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ÖZET Ekstra-anatomik bypas cerrahisi aortik yaklaşımın yüksek risk taşıyacağı hastalarda ekstremitelerin kurtarılması açısından uygulanan alternatif yaklaşımdır. Bu hastalar mevcut yaygın ateroskleroz nedeni ile beraberlerinde ek morbidite ve mortalite riski taşırlar. Tromboz, hematom, üst
ekstremite iskemisi ve enfeksiyon sık rastlanan komplikasyonlardır. Bu olgularda proksimal anastomoz aksiller artere yapıldığından proksimal anastomoz ayrılması da nadir fakat ciddi bir komplikasyon olarak bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda aksillo-bifemoral bypas sonrası proksimal
anastomoz ayrılması nedeniyle başarıyla opere edilen olgu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Postoperatif komplikasyonlar; hematom; axiller arter

ABSTRACT Extra-anatomic bypass surgery is an alternative approach for limb salvage for patients
exhibiting high risk when aortic approach is utilized. These patients carry an additional morbidity
and mortality risks due to existing extensive atherosklerozis. Thrombosis, hemotoma, upper extremity ischemia and infection are frequently encountered complications. Proximale anastomosis detachment, although rare, is reported to be a serious complication for these patients since proximal
anastomosis is performed on axilary artery. In this case, a patient who has been operated succesfully
due to proximal anastomosis detachment after axillobifemoral bypass procedure, is reported.
Key Words: Postoperative complications; hematoma; axillery artery
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ksillobifemoral bypas aorto-iliyak tıkanıklığı/darlığı olup anatomik
bypas cerrahisinin yüksek riskli olması nedeniyle yapılamadığı durumlarda tercih edilen extraanatomik bypas yöntemidir. Ekstraanatomik bypas yöntemi olması nedeniyle komplikasyonlara aday bir
yaklaşımdır.1-3 Aorto-iliyak darlığı olan fakat abdominal aortun ileri derecede plaklı olması nedeniyle aksillo-bifemoral bypas uyguladığımız bir olgu proksimal anastomoz ayrılması sonucu tekrar cerrahiye alındı. Bu
yazımızda oluş nedeni itibariyle ilginç olduğunu düşündüğümüz ve nadir
olan bu vakayı sunmayı amaçladık.
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Beş yıldan bu yana her iki alt ekstremitede intermittan klodikasyon şikayeti olan 54 yaşında erkek hasta aorto-bifemoral bypas planlanarak kliniğimize yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde diyabet ve hipertansiyon ile beraber
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2 paket /gün (38 yıl) sigara kullanımı mevcuttu. Koroner arter hastalığı da mevcut hastaya 2 ay önce
sirkumfleks artere PTCA + stent girişimi uygulanmıştı. Hastanın fizik muayenesinde her iki femoral
arter nabızları zayıf palpabl iken daha distali nonpalpabl idi. Hastanın ankle-brakial indexi her iki
tarafta bacakta 0.5 olarak ölçüldü. Hastanın MR anjiografisinde abdominal aortta inftrarenal seviyede
her iki iliyak arteri içine alan darlık saptandı. Hasta bu bulgularla aorto-bifemoral bypas amacıyla
operasyona alındı. Eksplorasyonda abdominal aortun ileri derecede kalsifik olduğu ve anastomoza
uygun olmadığı görüldü. Bunun üzerine hastada
axillo-bifemoral bypas yapılmasına karar verilerek
8 mm ringli PTFE (politetrafloroetilen) greft ile sağ
aksillo-bifemoral bypas uygulandı. Postoperatif distal nabızları palpabl olan hasta postoperatif 5. gün
tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Hasta taburcu edildikten 25 gün sonra sağ aksiller bölgede yaygın hematom, ağrı nedeniyle acil servise başvurdu.
Hasta sorgulandığında; evde sinek kovalarken sağ
koluyla ani olarak savurma hareketi yaptığı ve sonrasında mevcut durumun oluştuğu saptandı. Hastanın doppler ultrasonografisinde sağ aksillada
toraks duvarına yakın yerleşimli hemotom ve sağ
pektoral lojda cilt- cilt altı dokuda hemorajiye sekonder belirgin ödem, harita tarzında yaygın dağılımlı hemoraji saptandı. Çekilen MR anjiografide
greftin proksimal anastomozunda 6 x 4 cm boyutlarında pseudoanevrizma tespit edildi (Şekil 1).
Operasyona alınan hastada koroner arter hastalığı
olması nedeniyle invaziv tam monitorizasyon sağlandı. Aksiller anastomoz hattı direkt anevrizma
kesesi açılarak eksplore edildi. Explorasyonda proksimal aksiller anastomozun lateral kısmında dikiş
hattının ayrılmış olduğu görüldü. Ayrıca koltuk altı ve pektoral adale sahasında yaygın lobüle hematom saptandı (Şekil 2). Hematomlar temizlendikten
sonra greft boyunun yeterli olduğu ve 5/0 prolen
ile tamirin yeterli olacağı görüldü. Bu aşamada hastada bradikardi ve hipotansiyon gelişti. İnotrop
desteği başlandı. Cevap alınamayan hastada hipotansiyon derinleşti ve kardiopulmoner arest gelişti.
Kardiyak masajla ile kardiopulmoner resüsitasyona başlandı. Yaklaşık 5 dk’lık resüsitasyon sonrası
hasta hemodinamik olarak stabil hale getirildi.
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ŞEKİL 1: MR anjiografi görüntüsü.

ŞEKİL 2: Aksiller bölgede yaygın hematom (peroperatif görüntü).

Proksimal anastomoz 5/0 prolen ile tamir edilerek
hızla kapatıldı ve inotrop desteğinde yoğun bakım
izlemine alındı. Postoperatif 12. saatte ekstübe edilen hasta postoperatif 2. gün servis izlemine alındı. İzleminde ek bir sorun gelişmeyen hasta 5.
günde taburcu edildi.
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TARTIŞMA

Ekstraanatomik bypas cerrahisi aortofemoral yaklaşımın riskli veya olanaksız olduğu durumlarda
yapılan alternatif bir yaklaşımdır. Bu hasta gurubunda standart abdominal yaklaşım teknik olarak
(aortaenterik fistül, enfekte eski greft, abdominal
sepsis ve malignite, geçirilmiş batın operasyonu,
pelvik veya retroperitoneal enfeksiyonlar, pelvik
radyoterapi sonrası) risk taşıyabilir veya hastadaki
mevcut komorbidite nedeniyle (morbid obesite,
son dönem malignite, KOAH, ciddi kardiopulmoner risk) risk taşıyabilir.4 Bu gibi durumlarda axillofemoral yaklaşım pratik ve lokal anestezi ile
yapılabilirliği nedeniyle en sık uygulanan tekniktir.
Axiller yaklaşım dışında bu olgularda femorofemoral, torakofemoral bypas, asendan aortofemoral
bypas, obturator bypas gibi alternatif yaklaşımlarda yapılabilir.5
Hastadaki mevcut faktörler nedeni ile bu yaklaşıma genellikle preoperatif dönemde karar verilirken; bizim olgumuzda aortobifemoral yaklaşımın
öncelikli tercih olma nedeni ile abdominal insizyon yapılmıştır. Fakat abdominal aorttun ileri derecede kalsifik olması nedeniyle extranatomik
yöntem tercih edilmiştir. Abdominal aorttaki kalsifikasyonun iliak arterleri de içine alacak şekilde
uzun segment olması aortaya endarterektomi seçeneği düşünülmemiştir.
Axillofemoral bypas cerrahisi aortik yaklaşıma
göre bazı dezavantajlara sahiptir. Özellikle greftin
yerleşimi komplikasyonların en sık nedenidir.
Proksimal anastomoz ayrılmasına literatürde %5
oranında rastlanılmaktadır.1 Eksternal bası ve greft
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trombozu, greft enfeksiyonu, proksimal anastomoz
ayrılması, brakial pleksus hasarı, aksiller arter
trombozu ve arteriel steal en sık rastlanan komplikasyonlar olarak bildirilmiştir.2,3 Özellikle üst ekstremitenin ani hiperabdüksiyonu ile proksimal
anastomoz üzerinde oluşan mekanik stress bu
komplikasyonlara neden olmaktadır.6 Bu olgular da
genellikle aksiller ağrı, yaygın hematom ve psödoanevrizma formasyonu ile karşımıza çıkmaktadır.7

Bu olgularda cerrahinin başarısı kadar greftin
ve greft akımının korunması önemlidir. Hastanın
cerrahi sonrası tıbbi tedavisinin idamesi, greft basısı ve greftin uğrayabileceği mekanik stress konusunda bilgilendirilmesi oluşabilecek komplikasyonları azaltacaktır. White ve ark. yaptıkları ölçümlerde ekstremite abdüksiyonu ve lateral fleksiyonu ile aksiller ve femoral arter mesafesinin %15
arttığını bildirmişlerdir.7 Bu nedenle bu komplikasyonu önlemek amacıyla greftin birkaç cm uzun
ve pozisyon olarak pektoralis minör kasının medialinde olması gerektiğini önermişlerdir. Bu olguda
explorasyonda yapılan tamir sonrası extremite abdüksiyonu ile gerginlik olup olmadığı kontrol edildi ve greft boyunun uzatılmasına gerek olmadığı
görüldü.
Aynı şekilde cerrahi sırasında brakial pleksus
hasarı açısından yeterli diseksiyon, uygun donör
aksiller arterin seçilmesi ve proksimal anastomoz
hattında gerginlik olmamasına dikkat edilmesi bu
cerrahinin uzun dönem başarısı açısından önemlidir.8 Ayrıca bu hasta grubunda yaygın aterosklerozun varlığı dikkate alınarak özellikle koroner arter
hastalığı açısından multidisipliner yaklaşımda bulunulmalıdır.
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