal dilatasyona dirençli olmaları nedeniyle, gelecekte ideal yamanın elde edilmesinde, potansiyel
kullanım alanı bulacağını düşünmekteyiz.
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