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ÖZET Gelişen teknoloji ve tecrübeye paralel olarak torasik aort patolojilerinde endovasküler tamir
(TEVAR) yöntemi her geçen gün daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Gerek mortalite gerekse
morbidite açısından klasik cerrahiye üstünlük sağlamakla beraber, TEVAR için en önemli sorun
tekrardan girişim oranlarının fazla olması ve uzun dönem sonuçlarının yeni yeni ortaya çıkmaya
başlamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Torasik aort; anevrizma; endovasküler

ABSTRACT Nowadays, thoracic endovascular repair (TEVAR) is increasingly being used for a number of aortic pathologies. The major drawback of this type of treatment is the need for frequent secondary interventions and lack of data for long term prognosis.
Key Words: Thoracic aorta; aneurysm; endovascular
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orasik aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi ilk olarak 1953 yılında
DeBakey ve Cooley tarafından gerçekleştirilmiştir.1 Cerrahi teknik
olarak bir çok aşamadan geçilmesine rağmen, gerek mortalite gerekse morbidite açısından klasik torasik aort cerrahisi, kalp cerrahisinin en sıkıntılı vakaları olarak günümüzde yerini korumaktadır. Öte yandan
anevrizma tedavisinde endovasküler yöntem ilk olarak 1991 yılında Parodi tarafından abdominal aort anevrizmalarında gerçekleştirilmiş ve sonrasında bu yöntem torasik aort patolojilerine de uygulanmaya başlanmıştır.2
Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada
torasik aort patolojilerinin tedavisinde endovasküler yöntem kullanım oranı %60’lara yaklaşmıştır.3,4
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Torasik aort anevrizmalarında endovasküler tamir (TEVAR) ilk olarak 1994
yılında Dake tarafından gerçekleştirilmiştir.5 Torasik aort anevrizmalarında en iyi merkezlerde bile mortalite oranı %5-7 ve bir çok merkezde
%10-22 arasında değişmekteyken, TEVAR ciddi mortalite ve morbidite
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avantajı sunmaktadır.6-8 Abdominal aort anevrizmalarının aksine TEVAR ile açık cerrahiyi karşılaştıran randomize bir çalışma bulunmamaktadır.
Sonuçlar çoğunlukla tek merkezli çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, son yıllarda TEVAR yöntemi tüm dünyada ve
ülkemizde yaygınlaşmış ve açık cerrahi oranlarını
geride bırakmıştır.
Torasik aort anevrizmalarında TEVAR kullanımı açısından en önemli sorun aortadan çıkan büyük damarların mevcudiyetidir. Greftin sağlıklı
aort duvarına oturması ve orada tutunabilmesi için
proksimal ve distalde 10-15 mm’lik bir sağlam dokunun olması gerekmektedir. Ameliyat öncesi
mutlaka detaylı tomografik inceleme yapılmalı ve
torasik patolojinin yapısı ve büyük damarlar ile
olan ilişkisi hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır (Şekil 1). Endovasküler prosedürlerde başarının
en önemli aşaması vakanın iyi planlanmasıdır.

Torasik aort anevrizmalarında TEVAR uygulanması açısından aorta 4 bölgeye ayrılmaktadır
(Şekil 2). Greftin aortada yerleştirildiği bölgelere
göre, Bölge 0: Tüm arkus aortayı içine alır. Bölge 1:
Sol karotis ve sol subklavyen arterleri içine alır.
Bölge 2: Sol subklavyen arteri içine alır. Bölge 3:
Sol subklavyen artere doğru uzanır fakat subklavyen arteri kapatmaz. Bölge 4: Sol subklavyen arterin distalinde yer alır. Günümüzde gelişen cerrahi
teknikler ve greft teknolojisi ile aortadaki patolojinin yerleşimi ve aortadan çıkan büyük damarlar ile
olan komşuluğa bağlı olarak, TEVAR kullanımı
yaygınlaşmıştır.

ŞEKİL 1: Torasik aort patolojilerinde endovasküler greft açısından önemli
ölçümler.
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ŞEKİL 2: Endovasküler greftin torasik aortada yerleşimine göre bölgeler.
Bölge 0: Tüm arkus aortayı içine alır. Bölge 1: Sol karotis ve sol subklavyen
arterleri içine alır. Bölge 2: Sol subklavyen arteri içine alır. Bölge 3: Sol subklavyen artere doğru uzanır fakat subklavyen arteri kapatmaz. Bölge 4: Sol
subklavyen arterin distalinde yer alır.

ASENDAN VE ARKUS AORTAYI
İÇİNE ALAN ANEVRİZMALARDA TEVAR

Asendan aortada aort kökünden başlıyan ve arkusa kadar uzanan anevrizmalarda TEVAR uygulaması ancak aort kökünün cerrahi olarak
değiştirilmesi ve sonrasında arkus damarlarına yapılacak olan bir “serebral debranching” ameliyatı
ile mümkündür. Patoloji innominate artere yakın
bir bölgeden başlıyor ise ve asendan aortada “side
biting” klemp konulacak sağlıklı bir bölge varsa, bu
durumda kardiyopulmoner baypasa geçilmeden
asendan aortadan arkus damarlarına baypas “serebral debranching” yapılarak TEVAR uygulanabilir
(Şekil 3). Burada sol subklavyen arterin arkustan
çıkış noktasının stent greft ile kapatılıp kapatılamayacağına, hastanın özelliklerine göre karar verilmelidir (Tablo 1). Arkus distalinde olan
anevrizmalarda ise anevrizma subklavyen arteri
içine alıyor ise ve kapatılması hasta açısından sorun teşkil edecekse, öncesinde karotis-subklavyen
transpozisyon veya karotiko-subklavyen baypas
ameliyatları yapılır ve sonra stent greft patolojinin
olduğu bölgeye yerleştirilir (Şekil 4). Arkus damarlarına yönelik yapılan bu tarz hibrid ameliyaların
yüksek riskli hasta gruplarında gerek mortalite gerekse morbiditesinin konvansiyonel cerrahiye
Damar Cer Derg 2013;22(2)
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oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir.9-13 Ayrıca son yıllarda birçok greft firması subklavyen arteri içine alan dallı greft “branched” ürünlerini
piyasaya çıkarmak üzere hazırlık yapmaktadırlar.

ŞEKİL 3: Arkus aortaya yönelik yapilan hibrid girişimler. A) Asendan aortada
sağlıklı bir bölge mevcut ise; B) Aort kök replasmanı yapılması durumunda;
C) Serebral debranching yapılan bir hastanın kontrol bilgisayarlı tomografi
anjiyografisi.

TABLO 1: Subklavyen arterin kapatılmaması veya
kapatılması durumunda revaskülarize edilmesi gereken
durumlar.

1- Sol dominant vertebral arter.

2- Daha önceden geçirilmiş koroner arter baypas ameliyatı ve
patent sol internal mammary arter (LIMA) grefti.

3- Patent hemodiyaliz akses için sol arteriyovenöz fistül.
4- Posterior serebral dolaşımın yetersiz olması.
5- Sol elini kullanan hastalar.

6- Daha önceden abdominal aort anevrizma cerrahisi geçirmiş olan
hastalar.

ŞEKİL 4: Distal arkus aorta patolojilerinde A) Karotis-subklavyen transpozisyon B) Karotis-subklavyen baypas.
Damar Cer Derg 2013;22(2)
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Anevrizma distal ucu çölyak, süperior mezenterik
(SMA) ve renal arterleri içine alıyor ise aşağıda belirtilen teknikler uygulanabilir.

A) Çölyak arterin kapatılması: Anevrizma sadece çölyak arteri içine alıyor ve SMA kurtarılabiliyor ise, çölyak arterin kapatılması bir sorun teşkil
etmeyebilir.14,15 Ancak kollateral dolaşımın bozulmasına neden olabilecek daha önceden geçirilmiş
abdominal operasyonlar, SMA’nın tıkalı olması veya karaciğer patolojilerinde çölyak arterin kapatılması durumunda, ciddi sorunlar ile karşılaşılabilir.
Bu hastalarda çölyak arterin kapatılmaması veya
kapatılacak ise ekstranatomik baypas ile revaskülarize edilmesi gereklidir.

B) Hibrid “Abdominal Debranching” ameliyatı: Anevrizmanın çölyak, SMA ve renal arterteri de içine aldığı durumlarda asendan aorta veya
ilyak arterlerden bu arterlere baypas yapılarak,
sonrasında anevrizmanın içerden stent greft ile kapatılması mümkündür (Şekil 5). Burada bizim tercihimiz asendan aortadır. Zira ilyak arterler çoğu
zaman aterosklerotik olup “inflow” akımda sorun
teşkil edebilmektedir. Bu tip ameliyatlar aynı seansta veya kademeli olarak, önce visseral baypaslardan sonra endovasküler stentin greftin
yerleştirilmesi şeklinde yapılabilir. Bazı gruplar
aynı seansta yapıldığında renal disfonksiyon gelişme riskinin daha fazla olduğunu bildirmektedirler. Kanımızca, renal arterlere baypas yapılması
cerrahi teknik olarak daha zor ve sonuçları açısından daha az yüz güldürücüdür. Burada en önemli
faktör, renal arterlerin gerek anatomik, gerekse yapı olarak daha zor pozisyonda olmalarıdır. Öte
yandan bu yöntem; hasta açısından kardiyopulmoner baypasa ihtiyaç duyulmaması, torako-abdominal insizyon ve buna bağlı gelişebilecek
komplikasyonların önüne geçmesi açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Parapleji ve mortalite
açısından da klasik cerrahiye göre üstünlük göstermektedir. Bu yöntemin uzun dönem sonuçlarının
bilinmemesi en büyük dezavantajı olarak görülmektedir.16-20
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ŞEKİL 5: Torakoabdominal aort anevrizmalarında hibrid girişimler. A) Asendan aorta- visseral baypas; B) İlyak arter-visseral baypas; C) Asendan aortavisseral baypas uygulanmış bir vakanın kontrol bilgisayarlı tomografi anjiyografisi.

C) Dallı veya Fenestre greftler: Bazı greft firmaları bu bölgelerde kullanılmak üzere dallı veya fenestre greftler imal etmektedirler. Dallı greftler
kişinin anatomisine göre özel olarak imal edilmekte
(Cook), dolayısıyla yaygın olarak kullanılamamaktadır. Öte yandan son yıllarda bu damarların çıkış
bölgelerinde fenestrasyon olan greftler gündeme
gelmiştir. Bu greftlerin kullanımı durumunda ana
gövdedeki fenestrasyondan ilgili damara ayrıca bir
stent yerleştirilmesi gerekmektedir. Gerek dallı gerekse fenestre greftlerin “endoleak” açısından sonuçları hakkında henüz bir genel kanı oluşmamıştır.21-23
Çok nadiren bu tip anevrizmalarda baca
“chimney” veya sandviç teknikleri ile endovasküler stent greft uygulaması mümkün olmakla birlikte, bu yöntemler gerek teknik zorlukları gerekse
“endoleak” oranlarının yüksek olması nedeniyle
yaygın olarak kullanılmamaktadır.24,25

TİP B AORT DİSEKSİYONUNDA
ENDOVASKÜLER YÖNTEM:

Akut tip B aort diseksiyonlarında açık cerrahide
hastane mortalitesi %15-20 arasında değişmektedir. Bu hastaların %25-50’sinde ise yalancı lümen
açık kalmaktadır. Uluslararası Aort Diseksiyonu
Veritabanı (IRAD) raporlarına göre, akut tip B diseksiyonlarda açık cerrahide mortalite oranı %32,
endovasküler greft uygulanan hastalarda %7 ve
medikal tedavi uygulanan hastalarda ise %10 düzeyinde seyretmektedir.26 Malperfüzyon gelişmiş,
renal ve mezenter iskemisi ortaya çıkmış olan has164
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talarda ise mortalite %50-80 arasındadır.27 Öte yandan, stabil tip B diseksiyonlarda medikal tedavi uygulanan hastaların yaklaşık %25-35’inde 2 yıl
içerisinde rüptür gelişmektedir.28

Günümüzde rüptür ve organ malperfüzyonu
ile beraber seyreden akut tip B diseksiyonlarda TEVAR, hayat kurtarıcı bir yöntem olarak görülmektedir. Öte yandan bu hastalara erken dönemde
TEVAR uygulanması aortanın yeniden şekillenmesi “remodeling” açısından avantaj sağlamaktadır. Bu
mantıktan hareketle, bizim de dahil olduğumuz bazı merkezler hastanın ilk başvurduğu anda eğer yalancı lümen çapı 22 mm ve torasik aorta çapı 40 mm
ve üzerinde ise, organ malperfüzyonu ve rüptür olmasa dahi TEVAR uygulamaktadırlar.29-32 Kronik
diseksiyonlarda ise endikasyon disekan anevrima
gelişimine göre torasik aort çapının genişlemesi ile
konmaktadır. Bu noktada torasik aort çapının 55
mm ve üzerinde olması, 6 ayda 5 mm’den fazla genişlemesi, refrakter ağrı ve malperfüzyon durumunda TEVAR endikasyonu ortaya çıkmaktadır.33
Akut diseksiyonlarda yalancı ve gerçek lümenler
arasındaki “flap” stent greftin gerçek lümene yerleştirilmesi ile yalancı lümene doğru kolaylıkla hareket ederek yalancı lümenin tümüyle oblitere
olmasını sağlarken, kronik diseksiyonlarda bu hareket “flap” deki fibrozis gelişimi nedenyle tam olarak sağlanamamakta ve yalancı lümende tam
obliterasyon ortaya çıkmamaktadır. Akut diseksiyonlarda medikal tedavi ile beraber endovasküler
greft uygulamasını araştıran “The Investigation of
Stent Grafts in Aortic Dissection” (INSTEAD) çalışması sonuçlarına göre, komplike olmayan diseksiyonlarda 2 yıllık süreçte endovasküler greft
mortalite avantajı sağlamamakla birlikte, aortada
“remodeling” açısından avantaj sağlamıştır.

FROZEN ELEPHANT TRUNK

Tip A diseksiyonlarda tedavi prensibi akut patolojiye yönelik olarak açık cerrahi ile asendan ve/veya arkus aorta replasmanı ve “elephant trunk”
yapmak, kısaca Tip A diseksiyonu Tip B diseksiyon
haline getirmek ve sonrasında ikinci seansta hastanın kliniği ve yukarıda belirtilen şartların gelişimi
durumunda müdahale etmektir. Öte yandan, ilk seansta cerrahi olarak konulan “elephant trunk” disDamar Cer Derg 2013;22(2)
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tal patolojiyi tedavi etmemekte, sadece ikinci ameliyat için kolaylık sağlamaktadır. Bu hastaların büyük bölümü ikinci ameliyat için tekrardan
başvurmamakta veya bu üreçte akut rüptür ile kaybedilmektedir. Endovasküler tekniklerin gelişmesiyle, Tip A diseksiyonların tek seansta tedavi
edilmesi mümkün olmuştur. “Frozen Elephant
Trunk” adı verilen teknikte, arkus replasmanı tamamlandıktan sonra subklavyen arter distaline endovasküler greft konularak desendan aortada
yalancı lümenin oblitere olması ve gerçek lümenin
genişlemesi sağlanmakta, ve böylelikle aortik remodeling sağlanmaktadır.34-37 Aynı teknik, dejeneratif aort anevrimalarındada uygulanabilmektedir.
Bu amaçla üretilen kombine greftler mevcut olmakla birlikte, torasik stent greftin arkus greftine
dikilmesi ile de uygulanabilmektedir (Şekil 6).

TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİNDE
ENDOVASKÜLER YÖNTEM

Künt torasik aort travmalarında, aorta sıklıkla subklavyen arterin hemen distalinde, aortik isthmus bölgesinde transekte olur. Oldukça tehlikeli olan bu
klinik tabloda son yıllarda TEVAR hayat kurtarıcı
bir yöntem olarak yer almaktadır.38,39 Burada endovasküler greft kullanımı açısından en önemli sorun
aortanın normal çapta olmasıdır (20-22 mm). Dolayısıyla uygun ölçüde greft tercih edilmelidir.

TEKNİK

Kanımızca TEVAR işlemi ameliyathane şartlarında tercihen hibrid odalarda veya görüntü kalitesi

ŞEKİL 6: “ Frozen Elephant Trunk”. A) Distalden arkus aortaya çıkılan bir
“stiff tel” üzerinden greftin arkusdan distale yollanması; B) Greftin subklavyen
arter distalinde açılması; C) Arkus aorta replasmanının tamamlanması; D)
Frozen Elephant Trunk uygulanmış bir vakanın kontrol bilgisayarlı tomografi
anjiyografisi.
Damar Cer Derg 2013;22(2)
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iyi olan bir mobil cihaz eşliğinde yapılmalıdır.
Özellikle hibrid girişimlerin aynı seansta yapılması açısından bu şartlar önemlidir. Öte yandan kateter odalarında yapılacak işlemlerde enfeksiyon riski
açısından dikkatli olunmalı ve acil cerrahi girişimler için gerekli tedbirler alınmalıdır.

TEVAR, lokal anestezi altında da yapılabilmekle birlikte, genel anestezi hemodinaminin daha iyi kontrol edilebilmesi açısından önem
taşımaktadır. Özellikle greftin aorta içerisinde açılması esnasında sistolik kan basıncının 70-80 mmHg
düzeyinde olması önem taşımaktadır. Hasta açık
cerrahi yapılacakmış gibi hazırlanmalı ve monitorize edilmelidir. Özellikle diseksiyon vakalarının
transözafageal ekokardiyografi eşliğinde yapılması, “stiff” telin gerçek lümende olduğundan emin
olunması açısından önem taşımaktadır.

Preoperatif tomografik anjiyografinin yardımı
ile ilyak arterler kontrol edilmeli ve yapısal olarak
iyi olan taraf, greftin yerleştirilmesi açısından tercih edilmelidir. Torasik aort çapının abdominal
aortaya oranla daha geniş olması nedeniyle mevcut
greft çapları 22-46 mm arasında değişmektedir.
Dolayısıyla genel olarak torasik greft sistemlerinin
çapı 22-25 french arasında değişmektedir. Bu nedenle tek taraflı inguinal eksplorasyon yapılmalıdır. Diğer taraftan, anjiyografi için “sheath”
yerleştirilmelidir. Greftin yerleştirileceği taraftan
bir “sheath” yardımı ile kılavuz kateter yardımı ile
“stiff “tel torasik aortaya çıkılır. Diğer taraftan ise
greftin yerleştirileceği bölgeye göre subklavyen arter veya sol karotis artere bir kateter yerleştirilir.
Bu kateter, işlem esnasında greftin proksimal ucunun açılacağı bölge için referans teşkil eder. Alternatif olarak yapılan anjiyografide bir referans nokta
da seçilebilir. Diseksiyon vakalarında telin gerçek
lümende olduğundan emin olunmalıdır. Anevrizma vakalarında %20 “oversize” kuralı geçerli olup,
diseksiyon vakalarında aşırı “oversize”dan kaçınılmalıdır. Greftin açılma yerinden emin olunduktan
sonra, sistolik kan basıncı 70-80 mmHg düzeyindeyken, greft dikkatli olarak aorta içerisinde açılır.
Anevrizmanın uzunluğuna göre proksimal ve distalde en az 10 mm’lik bir sağlam aort dokusunun
mevcut olması, greftin sağlam aort duvarına tam
olarak oturması açısından önem taşımaktadır.
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KOMPLİKASYONLAR

Torasik endovasküler stent yerleştirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek en sık gördüğümüz
komplikasyonlar kısaca aşağıda özetlenmiştir.

1- Greft etrafından kaçak “endoleak”: Greftin
aort duvarını tam olarak sarmaması durumunda
greftten nativ aort dokusuna olan kaçaklardır. Dört
tipi vardır. Tip 1 kaçaklar greftin proksimal ve distal uçlarından olan kaçaklardır ve mutlaka tedavi
edilmelidirler. Tedavi yöntemi olarak öncelikle balon dilatasyon denenmelidir. Eğer buna yanıt alınamıyor ise, uzatma grefti ile sağlam bölgeye
ulaşılmalıdır. Tip 2 kaçaklar torasik aorttan çıkan
damarlardan anevrizma kesesine olan kaçaklardır.
Bunlar izlenebilir; eğer çap artıyor ise müdahale edilir. Tip 3 kaçaklar birden fazla greft kullanımında
greftlerin “overlap” mesafeleri yeterli değilse, ki en
az 2-3 mm olmalıdır, bu mesafeden olan kaçaklardır.
Tedavide balon dilatasyon veya araya ek bir greft
konulması gerekir. Tip 4 kaçaklar ise greft materyalinden anevrizma kesesine olan kaçaklardır. Bugün
için çok nadir görülmektedirler ve izlenebilirler. Kese çapı artış gösteriyor ise müdahale edilmelidir.
2- Greftin migrasyonu: Greftin aort duvarına
tam olarak oturmaması durumunda yer değiştirmesidir.
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SONUÇ

Torasik aort patolojilerinin tedavisinde endovasküler yöntem her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Erken dönem sonuçları, gerek mortalite gerekse
morbidite açısından açık tamire oranla daha yüz güldürücüdür. Hastanede kalış süresi, kan transfüzyon
oranları, parapleji oranları açık tamire göre oldukça
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oranları gelişen tecrübe ve teknolojiye paralel olarak her geçen gün daha iyiye gitmektedir.
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