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PTFE Greft Safen Anastomoz Ayrışmasına
Bağlı Gelişen
Retroperitoneal Dev Psödoanevrizma

ÖZET Altmış yedi yaşında erkek hasta, hastanemize sağ alt ekstremitede ağrı, solukluk, soğukluk
ve göbek çevresinde hassas, pulsatil kitle ile başvurdu. Geçmişte polytetrafluoroethylen (PTFE)
greft ve safen ven ile aortofemoral bypass yapılmıştı. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve aortografi ile
PTFE greft etrafında geniş dansite ve anastomotik kaçak gösterildi. Operasyonda geniş psödoanevrizma kesesine ulaşıldı. Safen venin PTFE greft ile anastomoz bölgesinde kaçak ve ayrışma olmasına rağmen enfeksiyon bulgusu yoktu. Yeni bir PTFE greft ile tekrar anastomoz yapıldı. Gönderilen
kültürlerde de üreme olmadı ve 6 aylık takiplerinde rekürrense rastlanmadı.
Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, aortofemoral bypas, polytetrafluoroethylene greft

ABSTRACT A 67-year-old man who admitted to our hospital with a tender, pulsatile mass around
the navel and pain, pallor, poikilotermy his right lower extremity. He had been undergone aortofemoral bypass with an expanded polytetrafluoroethylene (PTFE) graft and saphenous vein. Enhanced computed tomography (CT) and aortography showed that a large density area around the
PTFE graft with anastomotic leakage. Operative inspection revealed that the pulsatile mass was a
large pseudoaneurysm, and we replaced it with a new PTFE graft. Cultures were negative and no
sign of recurrence for 6 month.
Key Words: Pseudoaneurysm, aortofemoral bypass, polytetrafluoroethylene graft
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södoanevrizma, sentetik greftlerle aortoiliyak ve aortofemoral bypas
operasyonunun geç komplikasyonu olarak %2 ile %29 arasında görülebilmekte iken, erken dönemde ise %1 ile %6 arasında değişmektedir.1 Tanı ve tedavi amaçlı invaziv metotların yaygın kullanılması nedeniyle
psödoanevrizma olgularında artış olmuştur. Enfeksiyon özellikle aortik
greftlerde çok ciddi ve mortal seyreden sonuçlara neden olabilen bir komplikasyondur. Greft enfeksiyonu insidansı %1-6 oranında rapor edilmiştir.
Diğer cerrahi enfeksiyonlar gibi mortalite ve morbiditesi yüksektir.2 Biz bu
vakada PTFE grefte uç yan anastomoz yapılan safen venin enfeksiyon bulgusu olmadan ayrışması sonrası gelişen psödoanevrizma olgusunu sunmayı
amaçladık.
Damar Cer Derg 2011;20(3)

PTFE GREFT SAFEN ANASTOMOZ AYRIŞMASINA BAĞLI GELİŞEN...

OLGU SUNUMU

Altmış yedi yaşında erkek hasta sağ alt ekstremitede soğukluk, ağrı, uyuşukluk ve karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde
batın sağ alt kadranında palpasyonla hissedilen pulsatil kitle, sol alt ekstremitede hafif soğukluk olan
hastamızın elle distal nabızları alınamıyordu. Özgeçmişinde 9 yıl önce ateroskleroza bağlı sağ iliak
arter oklüzyonona yönelik PTFE greft ile aortofemoral bypas yapılmış. Üç yıl sonra femoral arter
anastomoz bölgesinde enfeksiyona bağlı psödoanevrizma gelişince sağ inguinal bölgedeki greftin
proksimalinde enfekte olmayan kısmı ile femoral
arter arasına safen interpozisyonu ile bypas yapılmış. Bypas yapıldıktan 5 yıl sonra safen ile PTFE
greft anastomoz bölgesinde ayrışma oluşmuş. Hipertansiyon, sigara ve kan yağları yüksek olan
hastamıza yapılan Doppler USG, aortagrafi ve BT
anjiyografide sağ inguinal bölgede uzunluğu yaklaşık 22 cm, çapı yaklaşık 10 cm’yi bulan içerisinde büyük oranda mural trombüs de izlenen ve sağ
inguinal ligamentin altına kadar uzanan rüptüre,
sınırlı psödoanevrizma kesesi tespit edildi (Resim
1). Acil olarak hasta genel anestezi altında ameliyata alındı. Orta hattan transperitoneal yaklaşımla batın açıldı. Eski operasyona bağlı ileri derece
yapışıklıklar ve fibrozis vardı. Batın sağ alt kadranında retroperitonun tamamını tutan dev psödoa-
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nevrizma mevcuttu. Psödoanevrizma kesesi açıldı,
içindeki trombüsler ve debridatlar temizlendi. Enfeksiyon bulgusu yoktu. Fakat basıya bağlı çevre
kas dokularında parsiyel nekroz vardı. Psödoanevrizma kesesi içerisindeki sentetik grefte ulaşıldı. Greft distalinde ve üst kısmında yaklaşik 1
cm’lik düzgün düzgün kenarlı açıklık olduğu görüldü (Resim 2). Greft aorta anastomoz yerinin
yaklaşık 3 cm distalinden kesilerek PTFE ringli
greft ile arteriyelize safen ven üzerine anastomoz
yapıldı (Resim 3). Postoperatif takiplerinde elle
distal nabızları alınan ve kültürlerinde üreme olmayan hastamız uygun medikasyonla taburcu
edildi.

TARTIŞMA

Psödoanevrizma damar duvarının intima, media
veya bütün tabakalarında yırtılma veya sentetik
greftlerle yapılan anastomoz bölgesinin tamamen
veya parsiyel ayrışması sonucu oluşabilir. Kanın
damar duvarı dışına çıkması ve arteriyel basıncın
etkisiyle giderek büyür ve oluşan kapsül komşu
dokulara bası yaparak iskemik bulgulardan stroka
kadar ilerleyebilir ve rüptür sonrası ölümle sonuçlanabilir. Psödoanevrizma genellikle tekrarlayan
iğne girişleri, travmatik iğne girişleri ve cerrahiden
hemen sonra erken dönemde yapılan girişimlere
bağlı gelişmektedir.3

RESİM 1: Olgunun BT anjiyografi ve aortagrafi görüntüsü. Üsteki küçük ince ok PTFE greft, ortadaki kalın ok psödoanevrizma, alttaki uzun ince ok safen ven.
Damar Cer Derg 2011;20(3)
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RESİM 2: İntraoperatif greft distalinde ve üst kısmında yaklaşik 1 cm’lik
düzgün düzgün kenarlı açıklık görülmektedir.
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duğu düşünülür.5 Lokal faktörler arasında ise yara
enfeksiyonu, protez ve sütür materyelleri, reoperasyonlar, anastomozda aşırı gerginlik, doğru olmayan sütür teknikleri, aşırı endarterektomi, travma
ve mekanik kompresyon sayılabilir. Bizim olgumuzdada önceden geçirilmiş bir enfeksiyon ve reoperasyon hikayesi vardı.

Tanı öykü ve fizik muayene bulguları ile konabilir. Tanı ve uygulanacak cerrahi girişimin belirlenmesi için renkli Doppler ultrasonografi
mükemmel sensitivite ve spesifitesi nedeniyle çok
faydalı olduğu saptanmıştır. Bu teknik, kaviteye
dolan kanı göstermekle kalmaz, aynı zamanda arteriyel defekten geçen jet akımını da gösterir. Diğer
tanısal yöntemler arasında ise manyetik rezonans
anjiyografi, BT anjiyografi veya ekstremite anjiyografisi sayılabilir.6
Anevrizmaların tedavisinde uygulanan yöntemler ise renkli Doppler ultrasonografi eşliğinde
manüel kompresyon-ligasyon, endovasküler greft
implantasyonu, embolizasyon, ultrason kılavuzluğunda trombin enjeksiyonu ve cerrahi rekonstrüksiyon olarak sayılabilir. Cerrahi tamir bu lezyonlar
için en sık başvurulan tedavi yöntemidir.7 Son yıllarda minimal invaziv girişimlerden biri olan endovasküler stent implantasyonu yeni bir yöntem
olup enfekte vakalarda dahi otolog safen vene bir
alternatif olarak başarılı sonuçları bildirilmiştir.8

RESİM 3: İntraoperatif A bölgesi inguinal ligamentin altı (Femoral bölge), B
bölgesi inguinal ligamentin üstü (Retroperitoneal sağ alt kadran), üsteki küçük
ince ok safen ven, alttaki kalın ok PTFE greft.

Sentetik greftlerle yapılan anastomoz sonrası
gelişen psödoanevrizmalar yerleşim yeri olarak
daha çok inguinal bölgede görülmekte olup bizim
vakamızda ise inguinal bölgenin üstünde ve retroperitoneal olarak gelişmiştir.4
Psödoanevrizmaların patogenezinde arteriyel
hipertansiyon, arteriyel duvar zayıflığı, ateroskleroz, hiperlipidemi, kronik obtrüktif akciğer hastalıkları, konnektif doku hastalıkları, vaskülitler,
enfeksiyon ve sigara gibi faktörlerin katkıda bulun-

92

Diğer bir tedavi seçeneği olan embolizasyon
ve ultrason kılavuzluğunda trombin enjeksiyonu
yöntemleri tedavide çok geniş bir kullanım alanına sahip değildir. Birçok vasküler sonunda endovasküler teknikler ya da ultrason eşliğinde
gerçekleştirilen girişimler kullanılmasına rağmen
geleneksel cerrahi yaklaşım halen en iyi yöntem
olarak yerini korumaktadır. Bu tip anevrizmalarda
lokal kompresif semptomlar, rüptür ya da embolizasyon riski acil tedaviyi gerektirir. Bizim olgumuzda da sağ alt kadranında palpasyonla hissedilen
pulsatil kitle, sağ alt ekstremitede soğukluk, ağrı,
uyuşukluk ve çevre dokulara basıya bağlı semptomları vardı. Küçük lezyonlar spontan olarak tromboze olabilseler de, bu sonuç istisnai bir durumdur.
Tedavi edilmeyen anevrizmaları genellikle genişler ve çalmaya bağlı distal iskemi sonucu ekstremiDamar Cer Derg 2011;20(3)
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te kaybına neden olabildiği gibi mortaliteyede neden olabilmektedir. Elektif şartlarda operasyona
alınan vakalarda mortalite %4.5 ile %11 arasında
değişirken acil şartlarda alınan ve özellikle rüptüre
abdominal anevrizmalarda risk %24’den %61’e
kadar değişebilmektedir.1 Eğer fizik muayene ve
RDUS taraması sonucunda tanı kesinse preoperatif
anjiyografiye gerek yoktur. Anjiyografi, distal perfüzyon bozukluğunda faydalıdır.8 Anevrizmalarda
açık cerrahi müdahale daha efektif olup7 anjiyografik embolizasyon yönteminin, anevrizmanın
kaynaklandığı damarın gözden çıkarılabildiği durumlarda bir seçenek olduğu bildirilmiştir.10 Olgumuzdaki psödoanevrizmanın oldukça büyük
olması, greftin safen anastomoz bölgesinden ayrışmış olması, bir kısmının kullanılamayacak olması
ve her an ölüm riskinin olması nedeni ile acil olarak operasyona alındı. Operasyonda abdominal
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aortanın ileri derecede plaklı ve çevre dokulara yapışık olmasından dolayı özellikle vena kava inferiorun ve komşu organların yaralanma riski çok
yüksekti. Bu nedenle önceden kullanılan greftin
proksimalinin sağlam olması ve enfekte olmaması
nedeniyle bir kısmı çıkarıldı ve tekrar PTFE greft
ile anastomoz yapıldı.

SONUÇ

Reoperasyon sonrası oluşan psödoanevrizmalarda
rüptür ve buna bağlı oldukça yüksek mortalite ve
morbidite oranı olduğundan erken tanı ve cerrahi
uygulanmalıdır. Bizim vakamız ise PTFE grefte uç
yan anastomoz yapılan safen venin enfeksiyon bulgusu olmadan ayrışması sonrası gelişen psödoanevrizma olgusu olduğundan erken tanı ve cerrahi ile
postoperative yakın takip morbidite ve mortaliteyi
azaltılabilir.
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