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ÖZET İatrojenik psödoanevrizma perkütan kardiak girişimlerden ve periferik invaziv girişimlerden
sonra oluşabilir. Psödoanevrizmanın ultrason eşliğinde kompresyon tedavisi, ultrason eşliğinde
trombin enjeksiyonu veya endovasküler stent ile tamiri gibi çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu tedaviler endike değilse, başarısızsa veya komplikasyon oluşmuş ise cerrahi tedavi gereklidir. Biz burada aorta-bifemoral baypas sonrası psödoanevrizmanın cerrahi tedavisini sunmayı amaçladık.
Cerrahi teknik efektifdir ve bizim hastamızda morbidite ve mortalitenin önüne geçmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma; femoral arter

ABSTRACT Iatrogenic pseudoaneurysms can occur following percutaneous cardiac and peripheral
invasive procedures. There are multiple modalities available for the treatment of pseudoaneurysms
including ultrasound guided compression repair, ultrasound guided thrombin injection, or endovascular repair with covered stent placement. If these methods are not indicated or successful or
complicated, typically open surgical repair is required. We aim to present surgical repair of a femoral
pseudoaneurysm after aorto-bifemoral bypass. Surgical technique was effective and allowed our
patient to avoid the morbidity and mortality associated with other conservative methods in re-do
cases.
Key Words: Pseudoaneurysm; femoral artery
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södoanevrizma arteriyal duvardaki bütünlüğün bozulması ile meydana gelen ve damar duvarı ile bağlantılı ve pulsatil, bazen içerisindeki
türbülan akıma bağlı olarak tril alınabilen bir kitledir.1 Son yıllarda
trombolitik ve antiplatelet ajanların ve geniş çaplı girişimsel kanüllerin kullanımı, tanısal metodların yaygınlaşması ile femoral psödoanevrizma insidansı artma gözlenmiştir.2 Hastanın kliniği, psödoanevrizmanın yerine,
büyüklüğüne ve eşlik eden komplikasyonların gelişimine bağlıdır. Tedavisinde takip yapılabildiği gibi, özellikle aktif hemoraji, lezyonun büyümesi,
hemodinamik şok, kompartman sendromu, femoral sinir kompresyonu, cilt
enfeksiyonu, distal embolizasyon ve iskemi, cilt nekrozu, şiddetli ağrı gibi
klinik durumlarda cerrahi tedavi kaçınılmazdır.3 Biz burada aorta-bifemoral
baypas operasyonundan yaklaşık 4 ay sonra sağ kasığında 4x5 cm’lik femoral psödoanevrizma gelişen bir hastaya yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.
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Daha önce aorta-bifemoral baypas olan 54 yaşında
diyabetik erkek hasta operasyondan 4 ay sonra sağ
kasığında şişme ve lokalize ağrı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hasta operasyondan 1 ay sonra
uzun bir yolculuk yaptığını ve sonrasında kasığında
önce küçük sonrasında gittikçe büyüyen bir kitle
oluştuğunu ifade etti. Hasta kladikasyo tariflemiyordu. Yapılan muayenesinde hastanın sağ kasığında, inguinal ligamenti de içine olan ve proksimaline
uzanım gösteren yaklaşık 8x8 cm büyüklüğünde
pulsatil kitle olduğu görüldü. Hastanın tüm distal
nabızları palpabl idi. Diğer sistem muayeneleri normal idi. Hastanın yapılan alt ektremite renkli dopplerinde iliak bifurkasyon öncesi sağ ana femoral
artere doğru uzanan içinde akım alınabilen greft
olabilecek tubüler yapı ve sağ femoral arter düzeyinde 5 cm çapta içinde trombüs formasyonu olan
anevrizmatik dilatasyon alanı izlenmesi üzerine MR
Anjio çekildi. MR Anjiosunda sağ femoral bölgede
4x5 cm büyüklüğünde psödoanevrizması olduğu görüldü (Resim 1). Laboratuvar değerleri normaldi.
Hasta, psödoanevrizma rezeksiyonu amacıyla operasyona alındı. Genel anastezi altında sağ inguinal
bölgede yaklaşık 10 cm’lik longitudinal insizyonla
cilt ciltaltı geçilerek anevrizma distalden kontrol altına alındı. Ardından proksimalden kontrol amacıyla sağ retroperitonel insizyon ile cilt, ciltaltı
geçilerek kaslar divize edildi. Aorta-bifemoral greftin sağ bacağına ulaşılarak proksimal ve distalden
kontrol altına alındı. 1 cc heparin yapılmasının ardından aorta-bifemoral greftin sağ bacağına ve sağ
SFA’a vasküler klemp konuldu. Ardından anevrizma kesesinin içine direk girilerek tromboze debris
materyali boşaltıldı. Greftin distal ucunun nativ damardan tamamen ayrıldığı ve anevrizma kese içerisinde serbest olduğu, sağ SFA ve sağ PFA’nın
anevrizma kesesinden beslendiği görüldü. Ardından
aorta-bifemoral greftin sağ bacağı proksimalden kesildi ve çıkarıldı. 8 mm PTFE greft inguinal bölgeden retroperitona uzatılarak aorta-bifemoral greftin
sağ bacağına anastomoz edildi. 8 mm PTFE greftin
distal ucu da sağ SFA’ya anastomoz edildi. Ardından sağ PFA 8 mm PTFE greft üzerinde hazırlanan
bölgeye anastomoz edildi. Post operatif sağ alt ekstremitesinde iskemik bulgu yoktu ve distal nabızlar
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RESİM 1: Hastanın pre-operatif MR Anjiosu (Abdominal Görüntüsü)
a: Psödoanevrizma b. Süperfisial Femoral Arter c: Aorta-bifemoral PTFE Full
Ringli Greftin sağ bacağı distali.

RESİM 2: Hastanın post-operatif MR Anjiosu (Abdominal Görüntüsü). a: Tamir
için kullanılan PTFE full Ringli Greftin distal ucu b: Profunda Femoral Arter
c: Süperfisial Femoral Arter.

palpabl idi. Kontrol MR anjiografisinde psödoanevrizma formasyonunun koybolduğu ve arteriyel akımın normal olduğu görüldü (Resim 2).
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Çeşitli nedenlerle oluşan psödoanevrizmaların kliniği, anevrizmanın lokalizasyonuna, büyüklüğüne,
komplike oluşuna ve birlikte olduğu hastalıkların
seyrine bağlıdır. Başvuru sırasında en sık pulsatil
kitle, ağrı ve komplikasyonlar(rüptür, distal emboli, lokal ağrı, nöropati, lokal cilt iskemisi, enfeksiyon, aktif hemoraji) karşımıza çıkabilir.4
Psödoanevrizmaların tanısında fizik muayene dışında ultrasonografi (USG), Duplex ultrasonografi,
Dijital substraksiyon anjiografi (DSA), Komputarize tomografi (CT), radyonüklid anjiografi, cerrahi
eksplorasyon yararlı olabilir. Ancak Günümüzde
tanıda en sık USG ve Dublex USG kullanılmaktadır.5 Femoral arter psödoanevrizmaların ayırıcı tanısında inguinal bölgede gelişebilen gerçek
anevrizma, hematom, apse, lenfadenopati, lenfosel,
seroma, femoral herniasyon gibi durumlar düşünülmelidir.6 Küçük ve nonkomplike psödoanevriz-
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malarda spontan kapanma beklenebilir. Lezyonun
boynu 5 mm’den geniş ise, sistolik akım hızı
100cm/sn’den fazla ise ve lezyonun çapı 18 mm’den
büyük ise spontan kapanma olasılığı düşüktür.7 Bu
durumda Ultrason eşiliğinde kompresyon tedavisi,
trombin enjeksiyonu, koil embolizasyon, stent ve
cerrahi tedavi yöntemlerinden biri tercih edilir.
Cerrahi tedavi ALTIN standarttır.8 Özellikle aktif
hemoraji, lezyonun büyümesi, şok, kompartman
sendromu, femoral sinir kompresyonu, enfeksiyon,
embolizasyon, distal iskemi, cilt nekrozu, şiddetli
ağrı ve diğer yöntemlerle tedavinin başarısız olması durumlarında cerrahi tedavi kaçınılmazdır.9 Primer tamir veya patch ile kapatma tekniği ile
karşılaştırıldığında greft interpozisyonu ile daha iyi
sonuçlar bildirilmiştir.10 Bizim hastamızda da anevrizmanın büyüklüğü ve lokal ağrı olması cerrahi
kararın verilmesinde ana etken olup, anevrizma temizlendikten sonra greft interpozisyonu uygulanmıştır.
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