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ÖZET Periferik arterlerin spontan ve izole diseksiyonu, son derece nadir görülen bir durumdur. Literatür gözden geçirildiğinde atravmatik ve non-anevrizmatik izole popliteal arter diseksiyonu tespit edilmiş 4 vaka bildirilmiştir. Vakamız 52 yaşında kadın hasta, preoperatif periferik anjiyografi
görüntüleri sonucunda atravamatik, non-anevrizmatik izole popliteal arter diseksiyonu saptandı.
Kladikasyon mesafesi ilerleyici bir şekilde azaldığı için tanı konulmasını takiben cerrahi tedavi uygulandı. İntraoperatif olarak dış görünümü ve lümen içi yapısıyla normal morfolojide olmayan, izole arteriyel diseksiyonu gözlendi. Diseke segment bağlandı. Femoro-popliteal bypass, ipsilateral
safen ven kullanılarak uygulandı. Sonuç olarak cerrahi tedavinin başarısı tanının doğru konulmasına bağlıdır. Preoperatif değerlendirmede spontan diseksiyondan şüphelenilmesi tanı için en önemli parametredir.
Anahtar Kelimeler: Popliteal arter; diseksiyon; kardiyovasküler cerrahi prosedürler-girişimler

ABSTRACT The dissection of peripheral arteries are very rare conditions. Atraumatic and nonaneurysmatic dissection of popliteal arteries are seen in only 4 cases in the literature. Our patient
is 52 years old woman with atraumatic non aneurysmatic isolate popliteal artery dissection. She
underwent to surgery because of the decrease of her claudication distance. We have seen intraoperatively an anormal morphological isolate arterial dissection. This segment has been ligaturated.
Femoro-popliteal bypass has been done with ipsilateral saphenous vein graft. The succeed of the surgery is related with the true diagnosis. The suspicion of the dissection is the most important point
of the diagnosis.
Key Words: Popliteal artery; dissection; cardiovascular surgical procedures
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ortik diseksiyon gelişmeden periferik arterlerde primer diseksiyon oluşumu son derece nadir görülen bir durumdur.1 Spontan periferik arter diseksiyonları genellikle renal, karotis, koroner veya
pulmoner arterlerde meydana gelebilir.2 Arteriyal diseksiyonlar ilk olarak 16. yy da tanımlanmış olsa da,3,4 Wychulis ve ark., 1969’da yayınladıkları literatürde 110 vaka sundular. Bunlardan sadece 9’u ekstremite
arterlerini tutuyordu.5 İki ayrı merkez femoral arterden başlayıp popliteal artere uzanan; diğer bir merkez de anevrizmatik popliteal arter di59
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seksiyonlarını bildirmişlerdir.5,6 Buna rağmen
spontan atravmatik non-anevrizmatik popliteal
arter diseksiyonları oldukça nadir görülür. Popliteal arterin izole spontan diseksiyonları literatürde 4 vaka bildirimi ile sınırlanmıstır.3,7-9 Burada
ağır kladikasyon şikâyeti ile bize gelen ve literatürde 5. olduğunu düşündüğümüz atravmatik
non-anevrizmatik spontan popliteal arter diseksiyonlu hastayı sunuyoruz.
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52 yaşında kadın hasta, özgeçmişinde hafif hipertansiyon ve subklinik hipertiroidi haricinde alt
ekstramite iskemisine katkıda bulunan ek risk
faktörü yoktu. Yürüyüş sırasında sağ bacağında
kramp tarzında ağrı, dijital seviyede siyanoz şikayetlari başlayan hasta, takip eden haftalarda ağrısı, egzersizle başlayan dinlenmekle geçen ve son
günlerde de istirahat ağrısı şeklinde karakterize
olmuş. Ağrıya sağ ayakta soğukluk, solukluk eşlik
etmeye başlaması üzerine kliniğimize başvurdu.
Başvurusunda EKG’si normal sinüs ritmindeydi,
fizik muayenesinde, sağ ayak daha soğuk ve soluktu. Karşı tarafta distal nabızların hepsi palpable idi, ancak ipsilateral tarafta femoral nabız
mevcuttu, popliteal, dorsalis pedis ve tibialis posterior arter nabızları alınamıyordu. Ankle-Brakial Indeks< 0.40 ölçüldü, non-invaziv tanı
yöntemleriyle (Arteriyal Doppler USG) sağ superfisyal femoral arter distalinde %90’lık bir darlık
saptandı. Bunun üzerine hastaya uygulanan MR
anjiyografide sağ popliteal arterin duvarında düzensizlikler ve 4-5 cm. uzunluğunda darlık; darlığın distalinde arter kalibrasyonunda incelme
izlendi. Ekokardiyografi’de trombus imajı görülmedi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu normal,
kapak hastalığı yoktu. Bu bulgular ışığında embolik hadiseden uzaklaşıldı. Kliniğimizin rutin bir
uygulaması olarak periferik operasyondan evvel
risk faktorü tasıyanlarda koroner arter hastalıgının varlıgı acısından hastaya konvansiyonel koroner ve periferal anjiyografi yapıldı. Koroner
anjiyografisi normal bulunan hastanın periferik
anjiyografisinde popliteal arter segmentinde izole diseksiyon gözlendi (Resim 1).
60

RESİM 1: Popliteal arter spontan diseksiyonun anjiografik görüntüsü.

Hasta operasyona alındı, sırt üstü pozisyonda
uygun örtünmeyi takiben popliteal arterin diz üstü ve dizaltı segmentleri eksplore edildi.Aynı taraftan popliteal arter eksplorasyonu için yapılan
insizyondan Safen Ven Greft (SVG) hazırlandı.
Popliteal arterde yanlış ve doğru lümen içeren,
yaklaşık 15 cm uzunluğunda, distal superfisyal femoral arterden başlayıp distal popliteal artere uzanan diseksiyon tespit edildi. Eksplorasyonda
ilerlemiş inflamutuar reaksiyon gözlendi, arter duvarında diseksiyona özgü tipik morumsu renk değişikliği, arter lümeninde endotel tabakasının
morfolojik yapısının bozuldugu görüldü. Entrapment veya aterosklerotik değişiklik yoktu. Diseke
segment proksimalden ve distalden bağlandı. Popliteal arterin diz altı segmentinde trifurkasyon düzeyinde salim arteriyel duvar ve lümen bulunarak
SVG uç-yan anastamoze edildi. Tünel yardımıyla
SVG’in proksimal ucu femoral bölgeye getirilerek
ana femoral artere uç-yan anostomoze edildi.
Klempler kaldırıldığında distalde akım izlendi, nabız alındı. Kanama kontrolu sonrası katlar usulüne
uygun kapatıldı. Operasyon sonrası hastanın şikayetleri geriledi ve taburcu edildi. 4 hafta sonraki
kontrolde hastanın şikâyeti yoktu ve nabızlar palpable idi.
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Sunulan vakada mevcut olan diseksiyon, başka
yerde gelişmiş arteriyel diseksiyonlarla benzer
özellikler taşır. Vasküler yapıda diseksiyon patolojisinin gelişmesi, ilgili alanda öncelikle akut başlangıçlı bir ağrı oluşumuna sebep olabilir. Etkilenmiş
damarda rüptür veya distalinde iskemi oluşabilir.
Daha sonra damar distalinde hipovolemiye bağlı
hemodinamik bozulma patolojik klinik bulguları
ortaya çıkabilir.

Spontan periferik arteriyal diseksiyonların
özellikle 50 yaş altı erkek hastalarda kadınlardan
iki kat daha fazla oldugu literatürde gözlenmiştir.2
En çok eşlik eden klinik durum hipertansiyon
(>%90),4,10 olup bizim hastamızda hafif formu mevcuttu. Ayrıca hamilelik, marfan sendromu, fibromuskuler displazi de spontan diseksiyona eşlik
edebilir.11 Kistik medial dejenerasyon uzun süreli
hipertansiyonla birlikte olan ancak etiyolojisi tam
olarak belli olmayan dejeneratif bir süreç olup arteriyal diseksiyonlu hastaların %83’ünde izlenir.12
Bu patolojik durumun hipertansiyonun bir sonucu
mu yoksa diseksiyon için bağımsız bir risk faktorü
mü oldugu henüz açık değildir.13

Ateroskleroz, travma, koarktasyon, epinefrine bağlı diseksiyon ve bazı endokrin faktörler medial nekroza neden olabilir ve bu durum hastaları
diseksiyona meyilli hale getirebilir. David G’nin
sunduğu vakada preoperatif anjiyografi ve operasyon esnasında lümen içi aterom plaklarına rastlanılmamıştır.9 Bizim hastamızda aynı bulguları
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mevcuttu. Gelişen diseksiyonun elastik media tabakasındaki defektle ilgili olduğu fikrine biz de katılmaktayız. Ani iskemik ağrının efor esnasında
ortaya çıkması önemlidir. Bu esnada diseksiyon gelişim ihtimali yüksektir. Elastik media tabakası defektli olan bu hastalarda eforla tansiyonun
yükselmesi, intimanın kalkması, doğru lümenin
daralmasıyla sonuçlanır ve iskemik ağrının oluşumuna neden olabilir.9 Tanı preoperatif olarak zor
olabilir, yüksek şüphe gerektirir ve daha sık görülen diğer hastalıklar ayırt edilmelidir. Bizim vakamızda diseksiyon, renkli doppler USG’de ve MR
görüntülerinde arteriyal oklüzyon olarak değerlendirildi. Diseksiyonun arteriyel oklüzyona sebep
olduğunu söylemek mümkün, ancak arteriyal oklüzyonla gelen, ağır kladikasyosu olan vakalarda
hastalığın oluşum sürecinde her hangi bir noktada
diseksiyon atlanıyor mu sorusu akla geliyor. Hafif
kladikasyosu olan ve distal nabızları palpable olan
hastalarda popliteal diseksiyon atlanıyor olabilir.
Popliteal arter diseksiyon tanısının konulması
cerrahi tedavinin şekline etki etmektedir. Sunulan
vakada normal popliteal arter darlığından farklı
olarak hastalıklı segment proksimal ve distalden
bağlanması, ek olarak femoro-popliteal diz üstü
bypass yapılmıştır.
Sonuç olarak, cerrahi tedavinin başarısı tanının doğru konulmasına bağlıdır. Preoperatif değerlendirmede spontan diseksiyondan şüphelenilmesi
tanı için en önemli parametredir.
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