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ÖZ ET A maç: Karotis üfürümü genelde ekstrakranial karotis arter hastalığı yönünden önemli
bir bulgu olarak düşünülür. Karotis üfürümünün duyulması muayene eden hekimin tecrübesi
ve yetisiyle direkt ilişkili bir durumdur. Bu çalışmada karotis arter hastalığı tanısıyla karotis arter endarterektomi operasyonu uygulanmış hasta grubunda karotis üfürümü varlığı veya yokluğunu literatür verileri eşliğinde değerlendirdik. Amacımız ise fizik muayene esnasında tespit
edilen karotis üfürümü varlığının karotis arter hastalığını belirlemede değerini ve refere edecek hekim grubu için önemini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde opere edilen karotis arter hastalarının kayıtları ve literatürde bulunan hasta serileri incelendi. Hastaların
dosya kayıtları retrospektif olarak tarandı. Eğitim hastanesinin bir özelliği olarak hastalar çoğunlukla farklı hekimler tarafından muayene edilip kaydedilmişti. Bulgular: Hastanemizde Ocak
2000-Aralık 2006 tarihleri arasındaki 6 yıllık zaman diliminde 126 hastaya toplam 134 karotis
arter endarterektomi operasyonu uygulandı. Çalışmamızdaki 126 hastanın 49’unda (%38.9) üfürüm mevcuttu. (26 hastada tek, 23 hastada da iki taraflı üfürüm duyuldu). Sonuç: Karotis üfürümü duyulması ekstrakranial karotis arter hastalığı açısından önemli bir bulgudur. Ancak bizim
vaka serimizde cerrahi müdahaleye aday hasta grubunda karotis üfürümünün duyulma oranı
yaklaşık %40 civarında idi. Bu bulgular göz önüne alındığında, karotis üfürümünün duyulmaması karotis arter hastalığı olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üfürüm duyulmasa
bile koroner arter bypass cerrahisine aday tüm hastalarda karotis doppler ultrasonografi ile ileri tetkik yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Karotis endarterektomi, sistolik üfürüm, karotis arter

A BSTRA CT Objective : Carotid bruit is thought as an important finding of extracranial carotid
arterial disease. Auscultation of the carotid bruit is directly related with the experience and ability of the doctor. In this study, we reviewed the literature about the presence of carotid bruit
after carotid endarterectomy operations. The aim of this study is to evaluate the value of the
presence of carotid bruit in examination of carotid artery disease, for referring the patient to vascular surgery. M aterial and M ethod s: Records of the operated patients in both our clinic and literature was reviewed. Patient files were examined retrospectively. Due to the fact that our
institution is an educational hospital, the physical examinations were made by many different
doctors. Results: 134 carotid endarterectomy operations have been applied to 126 patients between January 2000 and December 2006. In 49 of 126 patients (38.9%) carotid bruit were present (in 26 patients ipsilateral, in 23 patients bilateral). Conclusion: Carotid bruit is an important
sign of carotid artery disease. However, in our cases, incidence of detecting carotid bruit in preoperative carotid artery disease patients was around 40%. Considering this, failure to detect carotid bruit in auscultation does not mean that there is no carotid artery disease in a patient. As
a result, in all patients prone to coronary artery surgery, carotid doppler scanning shall be done, no matter what there is a carotid bruit or not.
Key Words: Carotid endarterectomy, systolic murmurs, carotid arteries
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arotis arter darlıkları iskemik stroke için
major risk faktörüdür. Genel populasyonda
Doppler Ultrasonografi (USG) ile yapılan
çalışmalarda, 65 yaş ve üzerinde asemptomatik karotis stenozu %4-5 oranında saptanmıştır.1 Karotis
üfürümü olanlarda yıllık strok insidansı %1-2’dir
ve bu oran stenozun derecesiyle doğru orantılı olarak yükselir.2 Eşlik eden hipertansiyon, diyabetes
mellitus ve koroner kalp hastalığı mevcut ise riskin
daha fazla arttığı görülür. Asemptomatik karotis
aterosklerozis çalışmasında karotis endarterektomi
operasyonu uygulanan olgularda medikal tedavi
görenlere oranla 5 yıllık risk azalması %5.9’dur.3
Bu durumda %70-99 karotis darlığı olan ve beklenen yaşam süresi 5 yıldan fazla olan olgularda karotis endarterektomi operasyonu önerilmektedir
Bu nedenle bu hastaların tespit edilmesi ve refere
edilmesi gerekmektedir. Karotis arter darlığında
nonspesifik semptomlar karotis üfürümü, transient
iskemik ataklar, amorasis fugax, baş dönmesi, başağrısı ve sistemik aterosklerozdur.4

Karotis üfürümü genelde ekstrakranial karotis
arter hastalığı açısından önemli bir bulgu olarak
düşünülür. Bu üfürüm karotis arter trasesi üzerinden dinlenebilen anormal, kalp atımıyla senkronize ve damar duvarındaki düzensizliğin meydana
getirdiği türbülan kan akımından kaynaklanan bir
sestir. Karotis üfürümünün tespiti muayene eden
hekimin tecrübesi ve yetisiyle direkt ilişkilidir. Çalışmamızda karotis arter darlığı nedeniyle karotis
arter endarterektomi operasyonu uygulanan 126
hastadaki karotis üfürümü duyulma oranı literatür
verileri ışığında değerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kliniğimizde Ocak 2000 - Aralık 2006 tarihleri arasındaki 6 yıllık zaman diliminde 126 hastaya toplam 134 karotis arter endarterektomi operasyonu
uygulandı. Opere edilen karotis arter hastalarının
kayıtları retrospektif olarak incelendi ve kontrol
karşılaştırması için literatürde bulunan hasta serileri incelendi. Hastaların 94’ü erkek ve 32’si kadındı ve yaş ortalaması 67±8.7 yıl (32-85) idi.
Hastaların 63’ünde beraberinde koroner veya periferik damar hastalığı mevcuttu. Bu hastaların 40’ında karotis ve koroner arter hastalığı, 15’inde karotis
50

ve periferik arter hastalığı ve 8’inde de karotis, koroner, periferik arter hastalığı birlikte bulunuyordu. Ancak sadece 25 hastada aynı zamanda koroner
arter hastalığı nedeniyle kombine koroner revaskülarizasyon ve karotis arter endarterektomi operasyonu uygulandı. Hastaların tümüne karotis
doppler ultrasonografi tetkiki yapıldı. Karotis arter
endarterektomi operasyonu gerçekleştirilecek tüm
olgulara koroner arteriyel sistem görüntülenmesi
için koroner anjiyografi ve karotis arteriyel sistem
görüntülenmesi için ise karotis anjiyografi veya
manyetik rezonans anjiyografi yapıldı (Tablo 1).
Çalışmamızda genellikle her hasta eğitim hastanesinin bir özelliği olarak çoğunlukla farklı hekimler
tarafından muayene edilip kaydedilmişti.

İstatiksel yöntem olarak kikare testi kullanıldı.
Karotis üfürüm varlığının karotis arterde ki lezyon
yerine göre değerlendirilmesinde ana karotis arter
lezyonu olan olgularda kikare test değeri 4.38 ve p
değeri 0.03 (p<0.05) olup istatistiksel olarak anlamlıdır. Yine karotis arterde %60-89 darlık derecesine göre üfürüm varlığı açısından değerlendirmede
kikare test değeri 3.552 ve p değeri 0.049 olup
(p<0.05) istatistiksel olarak anlamlıdır.

BULGULAR

Karotis arter endarterektomi operasyonu yapılan
126 hastanın toplam 49’unda (%38.9) karotis üfürümü mevcuttu. Üfürüm hastaların 26’sında tek taraflı, 23’ünde ise iki taraflı olarak duyuldu.
İstatistiksel analizde hastalar lezyonun lokalizasyonuna göre ve darlığın derecesine göre gruplara
TABLO 1: Karotis arter hastalığına eşlik eden arteriyel
sistemdeki diğer hastalıklar, kullanılan görüntüleme
teknikleri ve lezyon lokalizasyonları.
Karotis ve Koroner Arter Hastalığı
Karotis ve Perifer Arter Hastalığı
Karotis, Koroner ve Perifer Arter Hastalığı
Doppler Ultrasonografi
Karotis ve Koroner Arter Anjiyografi
Manyetik Rezonans Anjiyografi
Sağ Karotis Arter Lezyonu
Sol Karotis Arter Lezyonu
Bilateral Karotis Arter Lezyonu

Sayı
40
15
8
126
70
56
35
40
51

%
31.7
11.9
6.3
100
55.5
4.4
27.7
31.7
40.4
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ayrıldılar. Buna göre lezyon lokalizasyonuna göre
ana ve internal karotis lezyonlu hastalar, darlık derecesine göre ise %60-89 ve %90 üzeri lezyonlu
hasta grupları oluşturuldu. Tablo 2’de hasta grupları ve üfürümün duyulma oranları görülmektedir.
Karotis doppler ultrasonografi ve anjiyografi sonuçlarına göre 40 hastada (%31) sadece sol, 35 hastada
(%27) sadece sağ ve 51 hastada (%42) ise her iki tarafta karotis arter lezyonu mevcuttu (Tablo 1). Ana
karotis arter lezyonlu ve darlık derecesi %60-89
arasında olan hasta gruplarında istatistiksel analiz
sonucu karotis arter üfürümü duyulması ile lezyon
varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

TARTIŞMA

Boyunda karotis arter trasesi üzerinde üfürüm duyulmasının karotis arter hastalığı açısından tanı koyucu değeri üzerine 30 yılı aşkın süredir
araştırmalar yapılmaktadır.5-7 Karotis arteriyel sistemde %30-85 oranında daralma ile darlığın distalinde kan akımında meydana gelen türbülans
sonucu arter duvarında titreşim oluşarak karotis
üfürümü ortaya çıkmaktadır. Karotis üfürümü internal karotis arterde aterosklerozis için yüksek
spesifik klinik işaret olarak doğrulanmıştır. Ancak
doppler ultrasonografi ile internal karotis arterde
%80 ve üzerinde darlık tespit edilen hastaların
%3’ünde karotis üfürümü saptanamamıştır.8

Boyunda duyulan karotis üfürümünün internal karotis arter hastalığı için belirleyici değeri
%49.8-%82.7 arasında bildirilmiştir. Miyokardiyal
revaskülarizasyon gerçekleştirilen serebrovasküler
olay hikayesi mevcut olan veya olmayan hastalarda internal karotis arter hastalığı %24 kadar düşük
tespit edilebilir.9 Boyunda karotis üfürümünün duyulmaması büyük oranda hemodinamik olarak bozulmamış karotis dolaşımına bağlıdır. Koroner
TABLO 2: Hasta grupları ve üfürüm duyulma oranları.
Hasta Grupları
Ana Karotis Arter Lezyonlu
İnternal Karotis Arter Lezyonlu
% 60-89 Darlık
≥ % 90 Darlık
Damar Cer Derg 2008;17(2)

Karotis Üfürüm
Var (n/ %)
Yok (n/ %)
73/ %57.9
53/ %42.1
44/ %34.9
82/ %65.1
40/ %31.7
86/ % 68.3
58/ %46
68/ %54
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arter bypass cerrahisi gerçekleştirilen ve asemptomatik karotis üfürümü mevcut olan hastaların
%25’inde hemodinamik ve klinik olarak önemli karotis arter hastalığı bulunabilir.10 Elektif koroner
arter bypass cerrahisinde görülen serebrovasküler
olay insidansı %15.6’ya kadar çıkabilmektedir.11-13
Gelişecek olan nörolojik defisit, bilişimsel fonksiyonlarda kronik yetersizlik ve yaşam kalitesinde
bozulma sonuçlarını doğurabilir.14,15 Amerika Birleşik Devletleri’nde minör ve major nörolojik defisitlerin maliyeti sağlık bütçesinin %4’üne
ulaşmaktadır.
Yapılan çalışmalarda karotis üfürümünün internal karotis arter hastalığı için zayıf belirleyici
yeteneği olduğu da bildirilmektedir. Bu çalışmada
asemptomatik karotis üfürümü mevcut olan hastaların %20’sinde anlamlı karotis arter hastalığı saptanmıştır.7,16 Bu bulgularda karotis üfürümünün
internal karotis arter hastalığı için bir araç olmadığı bildirilmektedir.

Literatürde doppler ultrasonografinin karotis
arter hastalığını belirlemede spesifitesi %88-94 ve
sensiviteside %85-87 olarak belirtilmektedir. Bu
maksatla şüpheli olgularda karotis arter görüntüleme tekniklerinden manyetik rezonans anjiyografi,
karotis arter dijital substraction anjiyografi veya karotis arter anjiyografi tetkiklerinden biri yapılmalıdır. Bizim olgularımız da tanı genellikle doppler
ultrasonografi ile konulmuştu. Karotis arter endarterektomi operasyonu gerçekleştirdiğimiz bütün
olgularda rutin olarak koroner arter anjiyografi yanında karotis arter anjiyografi veya manyetik rezonans anjiyografi tetkikleri yapılarak hastalar
cerrahiye alınmışlardı.17,18
Karotis üfürümünün duyulmadığı durumlarda
sıklıkla internal karotis arter hastalığı yoktur. Karotis üfürümünün spesifitesi, karotis arter çapında
%50 veya daha fazla daralmaya neden olan internal
karotis arter hastalığı olgularında %96.8 olarak bildirilmektedir.19 Fakat bazı araştırmacılar serebrovasküler semptomları olan veya olmayan karışık
hasta popülasyonunda karotis üfürümü için spesifiteyi %40-44 gibi düşük olarak bildirmişlerdir.6,9
Karotis üfürümünün duyulmadığı olgularda internal karotis arter hastalığını ekarte ettiren çalışma
51
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sonuçları değişkendir. Her ne kadar eski çalışmalarda negatif belirleyici değer %93 kadar yüksek
belirtilse de bu değer %36- 44 olarak çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.16,20,21

Zieglar ve ark. boyunda karotis üfürümünün
pozitif belirleyici değerini %90 olarak bildirmişlerdir.5 Ueda ve ark. ise geçici iskemik atak ve karotis
üfürümü mevcut olan hastaların %78’inde %60 ve
daha fazla karotis arter darlığı bildirmektedirler.22
Benzer çalışmalarda karotis üfürümü varlığı ekstrakraniyal karotis arter hastalığı için yaygın bir
işaret olarak belirtilmiştir.7 Diğer bir çalışmada karotis üfürümünün karotis hastalığı için pozitif belirleyici değeri %37, ciddi hastalığı olanlarda yanlış
negatif oran ise %43 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre normal karotis arterlere rağmen karotis
üfürümü duyulma oranı ise %32’dir.21 Bir başka çalışma karotis üfürümünün karotis hastalığı için pozitif belirleyici değerini %27 olarak bildirerek
karotis oskültasyonunun karotis stenozu veya oklüzyonu için faydalı bir prosedür olsada karotis arter doppler ultrasonografi ile desteklenmesi
gerektiğini belirtmektedir.23

Wolf ve Heyman karotis üfürümünün sistemik
ateroskleroz için bir risk faktörü olabileceğini belirtmişlerdir.24,25 Karotis üfürümü genel olarak artmış bir aterosklerotik hastalık için bulgu olmakla
birlikte hastalığın lokalizasyonu ile ilişkili değildir.
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Çalışmamızda 126 hastaya uygulanan 134 cerrahi girişimin %40’ında karotis üfürümü duyulmuştur. İstatistiksel analiz sonucunda ana karotis
arter hastalığı ve %60-89 arasında darlığı olan hasta gruplarında karotis üfürümü duyulması anlamlı
sonuç vermiştir. İnternal karotis arter hastalığı ve
karotis üfürümü duyulması arasında anlamlı ilişki
saptanamamıştır. Karotis arter trasesi boyunca duyulan diffüz veya lokal üfürüm ana karotis arter
hastalığı için pozitif belirleyici olurken internal karotis arter hastalarında zayıf bir belirleyicidir.

Eşlik edebilecek karotis bifurkasyon hastalığı
ve azaltılabilen bir risk faktörü olan perioperatif
stroke riski nedeniyle kardiyopulmoner bypass altında koroner arter bypass greft operasyonu planlanan hastalarda doppler ultrasonografi ile
değerlendirme yapılmalıdır. Bu henüz preoperatif
hazırlık döneminde kardiyovasküler kliniklerin çoğunda kullanılmamaktadır. Rutin olarak preoperatif karotis doppler ultrasonografinin hemodinamik
olarak anlamlı karotis arter hastalığının tanısı için
kullanılması perioperatif serebrovasküler morbiditenin azalmasında baş rolü oynayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle üfürüm duyulsun duyulmasın 60
yaş ve üzerindeki bütün hastalarda, koroner arter
bypass cerrahisine gidecek hastaların ise yaşa bakılmaksızın tümünde karotis doppler ultrasonografi
ile karotis arteriyel sistemin değerlendirilmesinin
gerekli olduğuna inanıyoruz.
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