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I

ÖN SÖZ

Türk ve İslam aleminin en büyük tıp alimi olan İbni Sina 980 yılında günümüz 
Özbekistan’ının o zamanki Samani Devletinin başkenti Buhara şehrinin 
Afşana köyünde doğmuştur. Üstün zekâsı, merakı ve isteği sayesinde okuduğu 
kitaplarla 16 yaşında çevresinde birçok hekim tarafından tıp otoritesi olarak 
sayılmaya ve bilgisinden faydalanılmaya başlanmıştır. Bundan sonra teoriden 
pratiğe geçerek 17 yaşında Samani hükümdarını tedavi etmiş ve saray 
hekimliğine getirilmiştir. Bu sayede İbni Sina zengin saray kütüphanesinde 
bulunan daha önce ismini bile duymadığı birçok hekimin tıpla ilgili eserlerini 
okuma ve inceleme fırsatı bulmuştur. İbni Sina kütüphane sayesinde teorik 
bilgisini arttırmış saray hekimliği sayesinde de tecrübesini ve pratik bilgisini 
arttırmıştır. Böylece ömrü boyunca edinmiş olduğu teorik bilgi ve pratik 
tecrübelerini aktardığı El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitabını yazmıştır. 
Bu kitap yedi asır boyunca 17. asrın ortalarına kadar Avrupa üniversitelerinde 
tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Bu nedenle bilgilerin aktarılması 
ve bunların üzerine yenilerinin konulması veya yenileriyle değiştirilmesi 
bilimin geliştirilebilmesi için temel koşuldur. 

Bizim de bu kitabı yazmaktaki amacımız çeşitli branşlardaki deneyimli 
ve rutin pratiği yüksek olan cerrahlarımızın edinmiş oldukları teorik ve pratik 
bilgi birikimlerini arkadan gelen yeni cerrah nesile aktarmalarını sağlamaktır. 

Cerrahi Tıp Bilimlerinde Tanı ve Tedavi adlı kitabımızın bölümleri genel 
cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji ve nöroşirurji 
alanında sık karşılaşılan konularda yazılmıştır. Her bölümde kendi konusunda 
geçmişten günümüze kadar semptom, tanı ve tedavi açısından en ince 
ayrıntılarına kadar inen en güncel bilgileri görebileceksiniz. Her bölümde 
yazarlar kendi konularındaki teorik bilgilerini ayrıntılı bir literatür bilgisi 
ve kendi pratik bilgileriyle harmanlayarak sunmuşlardır. Bu bilgilerin özelikle 
cerrahi bilimlere yeni adım atmış genç cerrahlar için hem yol gösterici olacağı 
hem de bu konularda edinebilecekleri pratik bilgi açısından öngörü oluşturacağı 
kanaatindeyim. 

Yazarlara teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgilerini de paylaştıklarından 
dolayı çok teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Taşkın Erkinüresin  
Dr. Yavuz Akalın
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MİNİMAL İNVAZİV VARİS 
TEDAVİSİ:  ENDoVENÖZ ABLASYoN

Yüksel Dereli
(Doç. Dr. ), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, 
yuxel.dereli@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3794-1045)

GİRİŞ 

V
enöz sistem yüzeysel ve derin venler ile bu iki venöz sistemi birbirine 
bağlayan kominikan (perforan) venlerden oluşur. Alt ekstremitede iki ana 
yüzeysel ven sistemi bulunur ve bunlar büyük (vena safena magna; VSM) 

ve küçük (vena safena parva; VSP) safen venler olarak adlandırılır. Büyük safen 
ven ayak bileği seviyesinde iç malleol ön kısmından başlayarak bacağın medial 
kısmında seyreder ve inguinal bölgede femoral vene dökülür (safeno-femoral 
bileşke; SFB). Küçük safen ven ise yine ayak bileği seviyesinde dış malleol arka 
kısmından başlayarak posterior krural bölgede seyreder ve popliteal fossada 
popliteal vene dökülür (safeno-popliteal bileşke; SPB). Seyir ve dökülme 
noktaları açısından bazı kişilerde bireysel varyasyonlar görülebilir. Derin 
venöz sistemde tromboz, yüzeysel venöz sistemde ise yetmezlik sık görülen 
patolojilerdir. Alt ekstremite yüzeysel ven sisteminde elongasyon ve genişleme 
ile ortaya çıkan patoloji varis olarak adlandırılır ve ilgili ekstremitede görünüm 
(kozmetik) ve fonksiyon bozukluğuna (venöz staz) neden olur. Variköz ven 
hastalığı daha yaygın kullanılan şekli ile kronik venöz yetmezlik (KVY) olarak 
ifade edilir. 

EPİDEMİYOLOJİ
Kronik venöz yetmezlik toplumda oldukça yaygın olarak görülen, yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyen, iş gücü kaybına neden olan, ihmal veya suistimal 
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edilebilen, tanı ve tedavi maliyeti yüksek olan bir klinik tablodur. Toplumda 
görülme sıklığı ile ilgili olarak birçok çalışmada farklı oranlar verilmektedir. Bir 
çalışmada tahmini KVY insidansının kadınlarda %73, erkeklerde ise %56’ya 
kadar yükseldiği belirtilmiştir.1 Framingham çalışmasında kadınlarda 70 yaşın 
altında %77’sinde ve 30 yaş altında ise %10’unda varis olduğu gösterilmiştir.2 
Kadın cinsiyet, uzun süre ayakta durma veya oturma, gebelik, bazı meslekler 
(polis, öğretmen, çiftçi vb), hormonal etki, obezite, aile hikayesini içeren birçok 
durum KVY gelişimi ile ilişkili risk faktörleri arasında yer alır.3 

PATOFİZYOLOJİ 
Venöz sistemde kan akımı yer çekimine ters yönde ilerlemektedir ve bunun 
gerçekleşebilmesi için bazı anatomik ve fizyolojik fonksiyonların tam olarak 
işlemesi gerekmektedir. Burada en önemli anatomik yapı venöz kapaklardır 
ve kanın geri kaçışına engel olarak kardiyak yönde iletilmesini sağlar. Alt 
ekstremitelerdeki venöz basınç venöz sistemin normal yeteneğinin işleyişi, 
baldır kas pompası, proksimalde venöz tıkanıklığın olmaması ve arteriyel 
inflowa bağlıdır.4 Bu nedenle KVY gelişiminde rol alan temel patolojinin 
kapak yetersizliği ve/veya venöz obstrüksiyon olduğu kabul edilmektedir. Bu 
sürecin öncelikle SFB veya SPB düzeyindeki kapaklarda başlayıp aşağıya 
doğru ilerlediği (desendan teori) veya sürecin önce distal yan dallardan 
başladığı ve yukarıya doğru ilerlediği (asendan teori) lehine farklı görüşler 
mevcuttur.5 Sonuçta venöz hipertansiyon gelişir ve artan kapiller geçirgenlik 
subkutan dokuda karakteristik değişimlere neden olur. Ekstravasküler alanda 
sıvı, makromoleküller ve hemosiderin birikir. Ödem, venöz egzema ve dermatit, 
lipodermatosklerozis, pigmentasyon ve sonuçta venöz ülserler oluşur.6 

Venöz yetmezlik primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılır. Primer valvüler 
yetersizlik tanımı, etyolojik herhangi bir neden yoksa kullanılır ve valvüler 
yetmezliğin ven duvarındaki defektten kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüzeyel 
venöz yetersizlik olan hastaların yaklaşık %70’inde kapakçık disfonksiyonu 
bulunmaktadır.7 Sekonder venöz yetersizlikte ise altta yatan bir patoloji söz 
konusudur ve sebep sıklıkla derin ven trombozudur (DVT). Etkin tedavi 
uygulanmazsa DVT’nun tamamen kaybolması çok nadirdir. Ven duvarına ve 
kapaklara yapışan trombüs zamanla fibröz dokuya dönüşür. Tam rekanalizasyon 
gerçekleşse bile oluşan hasar nedeniyle kapaklar yetersiz kalabilir. Bu tablo ise 
postrombotik sendrom (PTS) olarak tanımlanmaktadır.8 
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KLİNİK 
Klinik tablo asemptomatik durum ile staz ülseri arasında dağılım gösteren geniş 
bir yelpaze oluşturur. Kozmetik problem en önemli başvuru nedenleri arasında 
yer alır. Ayrıca, ağrı, dolgunluk hissi, yanma, gece krampları, karıncalanma, 
kaşıntı, huzursuz bacak, pigmentasyon artışı gibi cilt değişiklikleri ve staz 
ülserleri gelişebilir. Varis pakeleri üzerinde tromboz ve kaşıntı veya travma 
sonucu kanama gibi nadir komplikasyonlar da gelişebilir. 

Venöz yetersizlik tanı, değerlendirme ve sınıflandırılmasında ortak dil ve 
görüş oluşturmak için 1994 yılında Amerikan Venöz Forum’da CEAP (Clinical 
Etiological Anatomical Pathophysiological) sınıflaması kabul edilmiştir.9 Burada 
hastanın klinik tablosu harf ve rakamlarla ifade edilir. Bu sınıflama hastaların 
takibi ile farklı dönemlerde karşılaştırılmaları açısından kolaylık sağlamaktadır 
ve en son 2020 yılında revize edilmiştir. 

Klinik görünüm (C) CEAP sınıflamasının temelini oluşturur.10 Bu 
kategoride telenjiektaziden venöz ülsere kadar değişen altı evre yer alır (Tablo 
1). Burada C0 venöz hastalık belirtileri olan ancak klinik görüntüleri olmayan 
hastaları kapsamaktadır. Spider venler de denilen telenjiektaziler çapı 1 mm’den 
küçük genişlemiş intradermal venüllerdir. Retiküler venler 1-3 mm arasında, 
intradermal, küçük ve kıvrımlı, kalıcı olarak genişlemiş venlerdir. Variköz 
venler ise çapı 3 mm’den büyük ve kıvrımlı subkutan yapılardır. Safen ven 
veya dalları üzerinde gelişebilir. Korona flebektatika, ayağın medial veya 
lateral bölgesinde yelpaze şeklinde mavi, intradermal telenjektazilerdir ve 
yeni CEAP sınıflamasında ayrı bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Ödem 
ve cilt değişiklikleri genellikle ayak bileği etrafında görülür. Pigmentasyon 
ciltte kahverengi renk değişimi olarak görülür. Ciltte kuruluk, kalınlaşma 
ve döküntüler ile karakterize egzema gelişebilir. Staz ülserleri genellikle iç 
malleol etrafında ortaya çıkar. İyileşmiş ülserler genelde asemptomatik iken, 
aktif ülserlerde enfeksiyon, akıntı, ağrı, ciltte hassasiyet ve gerginlik hissi 
gibi şikayetler görülür. Toplumda telenjiektazi (C1 hastalık) %80, varis (C2 
hastalık) %20-64, ileri düzeyde venöz yetersizlik (C3-6 hastalık) %5 ve venöz 
yetersizliğin son evreleri olan aktif ve iyileşmiş ülserin (C5-6 hastalık) ise %1-2 
oranında görülmektedir.8,11Yeni sınıflamada en önemli değişiklik tekrarlayan 
olguların tanımlanmasını sağlayan C2r ve C6r’dir.10 

Etiyolojik sınıflamada (E) konjenital, primer ve sekonder kategorileri yer 
alır. Ec (konjenital), doğumda ortaya çıkar ve erken yaşlarda bulgu verir. Ep 
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(primer), herhangi bir nedene bağlı değildir. Es (sekonder) ise postrombotik 
veya posttravmatiktir. Etyolojik kategoride ‘e’ ekstrensek (Ese; sekonder 
ekstravenöz) nedenleri (May Thurner sendromu, ekstravenöz tümör basısı, 
obezite vb); ‘i’ ise intrensek (Esi; sekonder intravenöz) nedenleri (posttrombotik 
daralma, travmatik arteriyovenöz fistül ve venöz sarkom) tanımlamaktadır.6 

Anatomik sınıflamada yüzeysel (As), derin (Ad) veya perforan (Ap) 
sistem tutulumu yer alır. Revize edilen sınıflamada rakam olarak değil anatomik 
terimlerin kısaltması olarak tanımlanmaktadır. Eski anatomik sınıflamada 
kullanılan rakamlar yerine 2020 sınıflamasında o bölgenin anatomik adının 
kısaltması önerilmektedir. Eski sınıflamada tanımlanmayan bazı damarlar 
nedeniyle (örneğin; anterior aksesuar safen ven) yeni rakam oluşturulmamış, 
eski rakamlar korunmuş, ancak ve sadece kısaltma tanımlanmıştır (AASV gibi).6

Patofizyolojik olarak reflü (Pr), tıkanma (Po) veya her ikisi birden (Pr,o) 
görülebilir. 

Klinik sınıflamada ‘a’ ibaresi asemptomatik, ‘s’ ibaresi ise semptomatik 
olduğunu gösterir. Etiyolojik, anatomik ve patofizyolojik sınıflamada sebep 
veya lokalizasyon belirlenemeyen kategoriler için ‘n’ ibaresi (En, An ve Pn) 
kullanılır. 

Tablo 1: CEAP (Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological) Sınıflaması 

C (Klinik) A (Anatomik)
C0: Venöz hastalık açısından 

görülebilen veya palpe 
edilebilen bulgu yok

C1: Telenjektazi veya retiküler 
venler

C2: Variköz venler, 
C2r: Rekürren
C3: Ödem
C4: Venöz hastalığa bağlı cilt 

değişiklikleri
C4a: Pigmentasyon, egzema
C4b: Lipodermatosklerozis, 

beyaz atrofi
C4c: Korona filebektatika

C5: Deri değişiklikleriyle birlikte 
iyileşmiş ülser

C6: Aktif venöz ülser
C6r: Rekürren

As: Süperfisyal venöz sistem tutulumu
1. Telenjektazi (Tel), retiküler ven (Ret)
2. Diz üstü büyük safen ven (GSVa)
3. Diz altı büyük safen ven (GSVb)
4. Küçük safen ven (SSV)
Anterior aksesuar safen ven (AASV)
5. Safen ven bölgeleri dışında (NSV)
Ad: Derin venöz sistem tutulumu
6. İnferior vena kava (İVC)
7. Ana iliyak ven (CIV)
8. İnternal iliyak ven (IIV)
9. Eksternal iliyak ven (EIV)
10. Pelvik venler (PELV)
11. Ana femoral ven (CFV)
12. Derin femoral ven (DFV)
13. Femoral ven (FV)
14. Popliteal ven (POPV)
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C (Klinik) A (Anatomik)
15. Krural (tibial) ven (TIBV)

-- Peroneal ven (PRV)
-- Anterior tibial ven (ATV)
-- Posterior tibial ven (PTV)

16. Musküler venler (MUSV)
-- Gastroknemius veni (GAV)
-- Soleus veni ve diğerleri (SOV)

Ap: Perforan ven tutulumu
17. Uyluk (TPV)
18. Baldır (CPV)
An: Venöz yerleşim yeri tespit edilememiş

E (Etiyolojik) P (Patofizyolojik)
Ec: Konjenital 
Ep: Primer
Es: Sekonder
Esi: Sekonder intravenöz 
Ese: Sekonder ekstravenöz 
En: Etiyoloji belirlenememiş

Pr: Reflü
Po: Obstrüksiyon
Pr,o: Reflü ve obstrüksiyon
Pn: Patofizyoloji belirlenememiş

CEAP sınıflamasında klinik skorlama yoktur. Bu amaçla farklı skorlama 
sistemleri kullanılmaktadır ve yaygın olarak kullanılan klink skorlama 
sistemlerinden birisi ‘Venöz Kliniğin Şiddeti Skoru’ (Venous clinical severity 
score; VCSS) ‘dur ve Tablo 2’de gösterilmiştir.12

Tablo 2: Venöz Kliniğin Şiddeti Skoru (Venous clinical severity score; VCSS) 

Şikayet-bulgu Yok:0 Hafif:1 Orta:2 Şiddetli:3
Ağrı veya 
konforsuzluk

Yok Ara sıra, 
aktivitesi 
sınırlamaz 
ve analjezi 
gerekmez

Her gün, orta 
derece aktivite 
kısıtlaması

Her gün, 
ciddi aktivite 
kısıtlaması ve 
düzenli analjezi

Variköz venler Yok Az, dağınık 
varisler, 
korona 
filebektatika

Bacak veya 
uyluğa yayılan 
varisler

Yaygın bacak 
ve uyluk 
varisleri

Venöz ödem Yok Ayak ve ayak 
bileğinde

Ayak bileği 
üzerinde

Diz ve üstünde
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Şikayet-bulgu Yok:0 Hafif:1 Orta:2 Şiddetli:3
Cilt 
pigmentasyonu

Yok veya 
lokal

Diffüz, ancak 
lokalize bir 
alanda ve 
kahverengi

Diffüz ve krurisin 
1/3’ünden az 
veya yeni (mor) 
pigmentasyon

Kruris 1/3’den 
daha fazla, yeni 
pigmentasyon

Endürasyon Yok Fokal, malleol 
çevresinde

Bacak 1/3 
distalden daha az

Baldır 1/3 
distal ve üstü

Aktif ülser sayısı Yok 1 2 >2
Aktif ülser süresi Yok <3 ay >3 ay ve <1 yıl 1 yıldan fazla 

süre iyileşmeyen 
ülser

Aktif ülser çapı Yok <2 cm 2-6 cm >6 cm
Kompresyon 
tedavisi

Yok Ara sıra çorap 
kullanımı

Çoğu gün elastik 
çorap kullanımı

Çoraba tam 
uyum

TANI 
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin 2021 Periferik Arter ve Ven 
Hastalıkları Ulusal Tedavi Kılavuzuna göre KVY tanısı üç basamakta 
toplanabilir; 

1. Basamak (ofis değerlendirmesi): Öykü, fizik muayene,
2. Basamak (noninvaziv vasküler laboratuvar): Sürekli dalga Doppler, renkli

Doppler ultrasonografi (DUSG), pletismografi,
3. Basamak (radyolojik görüntüleme): Bilgisayarlı tomografi (BT) venografi,

manyetik rezonans (MR) venografi, asendan venografi, desendan
venografi.6

Anamnezde kişiye ait risk faktörleri (yaş, cinsiyet, meslek, aile hikâyesi vb) 
sorgulanmalıdır. Fizik muayenede variköz venler inspeksiyon ile gözlenebilir 
veya uygulanacak tanısal testler (örneğin Trendelenburg testi) ile venöz yetmezlik 
varlığı ve lokalizasyonu tespit edilebilir. Tanıda en sık kullanılan radyoloji 
yöntem renkli DUSG’dir. Ultrasonografi noninvaziv, kolay uygulanabilen, tekrar 
edilebilir ve tedavi esnasında kılavuzluk sağlar. Ancak, operatör bağımlıdır ve 
subkutan doku kalınlığının fazla olduğu obez hastalarda değerlendirme için 
yetersiz kalabilir. Venöz çap, kapak yetmezliği, reflü derecesinin tespiti, derin 
venöz yetmezliğin ekartasyonu, kollateral ven veya aksesuar safen ven varlığı 
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değerlendirilebilir. Perforan ven yetmezliği ve reflünün nereden kaynaklandığı 
tam olarak gösterebilir, işaretleme ve haritalama yapılabilir. Ayrıca tedavi 
esnasında kılavuz olarak, endovenöz ablasyon esnasında SFB kompresyonu ve 
işlem sonrası oklüzyon kontrolü için de kullanılmaktadır. Yüzeyel venler, derin 
femoral ven ve baldır venlerinde >0.5 saniye, ana femoral ven, femoral ven 
ve popliteal vende >1 saniye ve perforan venlerde >0.35 saniye reflü patolojik 
olarak kabul edilir.13Ultrasonografi incelemesinin ayakta yapılması gerekir. 

Asendan venografide ayak bileği seviyesinde turnike uygulanarak yüzeyel 
venler oklüde edilir, ayak sırtındaki vene kontrast madde enjeksiyonu yapılır. 
Venöz tıkanıklık, perforan ven yetmezliği ve kollateral dolaşım değerlendirilebilir. 
Desendan venografide ise inguinal bölgeden femoral vene girilerek kontrast 
madde enjekte edilir. Valsalva manevrası yapılır. Derin femoral ven, yüzeyel 
femoral ven ve SFB’deki inkompetan kapaklar görülebilir. Desendan venografide 
reflü sınıflaması; Grade 0: Reflü yok, Grade 1: Uyluk proksimaliyle sınırlı çok 
hafif reflü, Grade 2: Uyluk distaliyle sınırlı belirgin reflü, Grade 3: Baldıra 
kadar popliteal ven boyunca reflü, Grade 4: Sıklıkla inkompetan perforanları 
da içine alan masif reflü. Bilgisayarlı tomografi ve MR venografi abdominal ve 
pelvik venlerin ve inferior vena kavanın gösterilmesinde etkindir. Bu yöntemler 
USG’ye göre oldukça pahalıdır. Ancak klasik venografinin yerini önemli ölçüde 
almıştır.8,14

TEDAVİ 
Kronik venöz yetmezlik tedavisi yaşam tarzı değişikliğinden cerrahi tedaviye 
kadar değişiklik gösterir. Hangi tedavi yönteminin uygulanacağı, hastanın 
CEAP sınıflaması, kişisel özellikleri ve ekonomik durumuna göre belirlenir.6 
Hastalık evresine göre tedavi önerileri Tablo 3’de belirtilmiştir.15 

Tablo 3: Hastalık Evresine Göre Tedavi Önerileri 

C0-C1s C2s-C3s C4s-C5s C6s
Etiyolojik tedavi Yaşam tarzı 

değişiklikleri
Mümkün olabildiğince hemodinamik düzeltme: 
Cerrahi/endovenöz tedavi/skleroterapi

Semptomatik tedavi 
(ilk seçenek)

Vazoaktif ilaç, 
kompresyon

Kompresyon Yüksek basınçlı 
kompresyon

Semptomatik tedavi 
(ikincil seçenek)

Düşük basınçlı 
kompresyon

Ağrı devam ederse vazoaktif 
ilaç

İlave olarak 
vazoaktif ilaç
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Hasta eğitimi tüm evrelerde başarılı tedavi için esastır. Uzun süre ayakta durmak 
veya sabit pozisyonda oturmak varis şikayetlerinin oluşumu ve gelişimini 
artıracağı için elevasyon, yürüyüş egzersizleri ile baldır kas pompasının 
çalıştırılması, bacaklara soğuk su uygulaması ve obeziteye karşı diyet 
düzenlemesi gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilmesi tedaviye uyumu olumlu 
etkiler. 

Kompresyon tedavisi amacıyla elastik bandajlar, varis çorapları, pnömatik 
kompresyon cihazları ve kalıcı bandaj seçenekleri (örneğin Unna bandajı) 
kullanılır.8,14 Varis çorapları venöz yetmezlik tedavisinde oldukça önemlidir. 
Varis çorapları basınçlarına göre beş sınıfa ayrılır; Sınıf A: 10-14 mm Hg (çok 
az basınç), sınıf I: 15-21 mm Hg (hafif basınç), sınıf II: 25-32 mm Hg (orta 
basınç), sınıf III: 34-46 mm Hg (güçlü basınç) ve sınıf IV: >49 mm Hg (çok 
güçlü basınç).14 Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda postoperatif dönemde DVT 
profilaksisi için düşük, genel olarak variköz ven tedavisinde orta ve staz ülseri 
için yüksek basınçlı varis çorapları kullanılır. Varis çoraplarından en iyi yarar 
sağlanabilmesi için hastanın sabah yataktan kalktığı anda venlerin en boş olduğu 
aşamada giyilmesi gerekir. Açık cilt lezyonu olan hastalarda cilt iyileşmesinden 
sonra kompresyon tedavisi uygulanmalıdır. Alman kılavuzunda kompresyon 
tedavisinin kontrendike olduğu durumlar şu şekilde belirtilmiştir; Ciddi periferik 
arter hastalığı (PAH) (Ankle brakial indeks (ABI) <0.6), Epifasiyel bir arteriyel 
baypasa baskı olasılığı, ciddi kalp yetersizliği (NYHA Class IV), kompresyon 
materyaline alerji ve duyu kaybının ciddi olduğu diyabetik nöropati (cilt 
nekrozu olasılığı).16

İlaç Tedavisi: Venoaktif İlaçlar

Kronik venöz hastalıkta sıklıkla reflü ile oluşan venöz hipertansiyon 
klinik tablonun gelişmesinde anahtar rolü oynar. Venöz hipertansiyon 
varlığında özellikle kapillerler seviyesinde mikro dolaşım bozulur, lökositler 
degranülasyonu olur ve içlerindeki serbest oksijen radikalleri salınır. Sonuçta 
duvar bütünlüğünü bozarak endotel hasarına ve permeabilite artışına neden 
olurlar. Bozulan permeabilite nedeniyle sıvı, proteinler ve eritrositler damar 
dışına kaçarak interstisyel alanda göllenir ve ödem ile enflamasyona neden olur. 
Ödem, nörojenik yapıları uyarır ve hastalarda görülen ağrı ve huzursuz bacak 
sendromu ortaya çıkar. Son aşamada fibrin birikimi gelişir, dokulara oksijen 
difüzyonu azalır, lipodermatosiderozis ve staz ülseri oluşur. Venoaktif ilaçlar 
temelde antioksidan mekanizma ile etkilerini KVY’in ödem ve semptomlarını 
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gidererek gösterir. Farklı çalışmalar bu yanıtı azaltmanın valvüler remodeling 
üzerine etkisini göstermiştir.17 Diğer bir etkinin de noradrenalin üzerinden 
sağlanan vazokonstriksiyon ile olduğu düşünülmektedir. Bu etki damar tonusunu 
ve periferik vasküler direnci artırır.6 Medikal tedavide kullanılan venoaktif ilaçlar 
bitkisel kökenli veya sentetik ajanlardır. Venoaktif ilaçların kullanımı konusunda 
kılavuzlarda kesin bir görüş birliği yoktur. Cochrane veri tabanı analizinde 53 
yayın ile 6013 hasta incelenmiş ve venoaktif ilaç kullanmı ile plaseboya oranla 
ödem, huzursuz bacak, ağırlık hissi, kramp gibi yakınmalarda belirgin azalma 
olduğu ve bunun kullanılan ilaçtan bağımsız olduğu bildirilmiştir.18 Hastalara 
venoaktif ilaç kullanımı ile hastalığının düzelmeyeceği ve semptomatik iyileşme 
sağlayacağı konusunda bilgi verilmelidir.

Cerrahi Tedavi 

Kronik venöz yetersizliğin cerrahi tedavisinde VSM’nın yüksek ligasyonu, 
stripping, pake eksizyonu, mini filebektomi, VSP veya perforan ven ligasyonu 
gibi prosedürler uygulanabilir. Bu işlemlerin bazıları lokal anestezi altında 
uygulanabilir. Ancak, çoğu hastada görülen en sık problem olan VSM 
yetmezliğidir ve bunun tedavisi amacıyla en sık uygulanan cerrahi işlem ise 
yüksek ligasyon ve strippingdir. Cerrahi tedavi için genel veya spinal anestezi 
kullanımı gerekir ve eşlik eden komorbiditeler nedeniyle her hastaya cerrahi 
tedavi uygulanamamaktadır. Ayrıca, günümüzde daha sık uygulanan, genel 
anestezi gereksinimi olmayan, iyileşme süreci daha hızlı olan ve perkutan olarak 
uygulanabilen minimal invaziv endovenöz ablasyon yöntemlerinin gelişmesi ile 
cerrahi tedavi ikinci plana düşmüştür. 

Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Girişimsel tedavi endikasyonu hastanın semptomlarına, varislere bağlı objektif 
bulgulara ve komplikasyonlara göre değişmektedir. Amaç, bütün variköz 
venlerin ve venöz hipertansiyon nedeninin ortadan kaldırılması, maksimum 
kozmetik düzelme sağlanması, rekürrensin önlenmesi, semptomların giderilmesi, 
komplikasyonların önlenmesi ve hastalığın tedavi edilmesidir.6

Skleroterapi 

Sklerozan madde enjeksiyonu ile variköz venlerin oklüde edilmesidir ve CEAP 
I varis (telenjektazi veya retiküler venler) tedavisi için öncelikle kullanılması 
gereken tedavi yöntemidir. Ayrıca sıvı veya köpük skleroterapisi safen ven 
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yetmezliği, yan dal varisleri, perforan ven yetmezliği, rekürren varisler, 
genital bölge varisleri, ülser etrafındaki venler ve venöz malformasyonlarda 
kullanılmaktadır.19 Venöz tromboemboli, sklerozan maddeye karşı bilinen alerji 
ve sağdan sola şantlı konjenital kalp anomalisi (patent foramen ovale, atriyal 
septal defekt, ventriküler septal defekt vb.) varlığında skleroterapi için kesin 
kontrendikasyon söz konusudur. Gebelik, laktasyon, lokal veya sistemik aktif 
enfeksiyon, yüksek tromboemboli olasılığı ve akut yüzeyel ven trombozu 
varlığında göreceli kontrendikasyon vardır. Günümüzde en sık kullanılan 
iki ajan polidokanol ve sodyum tetradesil sülfattır. Bu ajanların birbirlerine 
olan üstünlüğü gösterilememiştir.20 Bunun dışında gliserin, %75 dekstroz ve 
hipertonik NaCl de sklerozan ajan olarak kullanılabilir. 

Transkutanöz Lazer

Lazer enerjisi cildi geçerek hedeflenen damar içindeki oksihemoglobin 
tarafından emilir ve termal enerjiye dönüşür. Sonuçta hedef damarda 
koagülasyon ve ardından harabiyet oluşur. Değişik dalga boylarında transkütan 
lazer cihazları vardır ve CEAP I varis tedavisinde 1970’li yıllardan bu yana 
kullanılmaktadır.6 Çoğu zaman tekrarlayan uygulamalara gereksinim duyulur 
ve tedavi seanslar halinde planlanmalıdır. Sklerozan maddeye allerjisi olan 
veya iğne fobisi olanlarda kullanılabilir.8 Avrupa kılavuzunda transkütan lazer 
yalnızca skleroterapinin uygulanamadığı hastalarda IIb seviyesinde ve C kanıt 
düzeyiyle önerilmektedir.8 Büyük damarlara uygulanması sırasında uygulanan 
yüksek enerji nedeniyle ciltte kızarıklık şeklinde renk değişikliğine ve yanıklara 
neden olabilir. 

Endovenöz Ablasyon 

Yüksek ligasyon ve strippingden oluşan geleneksel cerrahi geleneksel olarak 
primer safen yetmezliği için altın standart tedavi olarak kabul edilmiştir.21 Ancak, 
vasküler cerrahide DUSG’nin kullanıma girmesi tanı ve tedavi yönetiminde 
önemli değişikliklere neden olmuştur. Özellikle tedavi kılavuzluğu için DUSG 
kullanımı endovenöz tedavi uygulamalarının hızla gelişmesini sağlamıştır. 
Bugün DUSG vasküler cerrahlar için poliklinik ve ameliyathanelerde olmazsa 
olmaz yardımcı tanı ve tedavi elemanıdır. Tıp alanındaki gelişmeler ve ileri 
tıbbi uygulamalar tüm cerrahi kliniklerde minimal invaziv tedavi yöntemlerini 
popüler hale getirmiştir. Benzer şekilde varis tedavisi için de perkutan olarak 
uygulanan endovenöz ablasyon teknikleri cerrahi tedaviye alternatif hale 
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gelmiştir. Son dönemde varis tedavisi için endovenöz lazer ablasyon (EVLA), 
radyofrekans ablasyon (RFA) ve ultrason kılavuzluğunda köpük skleroterapiyi 
(UGFS) içeren birçok minimal invaziv teknik kullanıma girmiştir.22-24 

Hastanede kalma gerekliliği, genel anestezi ve cerrahi ile ilişkili 
komplikasyonlar cerrahi tedavinin tercih edilmemesine neden olmaktadır. 
Endovenöz ablasyon yöntemleri yüksek başarı oranı, uygulama kolaylığı, daha 
az komplikasyon, erken mobilizasyon, daha kısa hastanede kalış süresi ve 
günlük hayata daha kısa sürede dönüş gibi avantajlar ile popülerite kazanmış ve 
öncelikli tedavi yöntemi olarak tavsiye edilir hale gelmiştir.25 Yapılan bir meta 
analiz çalışmasında, 64 çalışma ile 12320 işlem incelenmiş ve varis tedavisi 
uygulanan hastalarda 3 yıllık başarı oranının cerrahi tedavide (striping) %78, 
köpük skleroterapide %77, RFA’da % 84 ve EVLA’da % 94 olduğu ve endovenöz 
tekniklerin en az cerrahi tedavi kadar etkili olduğu bildirilmiştir.26 American 
Venous Forum kılavuzunda CEAP 2-6 hastalar için VSM’da aksiyel reflü varsa 
(SFB’de reflü olsun veya olmasın) endovenöz ablasyon önerilmektedir.27

Endovenöz ablasyon teknikleri termal (EVLA, RFA ve buhar) ve 
nontermal (kimyasal destekli mekanik tıkanma: MOKA, siyanoakrilat: SA ve 
köpük) ablasyon yöntemleri olarak iki ana gruba ayrılır. En önemli fark olarak 
korozif hasardan kaçınmak için termal ablasyon yöntemlerinde tümesan anestezi 
uygulanması gerekirken, nontermal tekniklerde buna gerek duyulmaz.28-30 

Tümesan anestezinin amacı perivenöz dokuyu ısı enerjisinden korumak, vende 
spazm oluşturmak ve analjezi sağlamaktır. Tümesan anestezi uygulanması 
esnasında multiple cilt ponksiyonu uygulanmaktadır ve buna bağlı olarak 
subkutan ekimoz, tromboz ve nöropatik komplikasyonlar gelişebilir.31 Bu durum 
nontermal ablasyon yöntemlerine periprosedürel konfor avantajı sağlamaktadır. 

Venöz Tromboemboli (VTE) ve Endotermal Isı Kaynaklı Tromboz 
(Endovenous Heat Induced Trombosis; EHIT) endovenöz ablasyonu takip eden 
ve sınırlı sayıda olguda ortaya çıkan bir tablodur ve 2021 yılında Amerikan 
Venöz Forum tarafından yeniden sınıflandırılmıştır; Ia, superior epigastrik vene 
uzanım; Ib, derin ven bileşkesine uzanım; II, derin vende <%50 tutulma; III, 
derin vende >%50 tutulma; IV, derin vende tam tıkanma.32 Yapılan bir çalışmada 
RFA’da %0.3, 1470 ve 980 nm dalga boylu EVLA’da %0.4 oranında VTE 
saptanmış ve gruplar arasında fark tespit edilmemiştir.33 European College of 
Phlebology 2019 Trunkal Ablasyon Kılavuzunda yüksek riskli hastalar (VTE 
öyküsü, trombofili, obezite, immobilizasyon, ileri yaş vb) için tromboprofilaksi 
önermektedir.28 
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Genel olarak endovenöz ablasyon tekniklerinin uygulanması benzerdir. 
Operasyon genelde lokal anestezi altında uygulanır, ancak diz altı seviyede 
multiple variköz ven pakeleri olan hastalarda spinal veya genel anestezi 
gerekebilir. Tedavi edilecek vene erişim en kolay erişilebilen noktadan değil, 
reflünün en alt noktasının distalinden yapılır.6 Sinir hasarından kaçınmak 
için VSM’ya DUSG kılavuzluğunda yapılmalı ve krural bölgenin 1/3 
proksimalinden daha distal ponksiyondan kaçınılmalıdır. Venöz spazmdan 
kaçınmak için hastanın işlem öncesinde hidrate edilmesi ve işlem esnasında 
ters Trendelenburg pozisyonuna getirilmesi venöz dolgunluğu artıracak ve 
ponksiyonu kolaylaştıracaktır. Ponksiyon sonrası safen vene yerleştirilen sheat 
içerisinden kılavuz tel gönderilir ve yine DUSG kılavuzluğunda uygulanacak 
yönteme göre lazer veya radyofrekans kateteri veya yapıştırıcıyı taşıyacak sistem 
SFB’nin 1-2 cm yakınına kadar ilerletilir. Ana femoral vene zarar vermeden 
gidilebilecek en üst noktaya kadar gidilmesi özellikle aksesuar safen ven 
nükslerinin önlenmesini sağlar. Derin ven trombozundan kaçınmak için genelde 
işlem SFB’nin birkaç cm distalinden başlanarak distale doğru uygulanır. Termal 
ablasyon yöntemlerinde bu aşamada tümesan anestezi uygulanması gerekir. 
Bu amaçla yaklaşık 500 ml serum fizyolojik içerisine lokal anestezik ajan ve 
bikarbonat konulur. Tümesan anestezik solüsyonun %8,4 sodyum bikarbonat ile 
tamponlanmasının, perioperatif ve erken ameliyat sonrası ağrının azaltılmasında 
etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir.34 Tümesan anestezi solüsyonu DUSG 
kılavuzluğunda VSM’nın seyri boyunca etrafına ve fasya içine enjekte edilir. 
Böylece safen ven komşu yapılardan izole edilmiş olur. Nontermal ablasyon 
yöntemlerinde tümesan anesteziye ihtiyaç yoktur. Böylece bu işlem esnasında 
yapılan multiple ponksiyon ve bununla ilişkili komplikasyonlardan (kanama, 
ekimoz, flebit, nöropati vb) kaçınılmış olur. Sonra ablasyon ajanının SFB’ye 
yakınlığı DUSG ile tekrar kontrol edilir. Bu aşamada VSM’nın boşalması, 
kateter ile ven duvarı temasının daha iyi ve ablasyon işleminin daha etkin olması 
için hasta Trendelenburg pozisyona getirilir. Sonra SFB’ye ultason probu ile 
kompresyon uygulanarak işleme başlanır. İşleme distale doğru devam edilirken 
VSM seyri boyunca cilt üzerinden kompresyon uygulamaya devam edilir. 
İşlem sonunda DUSG ile VSM’daki oklüzyon kontrol edilir. Ablasyon işlemi 
tamamlandıktan sonra varsa miniflebektomi uygulanabilir. American Venous 
Forum kılavuzunda ve European College of Phlebology 2019 Trunkal Ablasyon 
Kılavuzu’nda “Ablasyon sonrası ağrı ve ödemi azaltmak için bir hafta boyunca 
kompresyon IIa/B kanıt düzeyiyle önerilmektedir.28,35
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Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA) 

Lazer ışınları için genel olarak ≤ 1064 nm dalga boyu hemoglobine hassas ve 
> 1320 nm dalga boyu ise suya hassas lazer dalga boyları olarak sınıflandırılır. 
Hemoglobine hassas lazer dalga boyları, intimaya termal zarar veren buhar 
kabarcığı oluşumuna yol açar.36 Bu mekanizma, venin kapatılmasında etkili 
olsa da ekstravazasyona bağlı olarak işlem sonrası ağrı ve ekimoz artar. Buna 
karşın suya hassas lazer dalga boylarının hedefi endotel hücrelerinde bulunan 
interstisyel sudur. Kollajen kontraksiyonu ve daha düşük enerjiyle fibrozis 
oluşur. Tüm mevcut dalga boyları variköz venlerin ablasyonunda başarılıdır, 
ancak farkı oluşturan yan etkiler ve hasta uyumudur.

Venöz yetmezlikte cerrahi tedaviye ilk ciddi alternatif 2001 yılında ortaya 
atılan EVLA uygulaması olmuştur.37 Bu yöntemde reflüye neden olan VSM ve 
VSP gibi venler lümen içine yerleştirilen bir lazer fiberi ile lokal anestezi altında 
termal enerji ile ile kapatılmış (ablasyon) ve sonra vücut tarafından fibrozis ile 
ortadan kaldırılmıştır. Bu yöntemin en önemli avantajları, lokal anestezi altında 
yapılması, ağrısız olması, yara yeri veya kesi izi olmaması ve işlem sonrası 
hastanın erken mobilize olup yürüyebilmesidir. Bu avantajları nedeniyle, EVLA 
tüm dünyada venöz yetmezliğin giderilmesinde ilk seçilecek tedavi yöntemi 
durumuna gelmiştir.38-41 

İlk dönem EVLA çalışmalarında çıplak uç ve farklı lazer dalga boylarının 
bildirilmiştir. Sonra kullanılan kateterler ve uçlar yenilenmiştir. Yeni tasarımların 
amacı, çıplak ucun damar duvarıyla doğrudan temas etmesini önlemek ve 
böylece damar duvarı hasarını azaltmaktır. Başlangıçta kullanılan çıplak fiber 
lazerler, damar duvarında perforasyon ve perivenöz doku tahribatına neden 
olacak şekilde eşit olmayan enerji iletimi oluşturur. Yeni kateter tasarımları ile 
daha düşük enerji yoğunluğu ve ısıtılmış yüzey alanını artırmak amaçlanmıştır. 
Bu konuda en sık kullanılan ELVeS Radial uçlu fiberdir (Biolitec AG, Wien, 
Avusturya) ve European College of Phlebology 2019 kılavuzu trunkal ablasyonda 
kaplı uçlu lazer kateterleri IIa/B düzeyiyle önerilmektedir.28

Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Bu yöntemde endovenöz ablasyon için radyofrekans enerjisi kullanılmaktadır 
ve lazer ile benzer şekilde kateter aracılığı ile venöz duvara iletilen radyofrekans 
enerjisi burada ısı enerjisine dönüşür ve venöz endotelde enlamasyon, protein 
denatürasyonu ve tromboza yol açarak internal ablasyon sağlar. Güncellenen ve 
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günümüzde kullanılan ClosureFast RFA kateteri ilk dönemde kullanılan Closure 
Plus kateterine göre daha etkili ve hızlıdır. Kateterin 7 cm uzunluğundaki 
terapötik distal ucu her atışta 20 saniye çalışır. Isıtma elemanının sıcaklığını 
120°C’de korumak için güç jeneratör tarafından otomatik olarak ayarlanır. 
İşlemden 20 sn sonra, radyofrekans enerji iletimi otomatik olarak sonlandırılır.6 
Avrupa çok merkezli prospektif kohort çalışmasının 5 yıllık sonuçlarında RFA 
ile safen ven oklüzyon oranı %91.9 ve reflü görülmeme oranı %94.9 olarak 
bildirilmiştir.42 Whiteley ve ark. RFA için 15 yıllık sonuçlarını yayınlamış ve 
hastaların 51’inde (%56) yeni variköz ven olmadığı bildirilmiştir.43

Buhar Ablasyon

Endovenöz buhar ablasyonunda damara maksimum 120 °C sıcaklıkta buharla ısı 
enerjisi uygulanır. Buharlı kateter, SFB’nin yaklaşık 2-3 cm distaline yerleştirilir. 
Kateter küçük buhar atımlarını serbest bırakır ve kademeli olarak ven kapatılır. 
Yapılan bir çalışmada 117 ekstremiteye buhar ve 110 ekstremiteye EVLA 
uygulanmış, 1 yıllık takipte sonuçların benzer olduğu, 12 hafta sonra yaşam 
kalitesi skorunun (QoL) her iki tedavide eşit olduğu, komplikasyon oranlarının 
benzer olduğu ve buhar ablasyonu uygulanan hastaların işlem sonrası daha az 
ağrı ve daha kısa iyileşme süreci yaşadığı bildirilmiştir.44 

Ultrason Eşliğinde Köpük Skleroterapi (Ultrasound Guided Foam Sclerotherapy; 
UGFS)

Bu yöntemde endovenöz ablasyon için köpük halinde sklerozan madde 
enjeksiyonu uygulanır. Bu amaçla sıvı haldeki sklerozan madde Tessari yöntemi 
ile hava veya CO2 ile karıştırılarak köpük elde edilir.6 Ultrason eşliğinde köpük 
skleroterapi safen ven reflüsünün tedavisinde ilk olarak 1996’da bildirilmiştir.45 
Avantajlı yönleri kolay uygulanması, tekrarlanabilir olması, tümesan anestezi 
gerektirmemesi ve ucuz olmasıdır. Ancak safen venlerinin ablasyonu için köpük 
skleroterapi, endotermal tekniklere oranla daha az başarılı görünmektedir. 
Ayrıca, UGFS’de enjeksiyon bölgesinde hiperpigmentasyon, trombofilebit ve 
ağrı gibi komplikasyonlar görülebilir. 

Mekanokimyasal Ablasyon (MOKA)

Bu yöntemde endotel hasarı oluşturan döner bir tel içeren mekanik bileşen 
ve kateterin ucundan yapıştırıcı madde salınımı sağlayan kimyasal bileşen ile 
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aynı anda mekanokimyasal ablasyon uygulanır. İşlemde venöz ponksiyon için 
uygulanan lokal anestezi dışında anesteziye ihtiyaç duyulmaz.30 Sklerozan ajanların 
doz sınırlaması nedeniyle tek seferde sadece bir safen venin tedavisi mümkündür. 
Tedaviden sonraki bir hafta boyunca elastik kompresyon çorabı önerilir.6 

Siyanoakrilat Ablasyonu

Siyanoakrilat intravasküler embolizan ajan olarak 1960’lı yıllardan bu yana 
yara kapatılması, gastrointestinal kanama, ve arteriyovenöz malformasyonların 
tedavisinde kullanılmaktadır.46,47 Etki mekanizması olarak kan ile temas ettiğinde 
plazma ve kan polimerizasyonunu uyarır, yaklaşık 2-3 dakikada maksimum 
bağlanma gücü elde edilir ve vasküler yapının oklüzyonu sağlanır.48 Kronik venöz 
yetmezlikte kullanım için 2011 yılında FDA onayı alınmış ve pilot çalışmasının 
sonuçları yayımlanmıştır.49 Bu yöntemde tümesan anestezi gerekmez, aynı seansta 
birkaç damara ablasyon uygulanabilir ve işlem sonrasında kompresyon çorabı 
gerekmez. Yapılan bir çalışmada, siyanoakrilat ile endovenöz ablasyon tedavisiyle 
36 aylık takipte %90-95 başarı oranı sağlandığı, kısa işlem süresi ve işlem konforu 
ile cerrahi tedaviye alternatif olduğu belirtilmiştir.50 Başka bir çalışmada, 116 
hastaya ait 24 aylık sonuçlar incelenmiş ve siyanoakrilat ile varis tedavisinde 
%2.7 rekanalizasyon saptandığı ve güvenli bir işlem olduğu vurgulanmıştır.51

Varis tedavisinde endovenöz ablasyon yöntemi olarak EVLA, RFA ve 
siyanoakrilat ablasyon yöntemleri daha fazla ilgi görmüştür ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Diğer yöntemler ise sınırlı sayıda kullanım alanı bulmuştur. 
Siyanoakrilat ile lazer ve/veya RFA yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda, 
tümesan anestezi uygulaması ile ilişkili komplikasyonların olmaması, işlemin 
daha kısa süreli ve konforlu olması ve elastik bandaj kompresyonu gereksinimi 
olmaması gibi avantajları ön plana çıkmaktadır. Endovenöz lazer ve RFA ile 
siyanoakrilat glue ablasyonun karşılaştırıldığı bir çalışmada, üç yöntem arasında 
venöz oklüzyon açısından farklılık görülmediği, ancak günlük hayata erken 
dönüş, periprosedürel ağrı ve venöz klinik şiddet skoru açısından siyanoakrilat 
embolizasyon tedavisinin daha üstün olduğu belirtilmiştir.52 

Sonuç olarak, minimal invaziv yöntemler olan ve perkutan olarak 
uygulanabilen endovenöz ablasyon yöntemlerinde hastaların hastanede kalış, 
yara iyileşmesi ve günlük hayata dönüş süreleri cerrahi tedaviye göre oldukça 
düşüktür. Yüksek etkinlik ve periprosedürel konfor bakımından cerrahi tedaviye 
alternatif olmuş ve tercih edilir hale gelmişlerdir. Termal ablasyon yöntemleri 
için dezavantaj olarak görülen tümesan anestezi ile ilişkili komplikasyonlar 
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deneyimli merkezlerde ve uzman kişiler tarafından uygulandığında oldukça 
nadir görülür. Minimal invaziv endovenöz ablasyon yöntemleri için en önemli 
dezavantaj yetişmiş ekip ve ekipman gereksinimi olarak görülmektedir. Buna 
bağlı olarak erken dönem maliyeti yüksektir. Ancak, hastanede kalış süresi, tedavi 
masrafları ve hastanın işgücüne erken dönmesi ile birlikte değerlendirildiğinde 
total maliyet yönünden de orta ve uzun dönemde daha avantajlı görünmektedir. 
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Giriş

V
ücudumuzun günlük yaşantımız esnasında travmaya sıklıkla maruz kalan el 
ve el bileği bölgesinde görülen kırıklar ortopedi kliniklerini en çok meşgul 
eden patolojilerdir. Radius distal uç kırıkları bu grupta en sık görülen 

kırıklardır. Acil servise travma ile başvuran ve kırık gelişmiş olan olgularının 
yaklaşık %20’sini, tüm önkol bölgesindeki kırıkların %75’ini oluşturur. Yaşa 
bağlı kırık prevalansı incelendiğinde görülme sıklığının pik yaptığı iki yaş grubu 
göze çarpar. Bunlardan birinci grubu 5-10 yaş arası fiziksel olarak travmaya 
açık aktif olan çocuklar oluştururken, ikinci grubu daha az aktif yaşam süren, 
yaklaşık %80’inin bayan olduğu, 65 yaş üstü grup oluşturur (1-2)

*Bu çalışma, ilk yazarın hazırladığı uzmanlık tezinden üretilmiştir.
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Yaralanma mekanizması çoğunlukla açık el üzerine düşme olup, 
özellikle kemik kalitesi azalmış osteoporotik kişiler için dikkat çekicidir. Genç 
populasyonun yüksek enerjili yaralanmalara açık olması nedeniyle çok parçalı 
ve yer değiştirmiş kırık olma olasılığı yüksektir. Bu kırıklar açık kırık şeklinde 
olabileceği gibi tendon rüptürü ve nörovasküler yaralanmalar da beraberinde 
bulunabilir. Tüm toplumlarda sık görülmesi ve tedavi sonuçlarının kişinin 
fonksiyonel işlevlerini etkilemesi nedeni ile tanısı ve uygulanacak tedavi çok 
önemlidir. Distal radius kırıklarının tedavisi planlanırken kırık tipi ile beraber 
yaş, genel sağlık durumu, fiziksel ve mental kapasitesi, komorbidite, tedaviye 
adaptasyonu ve hastanın beklentisi göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavide asıl 
amaç, kırık gelişimi öncesi anatominin sağlanması, sağlanmış olan anatominin 
korunması ve tedavi bitiminde uygun fonksiyonel bir el bileği elde edilmesidir. 
Kırık tipi, kırığın kayma miktarı ve stabil olup olmaması tedavide cerrahi 
yöntemlerin gerekip gerekmeyeceği konusunda bilgi verir. Kapalı bir redüksiyon 
ve alçı ile tespit düşük enerjili, eklemi içermeyen ve dengeli kırıklarda çoğu 
zaman başarılı sonuçlar vermektedir. Tedavi açısından esas problemli kırıklar 
ise yüksek enerjili, parçalı, eklemi kateden ve dengesiz kırıklardır. Dengesiz 
kırıkların tedavisinde çok çeşitli cerrahi ve tespit yöntemi tanımlanmış olmakla 
birlikte, standart rutin bir tedavi metodu henüz ortaya konmamıştır. Kapalı 
yerleştirme sonrasında perkütan pinleme ile beraber alçı uygulaması, perkütan 
pinleme ile beraber eksternal fiksatör ile tespit uygulaması, sınırlı açık veya açık 
yerleştirme sonrasında pinleme, açık yerleştirme ile beraber internal yöntemle 
tespit, tüm bu cerrahi yöntemlerin birtakım kombinasyonları ve bu yöntemlere 
ek olarak artroskopi destekli yerleştirme ve tespiti cerrahi tedavi alternatifleri 
arasında sayılabilir. 

Travma Mekanizması

Distal radius kırıkları travma mekanizmaları aşağıdaki gibidir (3).

1) Direk travma: Distal radius bölgesine direk gelen çarpma ya da vurma
tarzı darbeler dolayısıyla olur.

2) İndirek travma: Sıklıkla dirsek tam ekstansiyon, önkol pronasyon ve el
bileği dorsifleksiyonda iken açık el üstüne düşme ile oluşur.

Distal radiusun kırılabilmesi için o bölgeye direk olarak 105 ila 440 kg arasında 
yüklenme gerekmektedir. Erkeklerde ortalama 282 kg, kadınlarda ise ortalama 
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195 kg güç gerekmektedir. Distal radius kırıkları el bilek dorsifleksiyonunun 
40° ila 90° arasındayken yük binmesiyle oluşur. Düşük dorsifleksiyon açılarında 
gereken güç daha düşüktür (3).

Kırıkların Sınıflandırılması 
Frykman Sınıflandırması:

Frykman’ın 1967 yılında yaptığı biyomekanik ve klinik araştırmalar neticesinde, 
distal radius metafizer kırıklarını eklem içi, eklem dışı ve beraberinde ulnar 
stiloid kırığı bulunup bulunmamasına göre çeşitli tiplere ayırmıştır (4,5). 

Bu sınıflamaya göre; 

Tip 1:  Radyokarpal ekleme uzanım göstermeyen distal radius metafizer kırığı, 

Tip 2:  Radyokarpal ekleme uzanım göstermeyen distal radius metafizer kırığı 
ile birlikte ulna stiloid kırığı, 

Tip 3:  Radiokarpal ekleme uzanım gösteren distal radius metafizer kırığı,

Tip 4:  Radiokarpal ekleme uzanım gösteren distal radius metafizer kırığı ile 
birlikte ulnar stiloid kırığı, 

Tip 5:  Radioulnar ekleme uzanım gösteren distal radius metafizer kırığı, 

Tip 6:  Radioulnar ekleme uzanım gösteren distal radius metafizer kırığı ile 
birlikte ulnar stiloid kırığı, 

Tip 7:  Radiokarpal ve radioulnar ekleme uzanım gösteren distal radius 
metafizer kırığı,

Tip 8:  Radiokarpal ve radioulnar ekleme uzanım gösteren distal radius 
metafizer kırığı ile birlikte ulnar stiloid kırığıdır.

Fernandez Sınıflandırması:

Fernandez’in ortaya koyduğu sınıflandırma sistemi travma mekanizmasını göz 
önünde bulundurur ve birlikte olan ligamentöz lezyonlar, yarı çıkık olup olmama 
hali, komşu karpal kemik kırıklarını içerip içermemesi gibi ayrıntılardan dolayı 
tercih edilir (6,7).

Bu sınıflandırmaya göre:

1.  Bending (bükülme) kırıkları: Yüklenme ile birlikte eklem dışı metafizer 
bölge kırığı oluşur (Smith ve Colles kırığı). 
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2. Kompresyon kırıkları: Subkondral bölge ve metafizer bölgedeki kemiklerin
ezilmesiyle ile kırık ortaya çıkar (Die-punch kırığı).

3. Shearing (makaslama) kırıkları: Eklem yüzeyini içeren kırıklardır (Barton,
radial styloid kırığı).

4. Avulsüyon kırıkları: Rotasyonel travmalar sonucunda oluşur. Radiokar-
pal eklem çıkık veya yarı çıkığı eşlik eder. Ligament yapışma yerlerinde
oluşan kırıklar olduğu için dengeli olmayan kırıklardır. Sıklıkla yumuşak
doku hasarı eşlik eder.

5. Yukarıdaki dört kırık tipinin kombinasyonlarıdır ve dengesizdir.

Melone Sınıflandırması

Bu sınıflandırma Charles P. Melone tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir 
(8). Bu sınıflandırma sistemi distal radiusun ulnar taraftaki eklem kısmının 
durumunun, tedavi seçimi ve el bileğinin prognozunun belirlenmesindeki önemi 
inancına dayalıdır. 

Tip 1: Parçalanmamış dengeli cisim kırığı

Tip 2: Radial stiloidin dengesiz kırığı, volar veya dorsal barton kırığı 

2a: Yerleştirilebilen 

2b: Yerleştirilemeyen

Tip 3: Dikensi tarzda kırık, volar yapılara hasar verir

Tip 4: Yarılma tipinde kırık, medial kısım dorsal ve volar parçaların ayrıldığı 
kırık tipi

Tip 5: Patlama tarzı kırık

AO/ASIF Sınıflandırması

AO/ASIF tarafından 1986 yılında geliştirilmiş olan bir sınıflandırma sistemidir 
(Tablo1). Pratik açıdan klinikte kullanımı zordur (9,10). 
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Tablo1: AO Sınıflandırması

 Grup A: 
Ekleme uzanım 
göstermeyen 
kırıklardır.
 
 
 

A1: Ulnanın ekleme 
uzanım göstermeyen 
kırığıdır. Radiusta kırık 
yoktur.

A1.1. Ulna stiloid kırığı
A1.2. Sadece metafizer bölge kırığı
A1.3. Metafizer bölge parçalı 
kırığı

A2: Radiusun basit ve 
ayrışmamış kırığıdır.

A2.1. Eğim yoktur Kırık 
ayrışmamıştır
A2.2. Kırık dorsale açılanmıştır
A2.3. Kırıkta volare açılanma vardır

A3: Parçalı ekleme 
uzanmayan kırık

A3.1. İmpakte, radiusta 
uzunlamasına kısalık oluşmuş
A3.2. Açılanma mevcut
A3.3. Parçalı kırık

Grup B: Parsiyel 
eklem içi kırık 
mevcuttur.
 
 
 
 
 
 
 

B1: Kısmi eklem içi kırık B1.1. Lateral kenar basit kırığı
B1.2. Lateral kenar çok parçalı 
kırığı
B1.3. Medial kenar kırığı

B2: Dorsal eklem yüzünün 
parsiyel kırığı (Dorsal 
Barton kırığı)

B2.1. Basit
B2.2. Lateral sakıtta kırık
B2.3. El bileğinin dorsale çıkığı 
ile birlikte olan kırıklar

B3: Volar eklem yüzeyinin 
parsiyel kırığı (Volar 
Barton kırığı)

B3.1. Basit küçük parçalı
B3.2. Basit büyük parçalı
B3.3. Çok parçalı

Grup C: Kompleks 
eklem içi kırıktır.
 
 
 
 
 
 
 

C1: Radiusun basit eklem 
içi komplet kırığı, metafiz 
ayrışmamış kırığı

C1.1. Posteromedial parçalı kırık
C1.2. Sagittal kırık
C1.3. Frontal kırık

C2: Komplet basit eklem 
içi radius kırığı ve metafiz 
parçalı kırığı

C2.1. Sagittal kırık
C2.2. Frontal kırık
C2.3. Diafize uzanan kırık

C3: Çok parçalı kompleks 
eklem içi kırık

C3.1. Metafiz basit kırığı
C3.2. Metafiz parçalı kırığı
C3.3. Diafize uzanan çok parçalı 
kırık

Colles Kırığı: Klinikte en sık görülen distal radius kırığı tipidir. Distal radiusun 
eklem yüzeyinin proksimalinde distal kısmın dorsal, proksimal kısmın volar 
kısıma yer değiştirdiği kırıklardır (7,11). Colles kırığı, dorsale ayrışma gösteren 
radiusta kısalmaya neden olan tipik kırık şeklidir.
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Smith Kırığı: Bu kırık tipi ilk olarak 1847 yılında R. W. Smith tarafından tarif 
edilmiştir. Eklemin yüzeyinden proksimalde, Colles kırığını tersi bir şekilde 
distal parçanın volarde, proksimal parçanın dorsalde olduğu eklemi içermeyen 
kırık tipidir. Distal kırık parçanın ve karpal kemiklerin volar yönde ayrıştığı ve 
‘ters Colles kırığı’ olarak da tanımlanan kırık formudur. Thomas tarafından 1957 
yılında üç alt tipi tanımlanmıştır. Tip I kırık, distal parçada volar açılanma ve 
ayrışma ile karakterize eklem dışı kırıktır. Tip II Smith kırıkları, kırık hattı Smith 
tip I kırığa göre daha oblik yerleşimli olan, volar ayrışma ve subluksasyon ile 
karakterize eklem dışı kırıktır. Tip III kırıklar ise volar Barton kırıklarıdır (6,7). 

Chauffer’s Kırığı: Harol Edwards tarafından 1910 yılında tanımlanan bu 
kırık tipi radial stiloidin oblik, eklemi içeren kırığıdır (6,7). Radial stiloidin 
proksimale yer değiştirmesi ile birlikte skafolunat ayrışma olması veya radial 
stiloid kemiğin karpal kemiklerle yerinde kalarak proksimaldeki kısmın ulnara 
kayması olarak iki şekilde oluşur.

Die-Punch Kırığı: Distal radiusun ulnar taraftaki eklem yüzünün yer değiştirdiği 
eklem içi bir kırıktır (Şekil 36). Lunat fossanın eklem yüzündeki çökme kırığında 
kırılan parça ile birlikte lunat ve diğer karpal kemikler proksimale doğru yer 
değiştirir (12). 1962 yılında Sheck tarafından tanımlanmıştır (13). 

Barton Kırığı: 1938 yılında J. R. Barton tarafından tarif edilmiştir. Distal radius 
eklem yüzünün volar ya da dorsal kenar kırığıdır. Gerçekte distal radiusun el ve 
karpal bölge kemikleriyle beraber volare ya da dorsale deplase olduğu kırıklı 
çıkık veya subluksasyondur. Kırık parçanın yer değiştirme yönüne göre volar ya 
da dorsal Barton kırığı olarak adlandırılır (14). 

Radyolojik Bulgular: Distal radius kırıklarının radyolojik değerlendirmesinde 
ilk basamak direk grafidir. İlk değerlendirme, AP (antero-posterior) ve 
lateral plan olmak üzere en az iki grafi tetkikini içerir. Bazı yazarlar 
çeşitli kırık hatlarının görülmesi açısından oblik grafileri de önermektedirler 
(5,15). AP grafi, humerus vücuttan 90 derece abdüksiyonda, dirsek 90 derece 
fleksiyonda, omuz ile eşit hizada iken çekilmelidir. Palmar yüzey, film 
kasedinin tam üzerinde düz olarak durmalıdır. Lateral plandaki grafilerde 
dirsek 90 derece fleksiyonda ve el bileği kaset üzerine tam olarak yan gelecek 
şekilde yerleştirilir (15-17). Standart grafilerde temel olarak radial 
inklinasyon, palmar inklinasyon, radial uzunluk ve radial shift (kayma) 
ölçülür. Bu ölçümlerin hepsinde de radiusun uzun ekseni kullanılır. 
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Radial İnklinasyon: Ön-arka grafide radial stiloidin uç kısmı ile distal radioulnar 
eklemin radial kısmından radius uzun eksenine çizilen dik çizgi arasındaki 
açılamadır. Ortalama açı 23 derecedir. 13-30 derece arası radial inklinasyon 
kabul edilebilir sınırlardır (17). 

Palmar Eğim (Palmar Tilt): Yan grafide distal radiusun volar ve dorsal dudak 
noktalarını birleştiren doğru ile radiusun uzun eksenine dik olarak çizilen 
çizgiler arasındaki açıdır. Ortalama palmar eğim 11 ila 12 derece arasındadır. 0 
ila 22 dereceler arası normal olarak kabul edilir (17).

Radial Uzunluk: AP grafide radius stiloidinin uç kısmından ve caput ulnanın 
distalinden geçen radius uzun eksenine 90 derece dik ve birbirine paralel iki 
çizgi arasındaki mesafedir. Ortalama 11-12 mm’dir (17). 

Radial Shift (Radial Kayma): Radius şaftının merkezinden geçen longitudinal 
çizgi ile, radius styloidin en lateral tarafının arasındaki mesafenin, sağlam ve 
kırık taraftaki ölçümü kıyaslanarak ölçülür. İki ölçüm arasındaki fark maksimum 
1 mm olmalıdır (17). Kırıktan şüpheleniliyorsa veya kırık tanısı konmasına 
rağmen ayrışmanın derecesinin tespit edilmesi amacı ile bilgisayarlı tomografi 
görüntülerinin alınması uygun bir seçenektir (18). Ayrıca bilgisayarlı tomografi 
tetkiki ile eklem yüzeyindeki basamaklanma, impaksiyon, kırık fragman 
sayısı ve DRUJ yaralanması tespit edilebilir. Özellikle Die-Punch kırıkları ve 
skafoid faset dönme kırıkları ile birlikte olan, düz radyografide zor görülebilen 
intraartiküler kırık şekillerini tanımlamaya yardımcı olması amacıyla tavsiye 
edilir. Üç boyutlu BT görüntülemesinin, el bileği bölgesinin travmalarının 
değerlendirilmesinde çok yararlı bir yöntem olduğu bildirilmektedir (19-
21). Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ise, akut travmaların teşhisinde 
sınırlı kullanım alanına sahip olmasına rağmen uygun olmayan şekilde yaygın 
kullanılan bir yöntemdir. Manyetik rezonans görüntülemenin diğer yöntemlere 
olan üstünlüğü, kondral yapının değerlendirilmesine yardımcı olmasıdır (22).

Tedavi
Distal radius kırıklarının tedavi kararını vermek için klinik ve radyolojik verilerle 
birlikte kişisel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır (Şekil 1). Klinik muayene 
bulguları ve çekilen grafilerdeki kırık şeklinin yanı sıra hastanın yaşı, fiziksel ve 
mental durumu, yaptığı iş, mevcut kemik kalitesi, beraberindeki komorbitideler, 
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travma mekanizması ve şiddeti, kırığın kapalı ya da açık oluşu gibi faktörler de 
tedavinin planlanmasında yol göstericidir (23). Distal radius kırığı ile başvuran 
hastanın öncelikle öyküsü alınmalı ve fi ziksel muayenesi yapılmalıdır. Kırığa 
eşlik eden yaralanması ya da birden fazla kırıkları olan hastalar ile, kompanse 
olmayan sistemik hastalığı olan hastalarda mümkün olan en basit tedavi şekli 
uygulanmalıdır. Genç yaşta ve fi zyolojik olarak aktif hastalarda fonksiyonel 
olarak iyi sonuç elde edebilmek için, cerrahi tedavi ön planda tutulabilir (24). Bu 
hasta grubunda amaç, distal radiusun şeklinin ve kondral yüzeydeki ayrışmanın 
anatomik olarak düzeltilmesi olmalıdır. 

Tedavide ana prensip, kırık fragmanlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi 
ve bu yerleştirmenin tespit edilmesidir (24). Yapılan mekanik deneyler radioulnar 
eklem üzerine en fazla etkisi olan sebebin radial kısalma olduğu bildirilmiştir 
(25). Dorsal açılanmanın artması durumunda el bileğinin volar yüzüne yakın 
geçen yük aktarım ekseninin dorsale doğru kaydığı gözlenir ve bu da distal 
radial eklemde artroz gelişmesine neden olur. Eklem yüzeyinde 2 mm’yi aşan 
basamaklanma, 3 mm’den fazla radial kısalık ve 10 dereceden fazla dorsal 
açılanma olması durumunda artrozun gelişmesi nihai sonuçtur (25).

Şekil 1: Radyolojik kabul edilebilirlik sınırları içerisinde genel tedavi algoritması
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a) Colles Yöntemi: Colles tipi kırıkların redüksiyonunda klasik olarak 
longitudinal traksiyon, palmar leksiyon, ulnar deviasyon ve pro-
nasyon uygulanır. Ekstremite uzunluğun sağlanıp korunması için ilk 
önce longitudinal traksiyon ile birlikte kırık oluş mekanizmasının 
aksi yönünde kuvvet uygulanarak iki korteksin birbiri içine geçmesi 
ve kırığın dişlenmesi sağlanır. Kırık hattındaki bu temas noktası 
kaldıraç vazifesi görür. Redüksiyon manevrasındaki temel prensip, 
açılanmanın dış bükey yüzündeki yumuşak dokulara kuvvet uygu-
lanmasıdır (30).

b) Watson Jones Yöntemi: Watson Jones supin yatan hastada omuz 
abdüksiyonda ve dirsek leksiyonda iken dirsek üstünden bir 
yardımcı karşı yönden çekerken bilekten çekme ile dişlenmiş kırığın 
düzeleceğini belirtmiştir. Redüksiyon sağlandıktan sonra el bileği

Distal radius kırıklarının çoğunluğu konservatif yöntemlerle tedavi 
edilebilirler (3,26-28). Özellikle ayrışma olmayan veya minimal ayrışma 
görülen kırıklar ve eklem dışı kırıklar, kırık oluşumundan hemen sonra 
kapalı redüksiyon ve sirküler alçı ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir 
(3,26-28). Redüksiyonun ilk 24 saatte yapılması önerilmektedir. Geç 
başvuru durumunda veya kontrollerinde redüksiyon kaybı tespit edilen 
olgularda ilk 2 hafta içinde kapalı redüksiyon denenebilir (27). Temel 
olarak distal radius kırıklarının redüksiyonu kırığa sebep olan kuvvetlerin 
aksi yönünde uygulanan kuvvetlerle sağlanabilir. Bu yüzden kırıkların oluş 
mekanizmasının iyi bilinmesi gerekmektedir (27,3). Kapalı redüksiyon 
uygulaması için birkaç metod tanımlanmıştır. 1922 yılında Böhler kırık ele 
uzunlamasına traksiyon uygularken önkola ise karşı traksiyon uygu-lama 
metodunu, 1931 yılında Caldwel ise parmaktan traksiyon meto-dunu 
geliştirmiştir (26). Dorsale açılanmış kırıklarda, distal parça distale ve 
volare itilir. Amaç dorsal açılanmayı nötrale ya da hafif volar eğime 
ulaştırmak ve radial yüksekliği sağlamaktır. Redüksiyondan sonra kul-
lanılacak tespit redüksiyonun stabilitesine, kırığın eklem içi ve eklem dışı 
tutulumuna ve kırıktaki ayrılma derecesine göre yapılmalıdır. Amaç 
palmar kortikal devamlılığı sağlamak olmalıdır. Aşırı ulnar deviasyon ve 
palmar fleksiyon, redüksiyon kaybına ve karpal tünel sıkışmasına neden 
olabilir. Bunun için, alçılama hafif palmar fleksiyon ve ulnar deviasyonda 
yapılmalıdır. Tespit süresi ortalama 5-6 hafta olmalıdır (29).

1) Konservatif Tedavi
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ulnar deviasyon ve hafif fleksiyonda, önkola başparmak kısmı delikli 
oluklu alçı önermiştir (30,31).

c) Böhler Yöntemi: Hasta sırtüstü yatırılır ve dirsek fleksiyona alınır.
Dirsekten karşı traksiyon yapılırken, başparmak ve diğer parmak-
lardan da ayrı ayrı tutularak traksiyon uygulanır. El bileği ulnar
tarafa deviye edilir. Genellikle başparmak üzerinden radial doğrul-
tuda traksiyon devam ettirilirken, distal parça ulnar ve volar yöne
doğru bükülerek redüksiyon sağlanır. El bileği fleksiyon, pronasyon
ve ulnar deviasyonda tutulurken önkol kısa kol sirküler alçıya alınır
(26,30).

d) Compare Yöntemi: Kırık distal ve proksimalinden karşı yönlerde
çekilirken, kırık hattından hiperekstansiyon yapmak suretiyle impak-
siyon çözülür. El bileği ulnar deviasyonda iken distal parça volare
itilerek yerleştirilir. El bileği nötral pozisyonda kısa kol alçısına
alınır (32).

e) Charnley Yöntemi: Dirsek 90 derece fleksiyonda tutulurken, redük-
siyonu uygulayacak hekim, bir elinin ayasını proksimal parçanın
volar yüzüne, diğer elinin ayasını da distal parçanın dorsal yüzüne
yerleştirir. Distal parçanın dorsal fleksiyonu artırılarak dişlenme
çözülür. Daha sonra distal parça dorsalden volar yöne itilir. El bileği
ulnar deviasyona ve pronasyona getirilerek redükte edilen parçaları
dişlendirmeye çalışılır. Bu pozisyonda kısa kol alçısına alınır (3).

f) Cave Yöntemi: Sırt üstü yatırılan hastanın kolu masaya tespit edilir.
Dirsek fleksiyondayken distalden traksiyon yapılır. Buna karşılık kola 
asılan bir ağırlıkla da karşı traksiyon yapılır. Kırık parçaları redükte 
edildikten sonra el bileği palmar fleksiyonda ulnar deviasyonda ve 
pronasyonda alçıya alınır. Tespitten 10 gün sonra fleksiyon düzeltilir 
(3,28). 

g) Ralston Yöntemi: Dirsek fleksiyonda iken koldan askı ve ağırlıkla
traksiyon uygulanır. Buna karşı pronasyondaki elin parmaklarından
5-10 dakika traksiyon uygulanır. Kırığın distal parçası volar ve ulnar
yöne itilerek redüksiyon sağlanır. Uzun kol alçı tespiti uygulanır (3).

h) McRae Yöntemi: Dirsek 90 derece fleksiyonda iken, dirsek proksi-
malinden traksiyon yapılırken bir el ile hastanın başparmağı, diğer el
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ile hastanın 4 parmağı birkaç saniye karşı traksiyonda tutulur. Sonra 
distal parça baş ve işaret parmakları arasında ittirilerek dişlenme 
çözülür. El bileği hafif fleksiyonda ve ulnar deviasyonda dirsek altı 
alçı uygulanır. Alçı tespitinin 5-6 hafta tutulması önerilir (33).

ı)  Ege yöntemi: Hasta bir sandalyeye oturtulur. Kırık ekstremitenin 
önkolu, pronasyonda redüksiyonu yapacak hekimin dizine yerleşti-
rilir. Dirsek fleksiyona getirilerek başparmaktan ve diğer parmak-
lardan traksiyon yapılırken koldan da karşı traksiyon uygulanır. 
Traksiyon uygulanırken, distal kırık parça dorsal yüzünden avuç 
içiyle kuvvetlice volara itilir. Böylece dorsal açılanma yapan distal 
kırık parça, bilek volarına itilerek yerleştirilmiş olunur. El bileğindeki 
radial deviasyon ulnar deviasyona getirilerek düzeltilir. Redüksiyon-
dan sonra, ulnar deviasyonda ve pronasyonda kısa kol alçı uygulanır. 
Dengeli kırıklarda el bileği nötral pozisyonda alçıya alınır. Kayma 
şüphesi olan kırıklarda ise, el bileğine fleksiyon verilebilir (33). 

i) Supinasyonda Fonksiyonel Breys: Sarmiento tarafından tanımla-
nanan bu yöntemde birinci hafta dirsek 90 derece fleksiyonda, önkol
supinasyonda, el bileği ulnar deviasyonda ve palmar fleksiyonda tespit
uygulanır. Ödem indikten sonra önkol supinasyonda iken, bileğin volar
fleksiyonu ve dirseğin yaklaşık olarak 40 derece ekstansiyonuna izin veren
cihazlama uygulanır. Bu yöntemle eklem hareket kısıtlılığının daha az ola-
cağı öne sürülmektedir (34).

Tüm bunlarla birlikte alçılamada bileğin ve ön kolun pozisyonu, alçının
kapsadığı eklemler ve tespit süresi gibi konularda standartlaşmış bir
fikir birliği yoktur. Sarmiento brakioradialis kasının etkisini ön planda
tutarak supinasyonda, Wahlström ise pronator quadratus nedeni ile pro-
nasyonda alçılamayı önerir (35-38). Median sinir irritasyonu veya trak-
siyonu açısından el bileğinin aşırı fleksiyon ve ekstansiyonu önerilmez
(39,40). Alçılama parmak hareketlerinin kısıtlanmasına yol açmamalıdır.
Günümüzde önerilen yöntem manuplasyonlu ya da manuplasyonsuz
dirsek üstü alçı uygulamasıdır. Ön kolun nötral ya da hafif pronasyonda, el
bileğinin hafif fleksiyonda ve ulnar deviasyonda alması gerektiği belirtilm-
iştir. Dirsek altı alçıya geçildikten sonra toplam alçı süresinin 6 haftaya
tamamlanması gerekmektedir. Deplasmanın az olduğu kırıklarda bu süre
kısaltılabilir. Yapılan birkaç randomize çalışmada standart dirsek altı alçı
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ile dirsek üstü alçı, supinasyonda fonksiyonel breys uygulaması, erken 
bilek hareketlerine izin veren breysler ve değişik el bileği tespit pozisyon-
larının karşılaştırılmaları yapılmıştır. Birkaç istisna durum haricinde 
kullanılan metodların hiçbirinin dirsek üstü alçıya üstünlüğü gösterile-
memiştir. Kapalı redüksiyon ve alçılama sonrasında hastalar başlangıçta 
deplasman gelişiminin takibi açısından kısa aralarla kontrollere çağırılır ve 
redüksiyon devamlılığı çekilen grafilerle takip edilir. 

2) Kapalı Redüksiyon ve Perkutan Çivileme

Kapalı redüksiyonu takiben perkutan pinleme, eklem dışı ayrışmış
kırıklarda, kaymamış fakat stabilitesine güvenilmeyen ve kaymış eklem
içi kırıklarda, az girişimsel, basit ve etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun
redüksiyon sağlandıktan sonra, radius styloid çıkıntısından oblik olarak
gönderilen K telleri ile kırık parçaları tespit edilir. Bu işlem steril koşull-
arda ve skopi kontrolünde yapılmalıdır (28,41-43). İki adet K telinin radius
stiloidinden gönderilmesi, distal radyoulnar eklemi geçmeyen transoblik
K teli gönderilmesi, iki K telinden birisinin radius stiloidinden diğerinin
distal radyoulnar eklemi geçecek şekilde gönderilmesi ve multipl çivileme
teknikleri en çok popüler olanlardır (93-96).

6 ve 9 hafta sonunda voler plaklama ile karşılaştırılan çalışmalarda kavrama
gücü açısından perkutan pinleme grubunda üstünlük saptanan çalışmalar
vardır (43-45).

Radial stiloidden ulnar yönde olacak şekilde gönderilen K telleri ile
proksimal fragmana tespit yöntemi Lambotte, De Palma, Stein ve Uhl
tarafından tanımlanmıştır. Lambotte’un tekniğinde 2 adet 1,5 mm’lik K
teli farklı açılarda radial stiloidden metafize doğru gönderilir (15). De
Palma 1952 yılında geniş pin ile ulnar-radial pin fiksasyonu yöntemini
ortaya koymuş-tur. De Palma’nın tekniğinde 1 adet 4 mm’lik ucu yivli
pin, ulnar stiloidin 4 cm proksimalinden 45 derece açı ile gönderilir,
ulnadan geçen pin radial stiloide ulaşır (15,46). Stein ve Katz ise 1975’te
tarif ettikleri tekniklerinde 1,5 ve 2 mm'lik pinler kullanarak radial
stiloidi pinledikten sonra dor-sal-ulnar fragmanı tespit etmek amaçlı
dorsal radial pin yerleştirmekte-dirler (47). Uhl’un 1976’da tariflediği
teknikte 1 adet radialstiloid pini yerleştirildikten sonra ikinci bir pini
radyoulnar eklemden geçecek şekilde gönderilmektedir (47). Rayhack
1989 yılında radioulnar çivileme tekniğini
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tariflemiştir. Bu teknikte redüksiyon sonrasında ulnadan radioulnar ekleme 
paralel olacak şekilde bir adet K teli ve daha sonra bu tele açılanması 
gittikçe artacak şekilde multipl K teli benzer şekilde gönderilerek stabi-
lizasyon sağlanır (48). Klasik çivileme yöntemlerinde redüksiyon kaybı 
riski bulunmakta olup, bunu önlemek amaçlı Kapandji tarafından intra-
fokal pinleme isimli teknik ortaya konmuştur (49,50). Bu tekniğe göre 
ilk önce bir K teli kırık hattından radiusun ulnar korteksine gelecek kadar 
radioulnar yönde gönderilir, distale doğru ilerletilir ve anatomik radial 
inklinasyon sağlandıktan sonra ulnar korteksten geçilir. İkinci K teli birin-
cisine dik olacak şekilde dorso palmar yönde ve kaldıraç gibi kullanılarak 
palmar kortekse gönderilir. 

3) Pin ve Alçı Tekniği

Metakarpa ve önkola pin yerleştirme başlangıçta 1923 yılında Böhler
tarafından önerilmiştir, geniş popülaritesini 1975 yılında Green’in
yayını ile kazanmıştır. Green başlangıçta %86 iyi ve mükemmel sonuç
bildirmiştir. Bununla beraber Green minör ve major komplikasyonların
yüksek insidansa sahip olduğunu, bunların 1/3’ünün pinlere bağlı old-
uğunu bildirmiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu teknikle birlikte
görülen yüksek komplikasyon oranlarını doğrulamıştır. Chapman ve ark.
komplikasyonların 1/3’ünün pine bağlı olduğunu ve hastaların %16’sının
bu komplikasyonlara bağlı olarak tekrar opere edildiğini bildirmişlerdir
(51). Yüksek enerjili travma ile oluşan bir kırık serisinde Weber ve Szabo
komplikasyon oranını %53 olarak bildirmiştir. Carnozella ve Stern de yük-
sek komplikasyon oranları bildirmiştir ve hastaların %30’undan fazlasında
erken tedavi sonlandırmaya gitmiştir (51). Pin ve alçı önerisi birçok unsta-
bil kırıkta redüksiyon elde etme açısından önerilse de pin üzerinden inkor-
pore edilen sirküler alçı tekniği tekrar gözden geçirilmelidir.

4) Sınırlı Açık Redüksiyon

Ligamentotaksis her zaman tek başına artiküler yüzün düzgünlüğünü
sağlayamaz. Bu durumda sınırlı açık redüksiyon ile ligamentlerin yapışma
yerleri korunarak minimal implant uygulayarak kırık redüksiyonu ve
artiküler yüzün restorasyonu sağlanmalıdır. Bu teknik metafizer bölgesi
parçalanmamış 4 parçalı intraartiküler kırıklar için uygulanmaktadır.
Kapalı redüksiyon ile metafizer bölge radiusun uzunluğu ve radius sti-
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loidi düzeltilebilir, ama dorsoulnar, volar veya sigmoid notchtaki parçalar 
redükte olmayabilir. Sınırlı açık redüksiyon ile bunlar redükte edilebilir 
(52,53). İki mm’den fazla deplasman gösteren intraartiküler kırıklarda, 
radyocarpal eklem kapalı redüksiyona rağmen uyumsuz olabilir. Genel-
likle lunat faseti içeren uyumsuzluk görülür, radyoskafiod ve stiloid frag-
man genellikle ligamentotaxis veya kemik klempi ile redükte edilebilir. 
Lunat faset ise sınırlı açık redüksiyon tekniği ile redükte edilir (53).

5) Eksternal Fiksasyon

El bileği eksternal fiksatörünün temeli ligamentotaksis ile ve tendonların
dinamik aktif hareketleri ile redüksiyonun sağlanması esasına dayanır
(54,55). Bununla birlikte perkutan pinlenme tekniğinin stabilitesini arttır-
mak için de kullanılmaktadır (69).

Tedavide önem verilmesi gereken radial uzunluğun, eklem yüzeyi devam-
lılığının ve volartiltin restorasyonunun sağlanarak normal anatomik eklem
yüzeyi elde etmektir (55,56) Eksternal fiksasyonun endikasyonları şun-
lardır:

1. İnstabil eklem içi distal radius kırıkları

2. İnstabil eklem dışı kırıklar

3. Yumuşak doku hasarı ve nörovasküler defisiti olan açık kırıklar

4. Bilateral distal radius kırığı veya ipsilateral başka kırığın eşlik etmesi

1944’te Anderson ve O’neil tarafından yayınlandığından beri yaygın kul-
lanım alanı bulan eksternal fiksatörler bazı ortopedik cerrahlarca popular-
ize edilirken bazıları tarafından yüksek komplikasyon oranları sebebi ile
kabul görmemiştir. Sebebi ise doğru endikasyonda ve doğru teknikle uygu-
lanmayışıdır. Ayrıca uygulanacak hastanın da uyumlu olması gerekmekte-
dir (15). Eksternal fiksatörün ligamentotaksis ile kırık redüksiyonundaki
başarısı, De Palma’nın 1952’de ortaya attığı, ‘çok parçalı kırıklarda bile
kapsülün ligamentöz yapılarının sağlam kaldığı tezini’ desteklemektedir
(46). Ancak dorsal ligamentlerin oblik seyrinden dolayı bu ligamentotak-
sis etkisinin radius dorsaline eşit dağılmadığı anlaşılmıştır. Ligamentlerle
bağlantısı olmayan deplase eklem yüzeyi ve küçük kırık parçalar lig-
amentotaksis ile redükte olmazlar. Eksternal fiksasyon cihazları radial
uzunluğu korusa da bağımsız parçalar deplase biçimde açılı pozisyonda
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iyileşebilirler. Bu durum eklem uyumsuzluğu, el bileği biyomekaniğini 
olumsuz etkileyen karpal instabilite veya TFCC’nin aşırı yüklenmesi ile 
sonuçlanabilir. Eksternal fiksasyon tek başına yeterli anatomik redüksi-
yon sağlayamadığında pinler ve internal tespit ve greftleme ile kombine 
edilmelidir (15). 

6) Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon

Açık redüksiyon, kırık hattının cerrahi olarak açılıp görülerek bütün
kırık parçalarına hakim olunarak redükte edilmesi ve tespiti yöntemidir.
Kapalı tedavi alternatifleriyle başarılı olunamayan kompleks distal radius
kırıklarında, radiokarpal kırıklı çıkıklar, erken redüksiyon kaybı olan
kırıklar, karpal zedelenme veya yumuşak doku lezyonu (damar, sinir, ten-
don yaralanması, kompartman sendromu) ile birlikte olan kırıklarda açık
redüksiyon gerekli olabilir (57-59). Açık redüksiyon internal fiksasyon dis-
tal Radius kırıklarının tedavisinde uzun sürelerdir kullanılmaktadır. Yeni
tasarlanan düşük profilli plak sistemleri yumuşak doku komplikasyon-
larına yol açmaksızın güçlü tespit sağlarlar (24,51,60,61). Cerrahi teknik
kırık deplasmanının yönüne, kırık parçalarının yerleşimine göre değişiklik
gösterir. Kırık parçalar ortaya konur ve redükte edilir. Ardından tespit edi-
lecek parçaların büyüklüğüne göre K telleri, vidalar, plaklar kullanılarak
tespit edilir. Gerekirse stabiliteye destek olmak ve kırık iyileşmesini
hızlandırmak için kırık hattını greftleme de uygulanabilir (59,60). Cerrahi
olarak çok farklı yöntemler uygulanabilse de plak ve vida ile tespit bu
yöntemler arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır (24,51,60-62).

7) Artroskopi Destekli Fiksasyon

Knirk ve Jupiter 1986 yılında yaptıkları çalışmada ‘radyokarpal eklemde
2 mm üzerinde basamaklanması olan hastalarda dejeneratif el bileği
hastalığı gelişme riskinin fazla olduğunu’ göstermişlerdir (63) Son zaman-
larda yapılan diğer çalışmalarda ise radyokarpal eklemde ‘1 mm’nin altında
basamaklanma olması durumunda komplikasyon riskinin oldukça düşük
olduğu’ tespit edilmiştir (10). Bu seviyede bir dikkatin gösterilmesi sadece
floroskopi ile zor olmakta idi ve eklem içi radius kırıklarında artroskopi
desteği kullanımı gündeme geldi (64).

Bu teknik özellikle parçalı ve parçaların boyutu 1 cm’nin üzerinde olan
kırıklarda daha faydalı bir yöntemdir. Aynı zamanda artroskopi kırıklara
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eşlik eden ligamentöz yaralanmaları, distal radyoulnar eklem instabilitesini, 
osteokondral parçaları ve eklem içi serbest cisimleri göstermesi açısından 
da ekstra avantaja sahiptir. Geissler 60 vakalık intraartiküler distal radius 
kırıklı serisinde artroskopi yardımlı redüksiyon ve tespit yöntemini kullan-
mıştır. Bu çalışmada %49 olguda eş zamanlı TFCC yırtığı, %32 olguda SL 
ligament yırtığı ve %15 olguda LT ligament yırtığı tespit etmiştir (10,65).

8) İntramedüller Çivi

Son yıllarda isminden bahsettiren tekniktir. Minimal invaziv teknikle
yapılabilmesi ve peruktan pinlemeye kıyasla stabilitesinin fazla olmasın-
dan dolayı, özellikle osteoporotik kırıklarda, popülaritesi artmaktadır.

9) Fragmana Özel Tespit

Ameliyat öncesi görüntüleme ile radial kolon, radial rim veya dorsal
ulnar köşe gibi önemli fragmanlardaki deplasman dikkatlice değerlendi-
rilmelidir. Bu fragmanlardaki kırıkların tespiti standart voler veya dor-
sal plaklama ile yapılabilir. Uzun dönem sonuçlarında bu bölgeleri kırık
olmayan grupla aynı sonuç elde edilse de komplikasyonlara daha açık old-
ukları görülmüştür (66)

Cerrahi Yaklaşımlar 
1-Dorsal Cerrahi Yaklaşımlar:

Operasyon genel ya da rejyonel anestezi altında uygulanabilir. Eğer iliyak 
kanattan greft alınacak ise genel anestezi yapılmalıdır. Hasta supin şekilde 
yatırılır ve opere edilecek extremite kol masası ile desteklenir. Sıkı bir sargı 
kullanarak ekstremitedeki kan azaltılır, önkol ve el dezenfekte edilir ve 
draplenir. El bileğinin dorsal kısmında, genişletilebilir bir longitüdinal insizyon 
uygulanabilir; çünkü el bileği derisinin hareketliliği ve elastik özelliğinin fazla 
olması skara bağlı kontraktür oluşumunu sınırlayacaktır. Dikkat edilecek diğer 
önemli noktalar kütanöz sinirlerin ağrılı nöroma oluşmaması için belirlenmesi ve 
büyük venlerin de ödem oluşumunu sınırlamak için korunmasıdır. Cilt insizyonu 
direkt olarak amaçlanan cerrahi yaklaşımın aralığı üzerinden yapılır (67).

a. Birinci ve İkinci Ekstansör Kompartmanlar Arasından:

Birinci ve ikinci ekstansör kompartmanlar arasındaki aralık radiusun dorsoradial 
kısmının cerrahi yaklaşımını sağlar. Radial duyu siniri yüzeyel diseksiyon 
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sırasında risk altındadır. Radial stiloidin yüzeyi hemen subkütan yerleşimlidir. 
Birinci ve ikinci ekstansör kompartmanların tendonlarının mobilizasyonu, 
implant uygulaması için gerekli ise, kompartmanlar subperiostal olarak eleve 
edilmelidir. Kompartmanların sağlam kalmasına özen gösterilmelidir. Parçalı bir 
kırıkta anatomik redüksiyonu teyit etmek için artiküler yüzeyin görüntülenmesi 
ya bir artroskop aracılığıyla ya da direkt olarak dorsal el bileği kapsülüne bir 
insizyon yapılarak sağlanabilir. El bileği kapsülünün cerrahi yaklaşımı, radial 
arteri ve dorsal karpal dalını riske atan (palmardan dorsale enfiye çukuruna 
geçerek yol almaktadırlar) daha distal bir disseksiyon gerektirir. Bu vasküler 
yapılar dikkatle belirlenmeli ve mobilize edilmelidirler (67).

b. İkinci ve Dördüncü Kompartmanlar Arasından:

Yaklaşık olarak 2. metakarp bazisi 2 cm proksimali lister tuberkülü üzeri
1.ekstensor kompartman kas göbeği sınır alınarak 5 ile 9 cm arasında düz
insizyon yapılır. Subkutan dokular geçilir, korunabiliyorsa büyük dorsal ven
korunur. Ekstensor retinakulum 3. kompartmanın doğrultusunda kesilir ve
ekstensor pollisis longus (EPL) diseke edilerek serbestleştirilir ve damar askısı
ile ekarte edilir. 3. kompartmanın distal parçası korunur ve böylece tendon
başparmağa doğru rehber alınır. Sonrasında taban kısmı subperiosteal bölgeye
inecek şekilde kesilir (68). Hazırlık subperiostal olarak devam ettirilir. 2. ve 4.
kompartmanlar korunmalıdır. Böylece tendon ve implant arasında direkt ilişki
olması engellenebilir. Ulnar tarafta, distal radioulnar eklemin radial sınırına doğru
ilerlenir, bu arada dorsal radioulnar ligament ve eklem kapsülü korunmalıdır.
Radial tarafta, diseksiyon brakioradialis tendonuna doğru ilerletilir. Böylece
dorsoradial plak radial stiloidi destekleyecek şekilde yerleştirilebilir.

Genelde internal fiksasyona, kemik yüzeyine dikkatlice yerleştirilen 
dorsoulnar konulan 2 mm T plakla başlanır. Plak intermediate kolonu destekler 
ve dorsoulnar parçaları fikse eder. Plak kırığa yakın şaft bölümüne vida ile 
öncelikle fikse edilir (destek pozisyonu). Yine dorsoradial konulan 2 mm plak 
kırığa yakın şaft bölümüne vidalanılarak radialstiloidi destekleyici olarak 
2. kompartman altına yerleştirilir. Dorsoradial plağın doğru yerleştirilmesi
önemlidir. Dorsoradial ile dorsoulnar plak arasindaki açı yaklaşık 50 o ile 70o’lik
açı olması gerekir. Plağın bu ilk fiksasyonundan sonra, floroskopiyle plakların
pozisyonu ve redüksiyonun doğruluğu teyit edilir. Genellikle her iki distal
ve proksimal fragmanlara 2’şer adet vida atılarak stabilite yeterince sağlanır
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ve osteosentez tamamlanır. Vidaların pozisyonunun ve uzunluğunun teyidi 
için son bir floroskopi uygulanır. Artık dorsoradial plak 2. kompartman altına 
yerleştirilmiş olur böylece tendonlarla direkt teması kalmaz çünkü tendon kılıfı 
bozulmamıştır. Dorsoulnar plak da aynı şekilde 4. kompartman altına tendon 
kılıfı bütünlüğü bozulmadan yerleştirilmelidir (67).

2-Volar Cerrahi Yaklaşımlar

Distal Radius kırıkları cerrahisinin sayısı arttıkça volar plak uygulamasının da 
popülaritesi artmıştır (69). 

a. Ulnar Volar Cerrahi Yaklaşımlar:

Ulnar volar cerrahi yaklaşımda cilt insizyonu karpal tünel insizyonu gibi palmar 
bölgeden başlar. El bileğindeki transvers cilt katları oblik olarak geçilir ve 
insizyon aşırı ödemin yara kapanmasını engelleyeceği durumlarda karpal tünelin 
kapanmasını garantilemek üzere geniş, radial apeksli cilt flebi oluşturularak el 
bileği ve ön kolun ulnar tarafına doğru ilerletilir. Fleksör tendonlar ve median 
sinir ile guyon loju arasındaki aralıktan proksimale doğru ilerlenir. Akut karpal 
tünel sendromu şüphesi fleksör tendonların, median sinirin ve Guyon kanalının 
üzerindeki fasyanın mobilizasyonuna olanak sağlamak üzere transvers karpal 
ligaman kesilebilir.

Pronator quadratus kası insizyonun derinlerinde distal radiusun volar 
kısmı üzerine yapışır. Yeterli cerrahi yaklaşım genelde pronator kasın radioulnar 
eklemin üzerinde en distal kısmında bu kasın sadece bir kısmının bölünmesiyle 
elde edilir. Daha genç bireylerde, transvers karpal ligamanı onarmak için 
kapatma sırasında Z uzatması yapılabilir.

b. Henry’nin Klasik Volar Cerrahi Yaklaşımı:

Volar radial cerrahi yaklaşım için, ciltten fleksör karpi radialis tendonu ile 
radial arter arasından girilir. İnsizyon longitudinaldir ve palmar el bileği 
katlarını geçmez. Fleksör karpi radialis tendonu, tendon kılıfının insizyonundan 
sonra ulnara doğru ekarte edilir. Radial arter ise radiale doğru ekarte edilir. Bu 
aralığın derinlerinde expose olan pronator quadratus kası kapatma sırasında 
bağlama için az bir doku bırakılarak, en radial kısmı boyunca kesilir.
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Radiusun daha proksimal cerrahi yaklaşımı ise fleksör pollisis longusun 
ulnar tarafa, anterior interosseöz sinirden sinir desteğini aldığı tarafa 
mobilizasyonu ile sağlanır. Daha sonra pronator quadratus ekspoze edilerek 
L şeklinde bir insizyonla yatağından kaldırılır ve kırık hattına ulaşılır. Geniş 
bir ekspozisyon gerekli olduğunda birinci ekstensör kompartman gevşetilerek 
abdüktör pollisis longus ve ekstensör pollisis brevis tendonları retrakte 
edilir ve sonrasında brakioradialis tendonunun insersiyosu Z-insizyonla 
gevşetilir (70).

Girişimin radyoulnar eklem tarafına ulaşılmasındaki güçlüğün yanında, 
karpal tüneli gevşetmek için ikinci bir kesiye ihtiyaç duyulması gibi bir 
dezavantajı vardır (70).

Komplikasyonlar
Distal radius kırıklarının komplikasyon oranları literatürde %6-80 arasında 
değişmektedir. Bu komplikasyonlar: hareket kaybı, tendon rüptürleri, 
tenosinovit, skar oluşumu, gecikmiş kaynama, nonunion, malunion, radioulnar 
sinositoz, ağrı sendromları, tespit materyali komplikasyonları, osteomyelit, 
dupuytren kontraktürü, artrit, sinir sıkışması, ligament yaralanması şeklindedir 
(71,72). Bunlar arasında en sık görülenler ligament yaralanması, hareket kaybı 
ve artrittir. Komplikasyonlar perop, erken ve geç postop olmak üzere 3 gruba 
ayrılır. Altı haftadan erken görülürse “erken komplikasyon’’ altı haftadan geç 
görülürse “geç komplikasyon” olarak adlandırılır (71).

Distal radius kırıklarında sinir yaralanması oluşma ihtimali göreceli 
olarak sıktır ve %0 ila %17 arasında değişmektedir. En sık yaralanma median 
sinirde, ardından radial ve ulnar sinirlerde görülür (73). Parçalı kırığı olanlarda 
ve birkaç kez kapalı redüksiyon denenen hastalarda karpal tünel sendromu 
görülme riski artmaktadır (73). Alçılama yaparken aşırı el bileği fleksiyonu 
vermekten kaçınılmalı, aksi takdirde karpal tünel üzerine baskı kaçınılmaz 
olmakta ve bu da median sinirin kompresyonu ile sonuçlanmaktadır. 
Belkerman ve ark. karpal tünelin ortalama basıncının 18 mm Hg olduğunu, 
20 derece fleksiyonda 27 mm Hg’ya, 40 derece fleksiyonda 47 mm Hg’ya 
çıktığını tespit etmişlerdir. Karpal tünel sendromu bulunan hastalarda nötral 
pozisyonda karpal tünel basıncının 23 mm Hg iken fleksiyonda 38 mm Hg’ya 
çıktığını tespit etmişlerdir (3,26,28).
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2) Açık yara oluşumu:

Tek başına Radius kırıklarında açık yara oluşumu nadir olsa da, distal radius 
ile birlikte ulna kırığı olduğunda açık yaralanma görülme sıklığı daha fazladır. 
Özellikle el bileği volar bölgesinde Gustillo Anderson Sınıflandırmasına göre tip 
1 açık kırıklar sık görülmektedir. İntravenöz antibiyotik ve tetanoz profilaksisi 
mutlaka uygulanmalıdır. İrrigasyon, debritman ve kırık stabilizasyonu olmazsa 
olmazlardandır.

Açık kırık olarak Gustillo Anderson sınıflamasına göre tip1 %50, tip2 
%17, tip3 %34 oranında görülmektedir. Yaralanmalar sıklıkla yüksek enerjili 
travmalardan kaynaklanmaktadır. Açık kırık tipi arttıkça ekstradan gerekebilecek 
müdahale sayısı da artmaktadır (36).

3) Manipulasyon sırasında cilt yaralanması:

Distal radius kırıkları yaşlı populasyonda daha sık görülmektedir. Yaşlılarda cilt 
daha ince olduğu için kırık manipulasyonu sırasında cilt travmatize olabilir. Bu 
da kapalı kırığın açık hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Bundan dolayı çok 
dikkatli olunmalıdır (3).

4) Kompartman sendromu:

Nadir bir komplikasyon olarak ortaya çıkmasına rağmen dramatik olarak 
sonuçlanabilmektedir. Genç erkekler daha risklidir, çünkü çoğunlukla genç yaş 
grubu yüksek enerjili travmaya maruz kalmaktadırlar (8).

Akut yaralanmalarda sirküler tarzda atel ya da bandaj uygulamasından 
kaçınılmalı ve kompartmanlardaki olası basınç artışı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sirküler alçı uygulamasının daha iyi bir stabilite sağlamasına 
rağmen ödemli bir ekstremitede kompartman sendromıu riskini de arttırmaktadır. 
Eğer kompartman sendromundan şüpheleniliyorsa sirküler tespitten kaçınılmalı, 
ekstremite elevasyona alınmalı ve gözlenmelidir (8).

Kompartman sendromu yaralanmadan sonraki 54 saate kadar 
görülebilmektedir. Hastaya yapılan müdahaleden sonra taburcu edilirken ağrı 
konusunda iyi bilgilendirilmelidir. Ağrının kesilmemesi, nörolojik değişikliklerin 
oluşması ve olası renk değişikleri konusunda uyarılmalıdır. Anormal ağrının 
olması ve parmakların pasif ekstansiyon hareketinde ağrı oluşması kompartman 
sendromu bulgularıdır (8,71). Tanı koymada daima şüpheli yaklaşılmalı, eğer 
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en ufak şüphe varsa bandaj veya alçı gevşetilmeli, gerekirse kırığın kayma riski 
de göze alınarak alçı çıkarılmalıdır. Eğer bulgular devam ederse mümkünse 
kompartman basıncı ölçülmeli ve gerekirse fasyotomi açılmalıdır. Birçok 
durumda volar fasyotomi yeterli olacaktır (8,74).

Erken komplikasyonlar 
Alçıya bağlı komplikasyonlar:

Ödemli ve stabil olmayan kırığı olan önkola alçı uygulaması yapılacaksa hasta 
olası ağrı artışı, sinir sıkışması ve kompartman sendromu bulguları hakkında 
uyarılmalıdır (8,71,72). Bu kırıklarda atel uygulanması bu riskleri azaltırken, 
kırığın pozisyonunu olumsuz etkilemektedir. Travma sonrası ödem günler 
ve haftalar içinde gerileyecektir. Eğer atel uygulanmış ise 10 ila 14 günde 
sirküler alçıya geçilmelidir. Alçı kırığı stabilize etmeli ve parmak 
hareketlerine izin verecek şekilde uygulanmalıdır. Hasta parmaklarını 
hareket ettirmesi konusunda bilgilendirilmeli, aksi halde sertlik ve 
distrofi gelişebileceği anlatılmalıdır.

Redüksiyon kaybı:

İleri yaş, dorsal bölgede parçalanma, kırığın dorsale açılanma derecesi 
deplasman riskini etkileyen faktörlerdir. McKenney çalışmasında 80 yaş üstü 
hastalarda erken redüksiyon kaybı gelişme riskinin 30 yaş altı hastalara göre 
10 kat daha fazla olduğunu bildirmiştir. Dorsal bölgede parçalanması olanlarda 
kırığın kayma riskinin 6 kat daha fazla olduğu, 5 ila 10 derece arası dorsale 
açılanmış kırıklarda da, volare açılanmış kırıklara göre 5 kat daha fazla olduğu 
gösterilmiştir. Operasyon tekniği de önemlidir. Özellikle yaşlı hastalarda 
perkütan K teli yaklaşımı deplasman riskini en çok arttıran operasyon tekniğidir 
(8).

Enfeksiyon:

Opere edilen kırıklar için her zaman enfeksiyon riski mevcuttur. Enfeksiyon 
görülen hastalarda %62 oranında yumuşak doku enfeksiyonu, %38 oranında 
osteomyelit tespit edilmiştir. Yumuşak doku enfeksiyonları sadece oral yolla 
alınan antibiyotiklerle tedavi edilirken, osteomyelit gelişenlere cerrahi girişim 
gerekmektedir (3,8)
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Eğer K teli uygulanacaksa, tellerin dışarıdaki ucunu cildin altına gömmek 
enfeksiyon riskini azaltır. Bir çalışmada K teli uygulanmış distal radius 
kırıklarında, K teli gömülü hastalarda enfeksiyon oranı %7,5 iken, gömülü 
olmayan hastalarda %17 enfeksiyon görülmüştür. Literatürdeki çalışmalarda 
K tellerinin 8 haftadan fazla tutulmasının da enfeksiyon riskini arttırdığı 
bildirilmektedirler (71,72).

Nörolojik komplikasyonlar:

Colles kırığına maruz kalmış 200 hasta incelendiğinde %17’sinde ilk 3 ayda, 
%12’sinde ilk 6 ayda karpal tünel semptomları görülmüştür. Bu hastalara 
bakıldığında, yaşlarının ileri olduğu ve ciddi dorsale açılanmaları olduğu 
görülmüştür.

McKay çalışmasında, distal radius kırıkları ile birlikte görülen nörolojik 
komplikasyonlar arasında ‘en sık median sinir (%22), daha sonra radial 
sinir (%11) ve ulnar sinirin (%6) etkilendiğini’ bildirmiştir. Radial sinirin 
sensoryel dalının, K teli fiksasyonu esnasında yaralanma riski mevcuttur. 
Bu dal brachioradialis ve extensor karpi radialis longus tendonları arasından 
geçmektedir (73).

Tendon rüptürü:

Erken ya da geç komplikasyon olarak görülebilir. En çok rüptüre olan extensor 
pollucis longus tendonudur. Deplase kırıklarda nondeplase kırıklara göre 
extensor tendon rüptürleri daha fazla görülmektedir. Literatürde çoklu K teli 
gönderilmesine bağlı oluşan tendon rüptürleri de bildirilmiştir (71,72).

Geç komplikasyonlar 
1) Sinir komplikasyonları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu:

Literatürde tedavinin klinik sonucu ile travma sonrası median sinir tuzak
nöropatisi arasında anlamlı ilişki olduğu bildirilmiştir. Ancak başlangıçtaki
kırık şekli ile sonuçtaki bulgular arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Tip
1 kompleks rejyonel ağrı sendromu bilindiği gibi reflex sempatik distro-
fidir (8). Tipik bulguları, artmış ağrı, şişlik, bölgesel vazomotor instabilite
yani renk değişikliği, avuç içinde aşırı terlemedir. Elin ve tüm ekstremit-
enin fonksiyonunda azalmaya neden olabilir. Refleks sempatik distrofi 
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sendromu yaşlılarda özellikle kadınlarda ve psikolojik olarak anksiyöz 
karakteri olanlarda daha fazla görülür. Kırığın şiddeti arttıkça bu sendro-
mun da görülme riski daha fazladır. Nonoperatif tedavi edilen hastalarda 
alçı içindeki basınç artışı da bu sendromu tetiklemektedir. Bunun yanında 
fazla distraksiyonla external fixatör uygulaması da riski arttırmaktadır 
(73).

2)  Artroz:

 Eklem içi distal radius kırığı olan hastaların %65’inde ortalama 6-7 yıl 
içinde radyografik olarak artroz bulgusu görülmektedir. Radiokarpal 
uyum bozukluğu ile iyileşen hastalarda artroz görülme riski %91 oranın-
dadır. Kırık hattında 2 mm veya daha fazla eklem basamaklanması artroz 
için risk oluşturmaktadır (63).

 Genç hastalarda artroz ciddi bir problemdir. Tedavi seçenekleri aktivite 
kısıtlama, analjezik tedavi, atel tespiti ve cerrahidir. Cerrahi seneçekler 
arasında el bileği artroplastisi, genç ve aktif hastalarda çok tercih edilme-
melidir (63).

3)  Nonunion/Gecikmiş kaynama:

 Kırık hattında 4 ay içinde radyografik olarak kaynama bulgusu olma-
ması yani kırık uçları arasında trabeküler köprüleşme olmaması gecik-
miş kaynama, 6 ay içinde radyografik bulgu olmaması nonunion olarak 
adlandırılır. Distal radiusta nonunion çok nadir görülür. Bacorn’un 
çalışmasında 2000 vakada %0,2 oranında görülmüştür (71,72).

 Açık kırık olması, yüksek enerjili kırık olması, parçalı kırık olması, enfeksi-
yon ve yumuşak doku interpozisyonu durumu, kemik uçlarının devaskülar-
izasyonu ve patolojik lezyonlar nonunion için risk faktörüdür. Literatürde 
birçok çalışmada distal ulnadaki nonunionunun distal radiusta görülen 
nonunionla direk ilişki olduğu savunulmuştur. Ulnanın intakt olmamasının, 
radiusdaki kırığın patolojik olarak daha da hareket etmesine ve sonuçta 
nonunion gelişmesine neden olduğunu göstermişlerdir. Tedavi yöntemler-
inin de bire bir nonunionla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Nonunion gelişimi 
için risk faktörleri kırığın aşırı distraksiyonu, kırık hattının yetersiz stabi-
lizasyonu, hastanın diabetinin veya periferik vasküler hastalığının olması, 
alkol ve sigara kullanımı öyküsü bunlardan sadece bazılarıdır (71,72). Tanı 
lateral grafilerinin dorsal fleksiyon ve volar fleksiyonda çekilmesi sonucu 
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hareketin tespit edilmesi ile konur. BT tanıyı desteklemekte ve cerrahi 
planı yapmada işe yaramaktadır. Özellikle distal artiküler parçanın internal 
fiksasyonla tutturmak için yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığına bak-
mak için faydalıdır.

Cerrahi seçenekler arasında nonunion hattının kemik grefti ile greftlenme-
sinin yanı sıra internal fiksasyonu veya el bileği artrodezi bulunmaktadır. 
Nonunion cerrahisinde kemik grefti kullanımı gereklidir çünkü radiusta 
gelişen kısalma ve dizilim bozukluğu kemik grefti kullanımı ile düzeltile-
bilir (63,71).

4) Malunion:

Distal radiusun kısalması ulnar başın karpal kemikler üzerinde impaksi-
yonuna ve triangular fibrokartilaj kompleksinin lezyonuna ve ulnokarpal
sıkışma ile birlikte artroza gidişine neden olur (71). Distal radiusun ekstra
artiküler malunionu distal radioulnar eklemin uyum bozukluğuna neden
olur. Ağrı ve önkolun azalmış rotasyon hareketi distal radioulnar eklemin
uyum bozukluğu ile birlikte gelişen olası artrozdan kaynaklanır. Distal
radioulnar eklemi değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi çekilmelidir.
Operatif tedavi seçenekleri arasında: Distal radiusun uzunluğunun sağlan-
ması, Radiusun dorsal açılanmasının düzeltilmesi, Distal ulna eksizyonu
ya da kısaltılması, DRUJ ligament rekonstrüksiyonu, el bileği artrodezi ya
da artroplasti yeralmaktadır.

5) Tendon komplikasyonları:

Tendon rüptürü, tenosinovit, tendon yapışıklıkları ve tetik parmak geç
komplikasyonlardandır. Dorsal plaklama sonucunda tendinit görülmesi
sıktır. Genellikle materyalin çıkarılması ile semptomlar geriler. Volarden
plaklama sonucunda dorsalde tendinit görülmez, ama volar plaklama son-
rasında vidanın dorsalden çıkması bile tendinit yapabilir. Tetik parmak
%2 oranında görülmüştür. Tendon yapışıkları yaralanma sahasında görüle-
bilir. Yapışıklıklar tenolizden fayda görebilir (71-73). İkiyüzotuzbeş vakalı
başka bir çalışmada %11 oranında dupuytren nodülü görülmüştür (73).

Sonuçta distal radius kırıklarındaki komplikasyonlar tedavinin herhangi
bir aşamasında görülebilir. Ameliyat eden cerrah tüm bunların bilincinde
olmalıdır.
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Giriş

V
ücuttan ayrılan bir organın yeniden oluşma fikri antik çağ mitolojileri kadar 
eskidir. Kayalara zincirlenen Prometeus’un asıl cezası, karaciğerinin bir 
parçasının kartal tarafından her gün sökülmesi ve hemen ardından yeniden 

oluşmasıdır (Şekil 1). Elbette bu mitolojik bir masaldır ama vücuttan ayrılan 
organın veya uzvun tekrar oluşmasa bile eski yerine konabilme fikri o gün için 
bile kayda değerdir. 
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Şekil 1: Prometheus ve kartal. Nicolas-Sébastien Adam, 1762 (Louvre müzesi Fransa)

Parmak tip bölgesindeki doku defektleri ve amputasyonlar el cerrahisi 
pratiğinin önemli konularındandır. Bu bölgenin kavrama işlevi ve dokunma 
duyusu vücudun diğer bölgelerine göre daha hassas çalışmaktadır. Yaralanma 
sonrası tedaviye de bu perspektifte yaklaşılabilir: kabul edilir görünüm, duyu, 
parmak uzunluğunun elde edilmesi ve mümkün olan en kısa zamanda parmak 
hareketlerine başlayabilme-işe dönüş (1).

1. Epidemiyoloji:

İnsan ve primatların eşsiz el becerilerinde, parmak uçlarının anatomik ve 
fizyolojik yapısından faydalanılarak bir alet gibi kullanılmasının önemli 
rolü vardır. Bir alet gibi kullanılan parmak tipinin, üst ekstremite travma-
larında en sık yaralanan bölge olması sürpriz değildir (1,2). Bu tip travma-
ların özellikle iş kazaları sonrası gelişmesi genç erkeklerde görülme 
sıklığında artışla karşımıza çıkar (3).
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2.  Sınıflama:

 Tip ampütasyonları için birçok sınıflama tarif edilmiştir. Bu sınıflamaların 
ortak özelliği parmak ucunu sırasıyla sadece cilt, cilt-yağ dokusu, cilt-yağ 
dokusu-kemik kaybı şeklinde tarif etmeleridir. 

 En popüler olanları Allen ve Thamai sınıflamalarıdır. 

2.1. Tamai sınıflaması:

Distal interphalangeal (DİP) eklem ile parmak ucunu iki zona bölerek sınıflandırır 
(Şekil 2). Birinci zon DİP eklem ile lunula kadar olan bölgeyi içerir. İkinci zon 
ise lunula ile parmak ucu arasındaki alanı içerir (4).

2.2. Allen sınıflandırması:

Bu sınıflandırmada parmağın en uç kısmı ile kemik yapıya kadar olan bölge 
subkutan yağ dokusunun az olduğu zon I, yağ dokusundan zengin zon II, distal 
falanksın distal ucunu içeren zon III ve tendon yapışma bölgelerini de kapsayan 
distal falanks proksimalini de içeren zon IV’den oluşmaktadır (Şekil 2) (5).

Şekil 2: Parmak tip ampütasyonlarında Tamai ve Allen sınıflandırmaları.
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3. Tedavi:

Tip ampütasyonları değerlendirilirken hem estetik hem de fonksiyonel
açıdan iyi sonuç hedefl enir. Çoğu hastada fonksiyonel ve estetik kaygı iç
içe olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Tedavi seçenekleri, yara yerinin
sekonder iyileşmesinden, primer damar anastomozuna veya serbest fl ebe
kadar geniş bir yelpazede değerlendirilir (Tablo 1). Bu sebeple her hasta
özenle değerlendirilip tedavisine hastaya ve travmaya özgü olarak karar
verilmelidir.

Tablo 1: Parmak tip ampütasyonlarında Tamai ve 
Allen sınıfl andırmasına göre tedavi seçenekleri

3.1. Kopan parçanın primer augmetasyonu:

Alen zon 3 ve daha proksimalinde özellikle kemik yapıyı da içine alan 
ampütasyonlarda tatmin edici şekilde damar amastomozu yapılabilecek bir 
santral arter bulunabileceği unutulmamalıdır. Dikilebilecek bir damar varlığında 
replantasyon denenmelidir.
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Distal uçta kemiğin ekspoze olmadığı ve ampüte parçanın altında yağ 
yastıkçığının az olduğu travmada, kopan kısım, debride edildikten sonra deri 
grefti olarak primer sütüre edilebilir. Bu tedavi şekliyle özellikle çocuklarda iyi 
sonuçlar alınır (Şekil 3).

Şekil 3: Altı yaşında erkek, sol el dördüncü parmak Allen zon 1 yaralanması. 
Amputatın primer sütürasyonu erken cerrahi görüntüsü.

 Kopan parçanın bulunamadığı veya uygun olmadığı durumlarda başka bir 
bölgeden alınacak tam kalınlıklı deri greftiyle de benzeri bir sonuç alınabilir 
(6-8).

 Yine zone 1 ve 2’yi içeren kemiğin ekspoze olmadığı 1.5 cm’ye kadar 
olan cilt defektlerinde yara temizlenerek sekonder iyileşmeye bırakılabilir. 3-4 
haftalık takiplerde normal duyu ve iki nokta diskriminasyonun geri geldiği 
görülebilir (9). 

 3.2. Atasoy-Kleinert V-Y flepi

Atasoy-Kleinert V-Y flep tekniği, kemiğin ekspoze oldugu Allen zon 3 
yaralanmalar da dahil dorsal oblik veya transvers ampütasyonlar için uygun 
cerrahi tedavi seçeneğidir (10,11). 

 Yaralanma bölgesinin voler yüzünden ‘’V’’ şekinde hazırlanan flebin 
güdük bölgesine kaydırılması ile insizyonun ‘’Y’’ şeklini alması esasına dayanır. 
Flebi bir üçgen olarak düşünecek olursak, kapatacağımız alan üçgenin tabanını 
oluşturacaktır ve üçgenin yüksekliği tabanın en az 1,5 katı olmalıdır. Cerrahi 
tekniğin kolay ve diğer flep uygulanımlarına göre ikincil operasyon ihtiyacının 
az olması sebebiyle en güvenilir seçenekler arasındadır (Şekil 4) (12).
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Şekil 4: 35 yaşında bayan hasta. Sol el 5. parmak Allen zon II yaralanmasının V-Y fl ep
ile cerrahi tedavisi.

3.3. Crosfi ng er:

1950’de tanımlanan yöntem günümüzde de güncelliğini korumaktadır (13). 
Öğrenme eğrisinin kolay ve uygulamanın sık olduğu bu yöntemde uzun dönemde 
eklem hareket kısıtlılığı önemli bir problemdir. Mevcut artroz durumu ve 50 yaş 
üstü hastalarda göreceli kontrendikasyonu bulunmaktadır.

Cerrahi teknikte, öncelikle şablon yardımı ile defektin büyüklüğü ölçülür 
ve bu şablon donör olacak parmağın ekstansor yüzüne yerleştirilir. Donör 
alandan hazırlanan fl ebin, ölçtüğümüz şablondan yaklaşık 2 mm daha büyük 
olmasına dikkat edilmesinde fayda vardır. Flebin defektli alana komşu olan 
kenarı dışındaki üç kenarından insizyon yapılır ve subkutan yağ dokusu ile 
ekstansör tendon paratenonu, venöz drenaja dikkat ederek diseke edilir .ç 
kenarı da kaldırılmış fl ep ile defekt kapatılır. Donör bölge ise genellikle el bileği 
voler yüzden alınan tam kalınlıkta deri grefti ile kapatılır.

3.4. Tenar fi lep:

Parmak uzunluğunu korumak için kullanılan diğer bir tekniktir. 
Kontrendikasyonları arasında artroz varlığı ve ileri yaş bulunmaktadır. Uzun 
parmak tiplerinde ki ampütasyonlarda tenar bölgede H insizyonla girilerek 
tenar ‘’H’’ fl ep kaldırılır (14). Flepte gerginliği önlemek için çizilen H defekten 
yaklaşık 1/5 daha büyük olmalıdır. Tenar bölgeye gömülen güdük en az 2 hafta 
sonra ayrılmalıdır.
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3.5. Ada flepleri:

Parmak tip ampütasyonlarında rekonstrüksiyon sırasında kemik boyunun 
kısaltılmasından kaçınmak için ada fleplerinden faydalanılabilir. Erken 
rehabilitasyona izin vermesi, tatmin edici pulpa oluşturabilmesi avantajlarındandır. 
Homodijital veya hetorodijital; antegrat veya retrograt uygulanılabilir. İster 
homodijital olsun ister heterodijital olsun dijital ada fleplerinde donör parmağın 
her iki dijital dolaşımından emin olunmalıdır. Operasyondan önce ayrıntılı fizik 
muayene ve Allen testi mutlaka yapılmalıdır.

Antegrat ada flebinde defekte komşu bir donör saha belirlenir. Donör 
sahanın proksimalinde ki pedikül, flebin defektli alanı örtümünü sağlayacak 
serbestliğe gelinceye kadar, serbestleştirilir (Şekil 5). Serbestleştirilmiş pedikülün 
üzeri proksimal interphalangeal (PİP) eklem fleksiyonu ile kapatılabilir. Flep 
büyüklüğü 12 mm’den fazla olduğu durumlarda PİP eklemde kontraktür olasılığı 
artmaktadır (15,16).

 Akito ve arkadaşlarını çalışmasında fleksiyon kontraktürü için, yaş (60 yaş 
ve üzeri), ulnar tarafdan kaldırılan flep ve yara yeri iyileşme süresinin uzunluğu 
risk faktörü olarak gösterilmiştir (17). 

Baş parmak tip amputasyonlarında Moberg ilerletme flepi ve dorsal 
metakarpal arter flepi (Kite flepi) iyi seçenekler arasındadır. Transvers defektlerde 
Moberg, longitüdinal defektlerde dorsal metakarpal arter flepi uygun seçenekler 
olacaktır (7).

Moberg flepi 1,5 cm’ye kadar aksiyel defektlerde kullanılabilmektedir 
(18). Antegrat ada fleplerinde de olduğu gibi en büyük dezavantajı PİP eklemde 
fleksiyon kontraktürü olarak görülmektedir. Bu durum daha sonradan O’Brien 
tarafından tarif edilen her iki dijital bandın serbestleştirilmesi ile azaltılabilir (19). 

Dorsal metakarpal arter flepi Foucher ve Braun tarafından popülarize 
edilmiştir ve tip defektlerinden baş parmak bazisine uzanan defektlere kadar 
rahatlıkla kullanılabilir (20).

Revers homodigital flep uygulanımında radial ve ulnar dijital arterler 
arasındaki transvers amastomozlardan faydalanılır (Şekil 6). Bu anastomozlar 
DİP ve PİP eklem hizasının 4,3±1,4 mm proksimalinde bulunur (21,22). Defektli 
alandan yaklaşık 2 mm daha geniş donör saha belirlenir. Ardından dijital damar-
sinir paketinin üzeri ‘’Z’’ insizyonla açılır ve dikkatlice diseke edilir. Distal 
interphalangeal eklemin yaklaşık 5 mm proksimalinden flep pedikülün 180 
derecelik dönüşü sağlanır.
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Şekil 5: Yirmiyedi yaş erkek hastanın sağ el ikinci ve üçüncü parmak Tamai zon II 
yaralanması mevcut. İkinci parmak için homodijital antegrad vasküler saplı ada fl epi, 
üçüncü parmak için homodijital retrograd vasküler saplı ada fl epi ile cerrahi tedavisi 

tercih edilmiş.

Şekil 6: Onsekiz yaşında kadın hasta. Sol el ikinci parmak Allen zon III/Tamai zon II 
yaralanması olan hastaya homodijital retrograt vasküler saplı ada fl epi cerrahi tedavisi.
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3.6. Serbest fl ep: 

Ada fl eplerinin kullanılamasının geometri, yerleşim ve defektin büyüklüklüğü 
nedeniyle uygun olmadığı yaralanmalarda serbest fl epler kullanılabilir (Şekil 
7). Radial arterin yüzeyel perforatörlerinden kaynaklanan serbest fl epler, orta ve 
büyük defektlerde kullanışlıdır (23). Proksimal birinci dorsal metakarpal artere 
dayalı fasiokutanöz fl ep popülarize edilen fl eplerdendir (24).

Sekil 7: Otuziki yaş erkek hasta. Sol el baş parmak pulpa 
defekti için radial perforatör saplı serbest cilt fl epi

3.7. Ayaktan ele serbest doku nakli:

Donör saha olarak ayak birinci parmak lateral yüzü pulpa rekontruksiyonu için 
birçok avantaja sahiptir. Başta donör yüzey alanının genişliği defektli alanı 
kapatabilmekte kolaylık sağlarken cerrahi sonrası fl epin sensöronöral geri 
kazanımın iyi olması fonksiyonel sonuçları olumlu etkilemektedir (25).

4. Komplikasyonlar:
 Tip ampütasyonları rekonstruksiyonu sonrası, her cerrahi prosedürden sonra da 
gördüğümüz, tedaviye özgü komplikasyonları görmekteyiz. Rekonstrüksiyon 
prosedürleri seçilirken birbirine olan üstünlüğü, zorlukları gibi fl epe özgü 
durumlardan çok hastanın ve tabi ki defektli alanın özellikleri de dikkatlice 
hesaplanmalıdır. Örneğin en güvenilir uygulama olarak gösterilebilecek ‘’V-Y’’ 
fl eplerde bile bazı serilerde %13,8’lik yeniden operasyon bildirilmiştir (26).
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 İlk 30 gün içerisinde oluşan komplikasyonlardan erken ve 30 günden 
sonra oluşan komplikasyonlardan geç komplikasyonlar olarak bahsedilebilir.

4.1. Erken komplikasyonlar: 

Donör saha problemleri, yetersiz örtüm, vasküler problemler olarak sıralanabilir. 
Defekt büyüklüğü ve geometrisi dikkatlice muayene edilmeli, gerekirse 
şablon ile uygun işaretlemeler yapılmalı, kemik ve tendon yapılarının üzerinin 
yeterince örtüldüğünden emin olunmalıdır. Fleplerin cerrahi sonrası erken 
evrede monitörize edilmesi ve vasküler dolaşım takibi sağlanmalıdır.

 Ayrıca donör sahaya tatbik edilen cilt greftleri de yakinen takip edilmelidir. 
Örneğin crossfinger cerrahisi sonrası komplikasyonlar nadirdir. Pedikül 
diseksiyonu gerektirmeyen kolay yapılabilen bu flep için literatürde donör 
alana uygulanan cilt greftiyle ilgili problemlerden dolayı yeniden operasyonlar 
bildirilmiştir (27).

4.2. Geç komplikasyonlar:

Geç komplikasyonlar arasında; fleksiyon kontraktürleri, tırnak şekil 
bozuklukları, hipersensitivite ve soğuk intoleransı sayılabilir. Fleksiyon 
kontraktüründe en belirleyici etken cerrahi teknik ve hastanın yaşıdır. Pedikül 
üzerinden ‘’longitüdinal’’ yerine ‘’Z’’ şeklinde insizyon tercih edilerek 
fleksiyon kontraktüründen sakınmak mümkündür (27). Yine özellikle 50 yaş 
üzeri hastalarda eklemi uzun süre hareketsiz tutmak gereken krossfinger gibi 
tekniklerin alternatiflerini uygulayarak fleksiyon kontraktüründen kaçınılabilir 
(13). 

Tip ampütasyonu rekonstruksiyonunda yeniden cerrahi gerektirebilecek 
en ilginç durum vasküler saplı ada flepi sonrası hastaların hipersensitivite 
ağrısı nedeni ile başvurusudur. Distal sinir uçlarının 2 mm kadar kısaltılması ile 
sakınılabilir (28). 

Cerrahi sonrası hasta memnuniyetsizliğinin bir başka nedeni ise soğuk 
intoleransıdır. Çalışmalar, soğuk intoleransının uygulanan rekonstrüksiyon 
tipinden çok travmanın şiddeti ile alakalı olduğunu göstermiştir (29).

5. Sonuç
Sonuç olarak, parmak tip ampütasyonlarının tedavi seçiminde hastaya ve 
travma alanına ait özellikler başlıca rol oynamaktadır. İşlevsel ve estetik açıdan 
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tatminkar bir rekonstrüksiyonun yapılabilmesi için, doğru tekniğin başarılı 
bir şekilde uygulanması sonuçları olumlu etkilemektedir, ulaşılacak en iyi 
fonksiyonel ve estetik sonuç hedeflenmelidir.
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1. Giriş

A
kalazya disfaji, sindirilmemiş besinlerin regürjitasyonu, gece öksürükleri,
göğüs ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomlarla karakterize bir özofagus
motilite bozukluğudur. Özofageal peristaltizm ve alt özofagus sfinkteri

(AÖS) gevşemesinden sorumlu myenterik nöronların kaybı nedeniyle ortaya 
çıkar. Akalazyanın en sık rastlanan formu sporadik vakalar şeklinde ortaya 
çıkan idiyopatik akalazya olmakla birlikte; benzer klinik belirtilerle, myenterik 
nöronların neoplastik infiltrasyonuna bağlı olarak gelişen psödoakalazya veya 
Trypanosoma cruzi enfeksiyonuna sekonder gelişen Chagas hastalığı şeklinde 
ortaya çıkabilir (1). 

2. Tarihçesi
Gevşeyememe anlamına gelen akalazya terimi, eski Yunancada ‘’a-‘’ olumsuzluk 
ön eki ve ‘’khálasis’’ gevşeme ve ‘’khaláō’’ gevşemek kelimelerinden 
türetilmiştir. İlk olarak 1674’te Sir Thomas Willis tarafından kardiyak sfinkter 
bölgesinde özofagustaki fonksiyonel obstrüksiyon olarak tanımlanmış ve bu 
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nedenle kardiyospazm olarak adlandırılmıştır (2, 3). 1913 yılında Ernest Heller 
ilk özofagomyotomiyi gerçekleştirmiştir. Akalazya terimi ilk olarak 1929 yılında 
Sir Arthur Hurst tarafından, yetersiz AÖS gevşemesinin ortaya konulmasıyla, 
kullanılmaya başlanmıştır (4).

3. Epidemiyolojisi
İnsidansı 1,6/100000’dır (5). Farklı ırklarda, kadın ve erkek cinsiyet arasında 
benzer sıklıkta görülmekle birlikte yaşla insidansı artış gösterir. Birçok çalışmada 
ortalama tanı 50 yaş üzeri olarak saptanmıştır. Tip 1 DM, Sjögren sendromu, 
hipotiroidi ve üveit gibi otoimmün hastalıkların normal popülasyona oranla 
akalazyalı hastalarda daha yüksek oranda gözlenmesi akalazyanın otoimmün 
komponenti olabileceğini düşündürmektedir (6).

4. Patofizyolojisi
Peristaltizm ve AÖS gevşemesi myenterik nöronlar tarafından koordine 

edilmektedir. Akalazyada bu nöronların sayıca az olması veya yokluğu, 
aperistaltizm ve yetersiz AÖS gevşemesiyle sonuçlanmaktadır. Akalazyada 
myenterik nöron kaybı ve hasarına yol açan neden kesin olarak bilinmemekle 
birlikte bu hastalarda serumda antimyenterik antikorların varlığı, myenterik 
nöron ağında CD3 ve CD4 T hücre infiltrasyonunun bulunması ve HLA class II 
(HLA DQw1) doku grubunun ağırlıklı olarak saptanması (>%80) otoimmünitenin 
rolünü ön plana çıkarmaktadır. Akalazyalı hastaların özofaguslarından 
yapılan histolojik incelemelerde, myenterik pleksusta nöronlarda sayıca 
azalma olduğu, var olan nöronların da çevresinin lenfosit ve daha az sayıda 
olmak üzere eozinofillerle çevrili olduğu gözlenmiştir. Bu inflamatuvar 
dejenerasyondan AÖS kontraksiyonunu sağlayan kolinerjik nöronlara 
kıyasla, AÖS’de nitrik oksit salınımı ile düz kas gevşemesini sağlayan 
inhibitör nöronların daha çok etkilendiği görülmüştür. Bazı hastalarda 
vagusun beyin sapındaki dorsal motor çekirdeklerinde de dejeneratif 
değişiklikler görülmüş olsa da akalazyaya neden olan motilite 
bozukluğunun sebebinin özofagus duvarındaki inhibitör nöron kaybı olduğu 
ortaya konmuştur. Alt özofagus sfinkterinde inhibitör innervasyonun kaybı, 
bazal sfinkter basıncının yükselmesine ve sfinkterin normal gevşemesinde 
yetersizliğe neden olmaktadır. Özofagusun düz kas içeren bölümündeki 
inhibitör nöron kaybı aperistaltizm ile sonuçlanmaktadır. Özofagus 
boşalmasının yetersiz olmasında hem distal özofagustaki aperistaltizm hem de 
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yutkunma sonrası yetersiz AÖS gevşemesi suçlansa da, akalazyanın belirti ve 
bulgularının birçoğundan sorumlu olan etken yetersiz AÖS gevşemesidir (7).

5. Semptomlar
• En sık ortaya çıkan semptom katı ve sıvılara karşı olan disfajidir. (%90’dan

fazla hastada)
• Sindirilmemiş besinlerin regürjitasyonu (%76-91)
• Respiratuar komplikasyonlar (noktürnal öksürük, aspirasyon)
• Göğüs ağrısı (%25-64)
• Pirozis (%18-52)
• Kilo kaybı (%35-91) (8-10)

Spesifik semptomlar olmaması nedeniyle, semptomların başlangıcı ile tanı 
konulması arasında uzun süre geçebilmektedir (bazı çalışmalara göre 5 yıldan 
fazla süreler) (11, 12).

6. Tanı
6.1.Anamnez

Hastalığın erken evrelerinde disfaji geç mide boşalması ve gıda artıklarına bağlı 
pirozis nedeniyle dispepsi olarak yanlış değerlendirilebilir. Hastalık ilerledikçe 
hem katı hem sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü gelişir. Yutma güçlüğü sıvılardan 
ziyade katılara karşı daha fazla gözlenir. Çoğu hasta regürjitasyon 
tariflediğinden akalazya en sık gastroözofageal reflÜu hastalığı (GÖRH) olarak 
yorumlanıp yanlış tanı alır. Disfaji ve takılma hissi olan ve proton pompa 
inhibitörü (PPİ) tedavisi ile şikayetlerinde azalma olmayan hastalarda akalazya 
tanısı akılda tutulmalıdır (13). 

6.2. Baryumlu özofagografi

Baryumlu grafide baryumun mideye geçişinde gecikme, özofagusta 
dilatasyon, özofagus içinde hava-sıvı seviyesi, aperistaltizm, özofagus 
alt ucunda kuş gagası şeklinde daralma ve mide hava cebinde kaybolma 
akalazyalı hastalarda görülebilecek bulgulardır. İlerlemiş vakalarda aşırı 
genişlemiş özofagus, sigmoid kolonu andırır şekilde geniş ve kıvrıntılı bir hal 
alır (sigmoid özofagus).
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Resim 1. Baryumlu grafide akalazyalı hastada kuş gagası görünümü (14). 

 

Resim 2. Baryumlu grafide son dönem akalazyayı  
temsil eden dilate sigmoid özofagus (14).

Baryum yutulması sonrasında 1. ve 5. dakikalarda baryum yüksekliğinin 
ölçülmesine dayanan ve tedavi başarısızlığını ilk baştaki semptomatik 
iyileşmeye rağmen öngörebilen baryum boşalma zamanı testi (timed barium 
esophagram) ile, hastalarda semptomatik gerilemenin özofageal boşalma ile 
paralellik göstermediği sonucuna varılmıştır (15).

Resim 3. Baryum boşalma zamanı testi (16).
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6.3. Endoskopi

Klinik ve manometrik olarak akalazya ile karışabilmesi nedeniyle mekanik 
obstrüksiyon ve psödoakalazyanın dışlanması amacıyla yapılır. Katı ve sıvı 
gıdalara karşı gelişen disfaji, ileri yaş, kilo kaybı ve semptomların başlangıç süresi 
kısa olan hastalarda özofagogastrik bileşke ve gastrik kardiadaki olası infiltratif 
kanserlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynar (17, 18). Hatalı şekilde 
GÖRH tanısı alan hastalarda akalazya tanısının konulmasında yardımcı olur. Bu 
hasta grubunda besin artıkları olan dilate özofagus ve buruşuk gastro bileşkenin 
görülmesi tanıda yardımcıdır. Ancak akalazyalı hastalarda endoskopik bulgular 
normal görünümlü özofagustan, tortüöz ve sigmoid özofagusa kadar değişen 
spektrumlarda olabileceğinden ve endoskopinin sensitif olmaması dolayısıyla, 
akalazya şüphesi olan hastalarda özofageal motilite testleri endikedir (14). 

6.4. Manometri

Klinik ve radyolojik bulgular akalazyayı düşündürdüğünde tanı mutlaka 
manometri ile doğrulanmalıdır. Yüksek çözünürlüklü manometre tanıda altın 
standarttır (19). Yutma sonrasında özofagusta peristaltik aktivitenin 
oluşmaması ve AÖS’in yetersiz gevşemesi tanı için gerekli bulgulardır. 
Yükselmiş AÖS istirahat basıncı ve yükselmiş özofageal gövde basıncı 
tanıyı destekleyen bulgular olsa da tanı için gerekli olan bulgular 
değillerdir. Konvansiyonel manometrik incelemede kullanılan kateterlerdeki 
5-8 sensör ile elde edilen özofagus manometrik verilerinin yetersiz olması
nedeniyle geliştirilen yüksek çözünürlüklü manometrinin (YÇM) alt yapısı ilk
defa 1990’ların başında Clouse ve Staiano ile oluşturulmuştur (20). Yüksek
çözünürlüklü manometri ile özofagus gövde motilitesi ve basıncı 2 cm’den küçük
aralıklarla ölçülebilmektedir. Böylece özofagusta intraluminal basınç
alanlarının daha doğru saptanması yanısıra özellikle alt ve üst özofageal
sfinkter düzeyinde hareket nedeniyle ortaya çıkan artefaktların minimale
indirilmesi sağlanmıştır (21). YÇM tetkikinde 36 sensörlü manometri kateteri
kullanılarak elde edilen veriler ile bilgisayar ortamında oluşturulan basınç
haritaları sayesinde üst özofagus sfinkteri (ÜÖS), özofagus gövdesi ve
AÖS’ne ait manometrik veriler aynı anda gözlenebilmektedir (22). YÇM
uygulamasında transnazal olarak yerleştirilen manometri kateterinin distal 3
basınç sensörunun midede olduğu gözlendikten sonra 20 sn. süre ile istirahat
basınçları ölçülmelidir. Dik pozisyonda hastaya 10 kez 5 ml su içirilerek sulu
yutma traseleri elde edilmelidir. Her bir yutma arasında 20 saniyelik periyot
olmalı ve yutmanın tek bir hareketle tamamlanmasına dikkat edilmelidir.
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Uygun yutma işlemi 10 kez oluncaya kadar işleme devam edilmelidir. YÇM ile 
elde edilen bulgular Chicago 2012 Sınıflamasına göre değerlendirilmektedir. 
YÇM’de kontraksiyon sadece belli noktalardaki amplitüd ölçümü ile değil, tüm 
peristaltik dalganın amplitüdü, süresi ve uzunluğunun kombinasyonu şeklinde 
değerlendirilir. Bu parametre kontraksiyon gücü (distal contractile integral-DCI) 
olarak adlandırılır. YÇM’de peristaltizm, ÜÖS relaksasyonu ile kontraksiyonun 
yavaşladığı nokta arasındaki süre ile (DL- distal gecikme) değerlendirilir. 
Bu sürenin 4.5 sn’den az olduğu durumlar prematür kontraksiyonlar olarak 
yorumlanır. Fragmente peristaltizm ise normal kontraksiyon gücü ile (20 mmHg 
izobarik konturda 5 cm’den uzun aperistaltik alanlar) görülen segmental defektler 
olarak tanımlanır (3 cm’den kısa alanlar normal olgularda da görülebilir). 
Aperistaltizm ve yetersiz AÖS relaksasyonu (IRP˃15 mm Hg) olarak tanımlanan 
akalazya, YÇM bulgularına göre 3 alt tipe ayrılır; 

Tip 1:  Yetersiz AÖS relaksasyonu, aperistaltizm ve özofageal basınçlanma 
olmaması

Tip 2:  Yetersiz AÖS relaksasyonu, aperistaltizm ve ≥ %20 yutkunmada 
panözofageal basınçlanma

Tip 3:  Yetersiz AÖS relaksasyonu ve ≥ %20 yutkunmada prematür kontraksiy-
onlar (DL˂ 4.5 sn.) görülmesi 

Konvansiyonel manometrede akalazya kabaca, klasik ve şiddetli akalazya olarak 
iki alt tipe ayrılmış olsa da bunlar arasında tanısal kriter veya böyle bir ayrımın 
anlamlı olup olmadığı açısından bir fikir birliği bulunmamaktadır. YÇM ile 
yetersiz AÖS relaksasyonu ile değişik özofageal basınçlanma değerlerine göre 
akalazya, birbirinden ayırt edilebilir 3 alt tipe ayrılmıştır. Bu ayrımdaki önemli 
nokta, birbirinden farklı fizyolojik özellikleri olan bu alt tiplerin, tedavide 
kullanılacak yöntemler açısından ve dolayısıyla tedaviye verecekleri cevap 
açısından farklılık göstermesidir (23). 

7. Tedavi
7.1. Farmakolojik Tedavi

7.1.1. Oral Farmakolojik Ajanlar

Oral farmakolojik terapiler akalazyada en az etkili tedavi seçeneği olmakla 
birlikte bu alanda en sık kullanılan farmakolojik ajanlar nitratlar ve Ca kanal 
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blokörleridir. Nifedipin, yemeklerden 30-45 dk. önce, 10-30 mg. sublingual 
olarak uygulanan ve akalazyada en fazla kullanılan oral farmakolojik ajandır 
(15, 24-26). AÖS kas kontraksiyonunu bloke ederek AÖS dinlenim basıncını 
%13-49 oranında düşürür. Sublingual isosorbid dinitrat yemeklerden 10-15 
dk. önce 5 mg. olarak alınan ve AÖS basıncını %30-65 oranında düşüren bir 
oral farmakolojik ajandır. Etkilerine kısa süreli yanıt olması, semptomların 
azalmasında kısmi başarı ve baş ağrısı, hipotansiyon, ayak bileği ödemi gibi 
yan etkilerinin olması kullanımlarını sınırlayıcı faktörlerdendir. Pnömatik 
dilatasyon veya cerrahi tedavi uygulanamayacak veya bu tedavileri reddeden 
hastalarla botulinum toksin uygulaması başarısız olan hastalarda tercih edilen 
tedavi yöntemleridir (14). 

7.1.2. Botulinum Toksin

Geniş kullanımı olan bir diğer farmakolojik tedavi yöntemi ise botulinum 
toksin A’dır. Sinir uçlarından asetilkolin salınımını bloke ederek etki gösterir. 
Üst GİS endoskopi sırasında skleroterapi iğnesi ile AÖS içerisine 4-8 kadrana 
80-100 Ü dozunda uygulanır. Pnömatik dilatasyon ve cerrahi tedavi için yüksek
risk taşıyan hastalarda tercih sebebidir (27, 28). Yan etkisi az ve güvenilir bir
tedavi olmakla birlikte göğüs ağrısı, medyastinit ve yumurta proteini ile ilişkili
alerjik reaksiyonlar gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. %70’den fazla olguda
ilk bir ay içerisinde klinik yanıt alınmasına rağmen, bir yılın sonunda %60’dan
az hasta remisyondadır (29). Botulinum toksin ile pnömatik dilatasyonu
(PD) karşılaştıran 5 randomize çalışma ve botulinum toksin ile laparoskopik
myotomiyi karşılaştıran 1 çalışmada da başlangıçta disfajide belirgin azalma
olsa da botulinum toksin tedavisi uygulanan hastalarda 6-12 ay içerisinde
semptomlarda hızlı bir artış izlenmiştir. Bu sebeplerden ötürü botulinum toksin,
nitratlar ve Ca kanal blokeleri cerrahi ve girişimsel işlemler için yüksek riskli
hastalarda veya bu işlemlerden önce geçici tedaviler olarak uygulanmalıdır (30).

7.1. Pnömatik Dilatasyon 

Alt özofagus sfinkterinde çepeçevre gerginlik yaratarak ve kas liflerini yırtarak 
gevşeme sağlamaktadır. Günümüzde en sık kullanılan Rigiflex balon dilatördür. 
Bu dilatörler endoskopide bir kılavuz tel üzerinden ilerletilen fleksible katetere 
yerleştirilmiş 30-35-40 mm’lik polietilen balonlardır. Bu balonlar AÖS’inden 
geçirilerek darlık olan bölge düzleşinceye kadar kademeli olarak şişirilir 
(31). Genellikle önce 30 mm’lik balonla dilatasyona başlanır (Önceki PD’da 
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başarısızlık, 40 yaş altı genç hasta veya Heller myotomi öyküsü olan hastalarda 
35 mm’lik balonla başlanabilir) (32). Sonraki dilatasyonlar semptomatik düzelme 
baz alınarak AÖS basınç ölçümü ya da özofageal boşalma testlerinde ilerleme 
olup olmamasına göre 4-6 haftalık aralarla yapılır. Yüksek kardiyopulmoner 
risk veya özofageal perforasyon durumunda cerrahinin yapılmasına engel 
teşkil edecek komorbiditesi olan hastalarda PD kontrendikedir (33). Pnmatik 
dilatasyon sonrası yaklaşık %33 hastada göğüs ağrısı, aspirasyon pnömonisi, 
kanama, geçici ateş, perforasyon olmaksızın mukozal yırtılma, özofageal 
hematom gibi komplikasyonlar gözlenmektedir. En ciddi komplikasyon özofagus 
perforasyonudur. Deneyimli endoskopistlerce yapıldığında ortalama %2 (%0-
%16) oranında gözlenen bu durumda %50 cerrahi onarım gerekmektedir (34). 

7.2. Cerrahi Tedavi
7.2.1. Laparoskopik Heller Myotomi

Heller myotomi olarak da bilinen, distal özofagus ve AÖS kas tabakasının 
cerrahi olarak kesilmesi işlemi ilk olarak 1913 yılında Alman cerrah Ernst 
Heller tarafından uygulanmıştır (35). O günden bu yana, operasyondaki en 
önemli 2 modifikasyon; operasyona kardianın sadece anterior yüzündeki kas 
liflerinin kesilmesi ve GÖR riskinin azaltılması amacıyla fundoplikasyonun 
eklenmesi olmuştur (36). Pellegrini ve ark. 1992 yılında torakoskopik 
myotomiyi tarif etmişlerdir (37). Ancak laparoskopik olarak distal özofagus 
ve fundus daha iyi değerlendirilmekte, operasyon süresi daha kısa ve daha iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Akalazyadaki peristaltizm kaybından dolayı, uygulanan 
fundoplikasyon tipi, sonuçlar üzerinde büyük önem arz etmektedir. Yapılan 
çalışmalarda postoperatif disfajinin; Nissen fundoplikasyonu yapılan hastalarda, 
parsiyel fundoplikasyon yapılan hastalara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir 
(30). Laparoskopik Heller myotomi sonrası yapılan anterior (Dor) ve posterior 
(Toupet) parsiyel fundoplikasyonların ise reflü kontrolünde benzer sonuçlar 
verdiği görülmüştür (38). Parsiyel fundoplikasyonla birleştirilen laparoskopik 
Heller myotomi, güvenli bir işlemdir. Mortalite oranı % 0.1 olarak bildirilmiştir 
(30). En sık rastlanan komplikasyon, genellikle operasyon sırasında fark edilen 
ve intraoperatif onarılarak ek morbidite yaratmayan, distal özofagus veya 
gastrik mukoza perforasyonudur. Laparoskopik Heller myotomide ortalama 
komplikasyon oranı %6,3 (%0-%35) olarak gözlenmekle birlikte bunun 
kliniğe yansıması %0,7 (%0-3) olarak belirtilmektedir. YÇM’de tip 2 paterni 
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olan olan hastalar bu tedaviye en iyi cevap veren grubu oluşturmaktadır. Tip 
1 ve tip 2 akalazya, PD ve myotomiye benzer cevap verirken; tip 3 akalazya 
ise myotomiye, PD’ye göre daha iyi cevap vermektedir. Buradaki muhtemel 
etken PD’a göre myotomiyle daha geniş ve daha proksimal özofageal kas lifi 
kesilmesi sağlanabilmesidir. Postoperatif dönemde disfaji rekürrensi sıklıkla 
12-18 aylık sürede görülür. Yetersiz myotomi (özellikle myotominin daha zor 
olduğu gastrik tarafta), myotominin geç iyileşmesi ve anti-reflü sarmalının 
fazlasıyla sıkı olması tedavi başarısızlığının muhtemel nedenleri arasındadır. 
Göğüs ağrısı, diğer semptomlara kıyasla tedavi edilmesi daha zor bir durumdur 
ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Heller myotomi sonrasında tekrar 
eden semptomlar olması durumunda PD, eğer bu şekilde yapılan konservatif 
tedavide de başarısızlık olursa tekrar Heller myotomi güvenle uygulanabilir (4).

7.2.2. Özofajektomi

Pnömatik dilatasyon ve laparoskopik Heller myotominin etkinliğine karşın %2-5 
hastada özofagusun masif dilatasyonu, tedaviye cevapsız reflü hastalığı veya 
preneoplastik lezyonlarla karakterize son dönem hastalık tablosu gelişmektedir. 
Bu gibi durumlarda invazif karsinom gelişim riskini ortadan kaldırmak ve 
hastanın yaşam kalitesini artırmak amaçlı özofageal rezeksiyon gerekebilir. 
Özofajektomi sonrası yapılacak ideal rekonstrüksiyon metodu henüz ortaya 
konmamıştır (39). Özofajektomi, pnömoni de dahil olmak üzere yüksek 
postoperatif solunum komplikasyonları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak deneyimli 
merkezlerde seçilmiş hastalarda düşük mortalite ile gerçekleştirilebilmektedir 
(14). 

7.3. Per-oral Endoskopik Myotomi (POEM)

Akalazya tedavisi için son dönemlerde uygulanmaya başlanan bir tekniktir. Bu 
teknik ilk olarak Japonya’da uygulanmış ve geliştirilmiştir (40). Submukozal 
bir tünel oluşturularak AÖS’ne ulaşılıp (7cm özofageal- 2 cm gastrik) sirküler 
kas liflerinin kesilmesi işlemidir. İşleme herhangi bir antireflü prosedür 
eklenmediğinden GÖR riski yüksektir ve bu durum tedavide önemli bir kusur 
oluşturabilmektedir (1). Son yayınlanan ASG 2020 kılavuzuna göre; POEM, tip 
III akalazyası olanlarda daha iyi bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. POEM 
ve LHM’nin semptomları iyileştirmedeki başarıları benzer olarak bulunmuş 
olup, Tip 3 akalazyada PD yerine LHM veya POEM önerilmektedir (14). 
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Giriş 

1
839 yılında ilk kez Velpeau tarafından tanımlanmış, daha sonra 1854 yılında 
ter bezlerinin bir hastalığı olduğu keşfedilmiştir. Verneuil ise isim babası 
olmuştur. Hidradenitis süppürativa (HS) latince kökenli “hidros” (ter) ve 

“aden” (bez) kelimelerinden türetilmiştir. Schiefferdecker 1922 yılında ter 
bezlerini apokrin ve ekrin ter bezleri olarak sınıflandırmış ve HS’nın apokrin ter 
bezlerine lokalize olduğunu göstermiştir (1-4).

Akne inversa olarak da bilinen HS, sistemik bulgularla seyreden inflamatuar 
bozukluktur. Hidradenitis süppürativa kronik seyrilidir. Cilt değişiklikleri ve 
lokalizasyonu ile tanımlanır. Hastalar, tipik olarak koltuk altı, kasık, gluteal ve 
perianal bölgelerde deri kıvrımlarında ortaya çıkar, ağrılı iltihaplı ve fistüllerle 
karekterize bir hastalıktır (3,4).
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Prevalansı Avrupa’da yaklaşık %1 ila %4’tür, ancak Kuzey Amerika’da 
daha düşüktür. Kadın / erkek oranı 4:1.8 olup kadınlarda daha yaygındır. 
Başlangıç yaşı genellikle ergenlikten sonra ve 40 yaşından öncedir ve hayatın 
ikinci ve üçüncü dekadında zirveye ulaşır. Prepubertal çocuklarda HS nadir 
olmakla birlikte, en erken bildirilen başlangıç yaşı altıdır. Aksiller bölge, göğüs 
altları, boyun, kasıklar, bacakların birbirine sürten yüzü ve anogenital bölge gibi 
özellikle ter ve yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde oluşan bir hastalıktır 
(5-9).

Etiyopatogenez
Hidradenitis süppürativanın etiyolojisi çok faktörlüdür, genetik ve çevresel 
faktörleri, yaşam tarzını, hormonal durumu ve mikrobiyotayı kapsar. Bu 
faktörler, terminal saç folikülleri etrafında immün sistem aktivasyonuna ve 
infundibulumun (saç folikülünün huni şeklindeki açıklığı) hiperkeratozuna 
(boynuzumsu tabakanın kalınlaşması) yol açar. Böylece deri yüzeylerinin 
birbirine değdiği bölgelerde foliküler tıkanma ve staz meydana gelir. 

Hidradenitis süppürativa bulaşıcı bir hastalık değildir, ancak özellikle tıkalı 
kıl folikülleri içinde bakteriyel yayılma, immün sistemi aktive eder. Hidradenitis 
süppürativalı hastaların %40’ına kadar pozitif aile geçmişine sahip olduğundan, 
genetik bir rol oynar, ancak HS için monozigotik uyum çalışması yapılmamıştır 
(10). Hidradenitis süppürativada otozomal dominant kalıtım modu nadirdir, 
ancak rapor edilmiştir. Hidradenitis süppürativadan sorumlu gen lokusu 
bilinmemektedir, γ-sekretaz mutasyonu HS ile ilişkilendirilmiştir (11,12).

Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin (makrofajlar ve granülositler gibi) 
ve uyarlanabilir bağışıklık sisteminin tip 1 T yardımcı (TH1) hücreleri yerleşik 
ve göç etmiş hücreleri, pro-enflamatuar sitokinler tümör nekroz faktörü 
(TNF), IL-1β, IL-17 salgılar. Böylece immun hücrelerin infiltrasyonu artar 
ve enflamasyon şiddetlenir (13). Diğer kronik cilt bozukluklarının çoğunun 
aksine, HS’deki enflamasyon, geniş püy oluşumuna, geri dönüşü olmayan doku 
tahribatına neden olur. Hidradenitis süppürativalı hastalarda iltihap sadece deri 
ile sınırlı değildir, sistemiktir ve diğer birkaç organı etkiler. Hastalar sıklıkla 
metabolik sendroma sahiptir. Geniş bir bel çevresi, obezite, yüksek kan şekeri, 
anormal kolesterol ve yüksek trigliserit seviyeleri ve / veya yüksek tansiyon, 
tip 2 diabetes mellitus, ateroskleroz, spondiloartrit veya spondiloartropati, 
inflamatuar bağırsak hastalığı ve depresyon eşlik edebilir (14-20).
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Bazı tetikleyici faktörler; (21,23)

— Genetik Özellikler
— İnterlökin 1B
— TNFα
— Mikrobiyom ve Biyofilm
— Sigara Kullanımı
— Obezite

— Hiperandrojenizm
— Dar Giysi Seçimi
— Bazı İlaçlar
— Epilasyon Yöntemi
— Kullanılan Bazı Kozmetik Ürünler

Tanı ve Klinik Seyir
Hidradenitis süppürativa tipik olarak enflamatuar nodüller, apseler, komedonlar, 
sinüs yolları ve yara izi ile kendini gösterir. Hafif kızarıklık, kaşıntı, yanma, 
hiperhidroz ve rahatsızlık hissi ile başlayan sinsi bir başlangıcı vardır. Genişleyen 
ve birleşen hassas nodüller zamanla derin yerleşimli, ağrılı apseler oluşturmaya 
başlarlar. Bu apselerin direne olması kötü kokulu ve cerahatli akıntıya neden 
olur. Tekrarlayarak devam eder. 

Hidradenitis süppürativa genellikle koltuk altı, perine, meme altı ve 
kasık kıvrımları dahil olmak üzere intertrijinöz deride görülür, genellikle her 
iki tarafta beraber ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe, boyun, gövde ve bel bandı 
bölgesi gibi tekrarlayan mekanik strese maruz kalan alanlar da etkilenebilir. 
Hidradenitis süppürativanın komplikasyonları üzücüdür. Lokal olarak HS, 
kronik iltihaplanma, şekil bozukluğu, fistül, skarlaşmaya bağlı üretra ve 
anüste yapı ve fonksiyon kaybına neden olabilir (24). Nadiren, HS bölgesinde 
skuamöz hücreli karsinom da rapor edilmiştir (25). Sistemik olarak, ciddi 
enfeksiyonlu HS, ateş ve septisemi ile prezente olabilir. Anemiye neden olabilir 
(26). Hidradenitis süppürativa, obezite, metabolik sendrom, enflamatuar barsak 
hastalığı ve spondiloartropati dahil olmak üzere birçok komorbidite ile 
ilişkilidir (27, 28). 

Hidradenitis süppürativa nasıl teşhis edilir? 
Hidradenitis süppürativa, klinik bir tanıdır ve teşhisi çok kolay değildir. 

Genellikle ilk başvuruda fronkül olarak yanlış teşhis edilebilir. Kimi hastalarda 
teşhis çok kolay şekilde konulmakla birlikte bazen tanı semptomların 
başlangıcından HS teşhisine kadar 12 yıl veya daha uzun sürede konabilmektedir 
(29). Hidradenitis süppürativa enflamatuar bir hastalıktır. İkincil bakteriyel 
enfeksiyon yaygındır.
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Hidradenitis süppürativanın ayırıcı tanısında 

• Karbonkül, şirpençe
• Fronkül
• Epidermoid veya dermoid kist
• Erizipel
• Lenfogranuloma venereum
• İnguinal granülom
• Tüberküloz
• Foliküler oklüzyon tetradı

Hidradenitis süppürativa tanısını destekleyen üç önemli klinik özellik vardır. 

• Tipik Lezyonlar (nodüller, apseler, sinüs yolları)
• Tipik yerleşim yeri (koltuk altı, meme altı kıvrımları, kasık ve perine)
• Kroniktir
• Nükseder (6 ayda> 2 kez)

Tekrarlayan enflamatuar nodüller, sinüs yolları ve intertriginous alanlarda skar 
oluşumu HS’yı düşündürür. Fizik muayene, HS›nın kapsamını ve şiddetini 
değerlendirmeli ve lezyonları karakterize etmelidir.

Hurley evreleme sistemi, HS şiddetini değerlendirmek için yaygın 
olarak kullanılır. Hurley sınıflaması, ilk defa 1989 yılında Hurley tarafından 
tanımlanmıştır. Kullanımı basit ve hızlıdır. Kalitatif ve statik bir tanımlama 
olması dezavantajlıdır. Apse, fistül ve sikatris miktarları kalitatif olarak 
değerlendirir ve birden üçe kadar sınıflama yapılır. 

Bu sınıflama sistemine göre hastaların 
%68’i Evre 1, 
%28’i Evre 2 ve 
%4’ü Evre 3’tedir. 
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Tablo 1: Hurley Sınıflaması ve Tedavi Algoritması

Hurley 
Klinik 

Evreleme 
Sistemi

Karekteristik 
bulguları 

Medikal 
olmayan tedavi

İlaç tedavisi Cerrahi tedavi

Evre I 
(hafif)

Tek veya 
çoklu
apseler
(sinüs yolları 
ve yara izi 
yok )

Deri 
travmasının 
azaltılması 
Hayat stilinin 
değiştirilmesi 
Kilo kaybı 
sağlanması gibi 
genel tedbirler

İlk aşama tedavi
Topikal klindamisin, 
oral tetrasiklin 
(grade B level II)

İkinci aşama tdv:
Topikal resorsinol, 
hormonal terapi
(grade F level II)
Kortikosteroid 
injeksiyonu 
(Grade F level III)

İnsizyon ve 
drenaj

Evre II 
(orta)

Tekrarlayan 
abseler 
(sinüs traktı 
ve yara iziyle 
beraber 

Deri 
travmasının 
azaltılması 
Hayat stilinin 
değiştirilmesi 
Kilo kaybı 
sağlanması gibi 
genel tedbirler

İlk aşama tdv:
Topikal klindamisin ve 
oral tetrasiklin
İkinci aşama tdv:
Topikal resorsinol, 
hormonal terapi 
ve İntralezyoner 
kortikosteroid 
injeksiyonu 
Üçüncü aşama tdv: 
Bir dermatoloğa sevk 

Birçok tedavi 
kombinasyonu 
başarısız 
olmuşsa 
eksizyon için 
cerraha sevk 

Evre III 
(ciddi)

Diffüz ve 
multiple 
yapıda 
birbirleriyle 
birleşmiş 
sinüs traktları 
ve abselerin 
varlığı 

Deri 
travmasının 
azaltılması 
Hayat stilinin 
değiştirilmesi 
Kilo kaybı 
sağlanması gibi 
genel tedbirler

Aşağıdaki tedavileri 
yapıp düzenleyebilecek 
bir Dermatologa sevk 

Oral Retinoid 
(grade F, level II)
Immun supressif 
ilaçlar 
(grade F, level II)

Biyolojik ilaçlar 
(grade B level I)

Birçok tedavi 
kombinasyonu 
başarısız 
olmuşsa 
eksizyon ise 
cerraha sevk
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Hurley Sınıflaması

Evre 1: Apse formasyonu, tek veya çok sayıda, sinus oluşumu ve sikatrizasyon 
yok 

Evre 2: Sinus oluşumu ve sikatrizasyonu olan, tek veya çok sayıda, geniş 
alanda lezyonlar

Evre 3: Diffuz veya diffuze yakın tutulum ya da çok sayıda birbirleriyle 
bağlantılı sinusler ve tüm alanda abseler

Sartorius skorlama sisteminde, hastalık tutulumu olan alanların hepsi, lezyon 
tipine göre bağımsız bir şekilde tek tek değerlendirilmiştir. Zamanla modifiye 
edilmiştir. Hurley sınıflamasına nazaran daha dinamik bir sınıflamadır ve 
lezyon karakterleri, tedavi yanıtları Sartorius sınıflamasında daha iyi bir 
şekilde değerlendirilebilir (30).

Modi iye Sartorius Skorlaması 

1. Tutulan anatomik bölge (Her bir alan 3 puan olarak puanlanır)
— Axilla
— İnguinal alan
— Meme altı
— Gluteal
— Diğer

2. Lezyonlar
— Nodul: 1 puan
— Fistül: 6 puan
—

3. Alakalı iki lezyon arasındaki en uzak mesafe (tek lezyon içinse büyüklüğü)
— <5cm: 1 puan
— 5 – 10 cm: 3 puan
— >10 cm: 9 puan

4. Bütün lezyonlar sağlam bir deri ile ayrılmış mı?
— Evet: 0 puan
— Hayır: 9 puan

Hastada ilk önce tam kan sayımı, rutin biyokimya ve enflamatuar belirteçler 
ölçülmelidir. Bazı durumlarda, şüpheli perianal HS, maligniteyi veya Crohn 
hastalığını dışlamak için biyopsi yapılmalıdır.
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Hidradenitis süppürativaya genel yaklaşım 
— Tıbbi olmayan müdahaleleri
— Topikal ve sistemik ilaçları
— Ameliyatı içerir

Refrakter HS veya Hurley evre II ve III HS olan hastalar bir dermatoloğa sevk 
düşünülmelidir.

Medikal olmayan tedavi:

•  Hastalığın ciddiyetine bakılmaksızın tüm hastalarda genel önerilerde 
bulunulmalıdır. 

•  Yaşam tarzı değişiklikleri arasında sigarayı bırakma, kilo verme ve sağlıklı 
beslenme yer alır.

•  Pamuklu ve gevşek elbiseler giyilmelidir. 
•  Ek önlemler arasında sıcak kompres, topikal antiseptikler ve antibakteriyel 

sabun bulunur.
•  Hidradenitis süppürativa yönetiminde genel önlemlerin etkinliği 

kanıtlanmamış olmasına rağmen, faydalı olduğuna dair çalışmalarda vardır 
(31,32).

Hidradenitis süppürativa ile ilişkili önemli psikolojik etkiler göz önüne 
alındığında, hastalara HS’nin kötü hijyenden kaynaklanmadığı veya bulaşıcı 
olmadığı konusunda bilgi vermek önemlidir. Hastalar ayrıca nüksün yaygın 
olduğu ve hastalığın mevcut tedavi ile tedavi edilemeyeceği konusunda 
bilgilendirilmelidir

Tıbbı Tedavi: 

Hidradenitis süppürativayı tedavi etmek için kullanılan birçok ilacın etkinliği 
sınırlıdır. Randomize kontrollü çalışmalar, vaka serileri, retrospektif çalışmalar 
yüksek bir nüks oranını göstermektedir. 

Genel tıbbi yaklaşım; hafif HS için topikal tedavi ve orta ila şiddetli HS 
için sistemik tedavidir. Tedavi basamak basamak planlanmalıdır. 

1.  Topikal Resorsinol: 

 Resorsinol, keratolitik ve antiinflamatuar özelliklere sahip kimyasal mad-
dedir. Cildin soyularak yenilenmesini sağlar. Hidradenitis süppürativada 
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kullanımı Hurley evre I veya II’li HS’li 12 kadından oluşan bir vaka 
serisinde değerlendirildi. Topikal %15 resorsinol doğrudan enflamatuar 
nodüllere uygulanınca ağrıyı azalttığı ve iyileşmeyi desteklediği görüldü 
(33). Güncel Avrupa HS tedavi kılavuzları, alevlenme sırasında günde iki 
kez ve idame tedavisi sırasında günde bir kez uygulanmasını önermektedir.

2. Antibiyotikler:

Topikal klindamisin (3 ay boyunca günde iki kez % 1 çözelti veya jel)
tolere edilebilir, iyi bir güvenlik marjı vardır. Hafif veya lokalize HS için
birinci basamak tedavi olarak kullanılır. Hafif enflamatuar lezyonların
sayısını azaltabilir ve ikincil enfeksiyonu tedavi edebilir veya önleyebilir.
Hurley evre I ve hafif evre II’li HS olan 46 hastadan oluşan çift kör bir
randomize kontrollü çalışmada oral tetrasiklin kadar etkili olduğu göster-
ilmiştir (34).

Refrakter veya yaygın HS’de oral antibiyotikler tercih edilir. Antibiyo-
tikler anti-enflamatuar etkileri için kullanıldığından, hastalık kontrolünü
sağlamak için 2 ila 3 ay gibi süren daha uzun kürler gerekir. Birinci basa-
mak seçeneği olmamasına rağmen, 4 ay boyunca günde iki kez 500 mg
tetrasiklin bir randomize kontrollü çalışmada çalışılan tek oral antibiyotik-
tir. Antibiyotik kesildikten sonra nüks yaygındır (35).

Yukarıda belirtilen antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalarda 10 hafta
süreyle oral klindamisin (günde iki kez 300 mg) ve rifampin (günde bir kez
600 mg) kombinasyon tedavisi düşünülebilir. Şiddetli HS’li 116 hastadan
oluşan retrospektif bir kohort çalışmasında büyük etkinliğe ve uzun süreli
remisyona sahip olduğu gösterilmiştir. Diğer daha küçük retrospektif
çalışmalarda da benzer sonuçlar görüldü (36,37).

3. Hormonal Tedavi:

Deri maddelerin gelişiminde androjenin rolü göz önüne alındığında, antian-
drojenik tedavi araştırılmış ve etkili olduğu gösterilmiştir. Hem siproteron
asetat (günlük 100 mg) hem de norgestrel içeren oral kontraseptif haplar, 6
ay boyunca HS’yi benzer şekilde iyileştirdi. Hurley evre II veya III HS’lı
24 kadından oluşan çift kör kontrollü çalışmada etkinliği gösterildi. Fin-
asteride (günde 5 mg) ayrıca bazı vaka serilerinde gösterildiği gibi pedi-
yatrik hastalarda ve her iki cinsiyetten erişkinlerde kullanılan etkili bir
ilaçtır (38-40).
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4. Oral Retinoidler:

Oral retinoidlerin antiproliferatif ve immünomodülatör etkileri, HS’nin
enflamatuar doğasını kontrol edebilir. Asitretinin 9 ila 12 ay boyunca
kullanılması, lezyonun çözülmesi, ağrının giderilmesi ve tedavinin kes-
ilmesinden sonra bile kalıcı iyileşme ile sonuçlandı. Şiddetli ve inatçı
HS’li 12 hastadan oluşan retrospektif bir kohort çalışmasında etkili old-
uğu gösterildi. Bununla birlikte, doğurma çağındaki kadınlarda, tedavinin
kesilmesinden sonra bile 3 yıl hamile kalmamaları gerektiği akılda tutul-
malıdır (41).

5. İmmünsüpresif tedavi:

Hidradenitis süppürativanın doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sistemi-
nin düzensizliğinden kaynaklandığı düşünüldüğünden, bazen Hidradenitis
süppürativayı tedavi etmek için immünosupresif ajanlar kullanılır. Beş ila
10 mg / mL triamsinolon asetonid ile intralezyonel kortikosteroid enjek-
siyonu, erken ağrılı enflamatuar nodüllerin çözülmesini hızlandırmak için
yardımcı bir tedavi olarak kullanılmıştır. İkincil bakteri enfeksiyonu varsa
bundan kaçınılmalıdır. Akut enflamasyonu azaltmak için hızlı azaltma ile
kısa bir oral prednizon kürü kullanılabilir. Siklosporin, refrakter HS’de
kullanılabilir ve vaka çalışmalarında gösterildiği gibi orta ila belirgin
iyileşme ile sonuçlanır; bununla birlikte, tedavi süresi genellikle yan etkil-
erinden dolayı sınırlıdır (42).

6. Biyolojik:

Konvansiyonel tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalarda anti-tümör
nekroz faktör-α özelliklerine sahip biyolojik ajanlar düşünülebilir. Hem
infliksimab hem de adalimumab, vaka serileri, retrospektif çalışmalar ve
randomize kontrollü çalışmalarda gösterildiği gibi orta ila şiddetli HS’de
etkilidir (43-46).

7. Cerrahi:

Cerrahi, ayrı lezyonların eksizyonuna ve skar revizyonuna izin verir ve bu
nedenle izole HS lezyonlarının tedavisinde etkilidir. Bununla birlikte, tıbbi
tedavilerle karşılaştırıldığında cerrahinin uygun zamanlaması ve bununla
ilişkili sonuçlar konusunda güçlü kanıtları eksiktir. Mevcut standart yak-
laşım, yanıt vermeyen veya birden fazla tıbbi tedaviye kısmi yanıt veren
veya zorlu Hurley evre III HS olan hastaları cerrahi tedavi gerekir.
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Hidradenitis süppürativa nüksünü önlemek için ameliyat sonrası hem 
genel önlemler hem de tıbbi tedavilere devam edilmelidir. Bununla bir-
likte, cerrahi tedavi olarak kabul edilmez ve yüksek bir nüks oranı taşır. 
Tıbbi yönetim, HS›nin ciddiyetine bağlı olarak aşamalı bir yaklaşım izle-
melidir. Tıbbi tedavi optimize edildikten sonra cerrahi tedavi son çare 
olarak düşünülmelidir.
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1. Giriş

İ
lk sınıflama Boehler tarafından 1930 yılında yapılıp kırıkların anatomik 
özellikleri esas alınmıştır. 1938 yılında Watson-Jones Boehlerin sınıflamasına 
stabiliteyi ekleyip modifiye etmişdir. 1949’da Nikoll ise stabilite tanımına 

anatomik bir sınıflama eklemiştir. Sir Frank Holdsworth tarafından 1953 yılında 
torakal tanımlamasını ve 1970 yılında sınıflamalara kolon kavramını eklemiştir. 
1980 yılında bilgisayarlı tomografinin (BT) çıkması ile Denis omurgayı üç 
kolona ayırmıştır.
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1983 yılında ise McAfee ve arkadaşları Denis sınıflamasını geliştirerek 
yeni bir sınıflama geliştirdiler. 1994 yılında Fritz Mageri ve arkadaşları modifiye 
geniş kapsamlı AO/ASIF (Arbeitsgemeins chaft für Osteosyn the sefragen/
Associations fort the Study of Internal Fixation) sınıflamasını geliştirmişlerdir. 
McAfee ve Mageri sınıflamaları günümüzde sıkça kulanılmakta ancak bunların 
birbirine üstünlükleri ortaya tam konamamış olup bu sınıflamalarında son 
zamanlarda yetersiz olduğu düşünülmüştür (1).

2005 yılında Vaccaro ve ark. (2) tarafından Omurga Travma Sınıflaması 
ve Şiddet Skoru (TLICS) sınıflaması tanımlandı. Bu sınıflandırmada morfolojik 
özellikler, posteriyor ligamentler, nörolojik tablo göz önüne alınarak puanlama 
yapılmaktadır. Bu alınan puan yaralanmanın şiddetini bize vermekte ve buna 
göre tedavi planlanmaktadır.

Spinal omurga yaralanmasını değerlendirirken iki şekilde patoloji 
karşımıza çıkar birincisi biyomekanik instabilite ve ikincisi ise spinal kord 
yaralanmasına bağlı olarak nörolojik sistem anomalileridir (3).

2. Tanı
Omurga kırıklarının değerlendirilmesi için hem fiziksel hem de nörolojik açıdan 
iyi bir muayene yapılmalıdır. Ayrıntılı lokal ve nörolojik muayeneyi takiben 
doğru tanı için uygun görüntüleme araçları seçilmelidir. Röntgen ile torakal 
omurga kırıklarının tespiti ve tanısı zordur. Özellikle üst kısımlarda omurgalar 
net olarak seçilemeyebilir. Bu nedenle şüpheli olgularda BT tercih edilmelidir. 
Gerekli durumlarda ise manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemi de tercih 
edilebilir (4-6). BT santral kanal basısının belirlenmesinde ve ek olarak lamina 
ya da pedikül kırıklarının tespitinde değerli bilgiler vermektedir (7,8). Posterior 
ligamentin değerlendirilmesi ve tedavi seçimi için, nörolojik defisit olsun ya da 
olmasın kırık tespit edilen her olguda, MR belirleyicidir (9). Özellikle tedavi 
seçiminde kararsız kalınan patlama tipi kırıklarda bu ligamentin durumunun 
belirlenmesi tedavi seçimi için önemlidir (10,11). Özelikle yağ süpresyon 
MR’ların (MRI-STIR) kullanılma stratejileri ligament yaralanmalarının 
gösterilmesinde üstünlük sağlar. Özelikle TLICS ve AOspine sınıflamasında 
posterior ligamenti değerlendirebilmek için önemlidir. Yaralanmadan sonraki 2 
gün içerisinde çekilen MR’da dorsal ligamentöz yaralanmanın %42 oranında 
patlama kırığına eşlik ettiği görülmektedir. Özelikle yağ baskılı ve T2 sekansda 
yüksek sinyal yoğunluğunun görülmesi tanıda patognomonik bulgudur (12,13).
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3. Sınıflandırma
Omurga kırıklarının sınıflandırmaları genellikle kırık yapısının bir instabiliteye 
neden olup olmadığının belirlenebilmesi üzerine yapılmıştır. Fizyolojik 
yüklenmelere dayanabilme kuvveti stabilite olarak tanımlanmaktadır (14,15). 
Omurga kırıklarında stabilite kavramı başlangıçta ya da ek olarak bir norolojik 
defisiti ve/veya major deformitesi olmayan ya da günlük aktivitelerini kısıtlayan 
ağrı olmaması anlamına gelmektedir (16). Geçmişten günümüze konuyla 
ilgili farklı sınıflamalar kullanılmıştır. Bunlardan en çok bilinenleri Denis, 
Mc Affee, Fergusson ve Allen,Mc Cormak, AOspine ve TLICS sınıflamasıdır. 
Günümüzde en çok 2005 yılında tanımlanan TLICST (Torakolomber Travma 
sınıflaması ve Şiddet Skoru) sınıflaması eksiklikleri olmasına rağmen daha sık 
kullanılmaktadır.

Bu sınıflamaları tablo halinde kısaca sunacak olursak;

Tablo.1: Denis sınıflaması
Kırık tipi Mekanizması Tutulan Bölge
Kompresyon
Anterior
Lateral

Fleksiyon
Anterior Fleksiyon
Lateral fleksiyon

Anterior kolon kompresyonu
Posteior kolon distraksiyonu 
ile beraber veya değil

Patlama
A
B

C

D

E

Aksiyal yüklenme
Aksiyal yüklenme ve 
beraberinde fleksiyon
Aksiyal yüklenme ve 
beraberinde fleksiyon
Aksiyal yüklenme ve 
beraberinde rotasyon
Aksiyal yüklenme ve 
beraberinde lateral fleksiyon

Ön ve orta kolonda 
kompresyon ile beraber 
posterior kolonda distraksiyon

Emniyet kemeri Fleksiyon -Distraksiyon Anteror kolon sağlam veya 
distrakte, orta ve posterior 
kolon distraksiyonu

Fraktür- 
Dislokasyon
Fleksiyon rotasyon 
Gerilme
Fleksiyon 
Distraksiyon

Fleksiyon-rotasyon
Gerilme (anteriyor veya 
posterior)

Fleksiyon-ditraksiyon

Herhangi bir kolon 
etkilenebilir.
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Denis’e göre Denis sınıflaması üç kolon teorisine dayanmaktadır (17). 
Anterior kolon: ALL, nukleozus pulpozus, anulus fibrozus, korpusun ön 

gövdesini
Orta kolon: PLL, nukleozus pulpozus, anulus fibrozus v e korpusun 

posterior kısmını 
Posteiyor kolon: Lamina, pedikül. spinoz procesler, interspinoz 

ligamentlerdir. 
Denis sınıflamasına göre instabil kırıklar; orta kolonun hasar gördüğü 

tüm patlama kırıklarını tanımlamaktadır (18). 
Denis’e göre cerrahi endikasyonlar:

1. Omurga çisminde % 50’den fazla çökme
2. AP grafide % 25’den fazla kamalaşma
3. Spinal kanalda %50’den fazla daralma
4. L2 üstü parsiyel nörolojik defisit
5. Birden fazla bitişik omurga ön kolon kırığı
6. Kırıklı Çıkıklar-Fleksiyon distraksiyon kırıkları
7. İki taraflı faset çıkıkları şeklindedir (19)

McAfee ve arkadaşları “stabil patlama kırığı kavramını” patlama kırıklarında 
posteriyor elemanların hasar görmediği durumlarda kullanılması gerektiğini ilk 
olarak ortaya atmışlardır.

Tablo.2: Modifiye McAfee sınıflaması

1 Patlama kırığı: 5 alt grubu bulunmaktadır
a. Her iki son plak kırıkları
b. Üst son plak kırığı
c. Alt son plak kırığı
d. Rotasyon ile birlikte patlama
e. Lateral patlama kırıkları

Aksiyel yüklenme sonucu oluşan anterior ve orta kolon yetmezliği

Stabil patlama kırığı:

1. Posterior kolon sağlamdır ve nörolojik defisit yoktur.
2. Kanal basısı %50’den azdır.
3. Vertebra korpusunda %50’den az çökme vardır
4. Kifotik açılanma 20 dereceden azdır
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İnstabil patlama kırığı: 

1. Aksiyal yüklenme sonucu oluşmuştur
2. İnterpedinküler mesafe AP de artmıştır
3. Vertebra korpusunda %50’den fazla çökme vardır
4. Kifotik açılanma 20 dereceden fazladır
5. Posterior yapılarda kırık, lateral fleksiyon ve rotasyon vardır

2 Chance tipi kırık (osseöz fleksiyon-distraksiyon):
1. Anterior kolon sağlam
2. Orta ve posterior kolonda gerilme
3. Genelikle emniyet kemeri takılıylen oluşur
4. Fleksiyon zedelenmesi sonucu oluşur

3 Fleksiyon-distraksiyon:
1. İnstabildir
2. Anterior ve orta kolonda kompresyon yetersizliği
3. Spinöz çıkıntı ve fasetlerde dağılma
4. Korpus kama şeklinde kamalaşma
5. Kanal basısı olur

4 Translasyonel tip yaralanma
a. Makaslama

1. Antrior posterior makaslama
2. Posterior anterior makaslama

b. Fleksiyon- rotasyon tipi
1. İnstabildir
2. Her üç kolonda hasar mevcuttur
3. Bir veya daha fazla omurgada kayma
4. Total nörolojik defisit vardır
5. Spinal kanal basısı mevcuttur
6. Stabilizasyon ve füzyon gerekir

McAfee sınıflamasında instabil kompresyon, fleksiyon distraksiyon ve 
translasyonel tipte yaralanmalar:

1. %50’den fazla çökme olan instabil kırıklar
2. Otuz dereceden fazla kifotik açılanma olan instabil kırıklar
3. Çoklu kompresyon instabil kırıklar
4. Kompresyonu progresif ilerliyen kırıklar
5. Her 3 kolonda hasar olanlar
6. Kanala bası olup nörolojik defisit olanlar
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operasyon endikasyonu vardır (3).

Tablo 3: Fergusson ve Allen spinal travma sınıflaması

1. Kompresyon fleksiyon yaralanma-
ları

Anterior kolon etkilenir ve 3 alt tipi vardır

2. Distraktif fleksiyon yaralanmaları Rotasyonel eksenin ALL üzerinde veya 
daha önünde olmasından dolayı her 3 
kolonda ortaya çıkan gerilmeye bağlı oluşan 
yaralanma

3. Lateral fleksiyon yaralanması
4. Translasyon yaralanmaları Ön ve yan makaslama güçlerinin etkisi ile 

oluşur
5. Torsiyon fleksiyon yaralanması Translasyonel fraktür+stabil kırıklar

6. Vertikal kompresyon yaralanmaları Patlama fraktürü

7. Distraktif ekstansiyon yaralanma-
ları

Posterior kompresif ve anterior distraktif 
zedeleme mevcut

Fergusson ve Allen mekanik yaralanma oluş şekline göre 7 sınıfa ayırmıştır. 

Tablo 4: AO/ASIF Magerl sınıflaması

Tip A. Kompresyon Tip B. Distraksiyon Tip C. Rotasyon

A1.Ezilme tipi kırıklar
A1a: Son plak ezilmesi
A1b: Kama tipi ezilme
A1c: Vertebra cisim 
çökmesi
A2. Ayrılma tipi kırıklar
A2a: Sagital ayrılma
A2b: Koronal ayrılma
A2c: Kıskaçlama tipi 
ayrılma
A3. Patlama kırıkları
A3.1 İnkomplet patlama
a. Süperior inkomplet
patlama
b. Lateral inkomplet
patlama

B1. Ağırlıklı post 
ligamentöz yaralanma
B1.1. Diskin transvers 
yaralanması ile birlikte
a. Fleksiyon-subluksasyon
b. Ant dislokasyon
c. Artiküler kırık,
fleksiyon ve subluksasyon
B1.2. Korpusun Tip A 
kırığı ile birlikte
a. Fleksiyon-subluksasyon
ve Tip A kırık
b. Anterior dislokasyon ve
Tip A kırık
c. Artiküler kırık ve Tip A 
kırık ve fleksiyon

C1. Rotasyonel Tip A 
kırığı
C1.1. Rotasyonel kama 
kırığı
C1.2. Rotasyonel ayrılma 
kırığı
a. Rotasyonel sagital
ayrılma
b. Rotasyonel Koronal
ayrılma
c. Rotasyonel makaslama
tipi ayrılma
c. Rotasyonel ileri dereede
ayrılma
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c. İnferior inkomplet
patlama
A3.2. Patlama-ayrılma
a.Süperior patlama-
ayrılma
b. Lateral patlama-ayrılma
c. İnferior patlama-ayrılma
A3.3. Komplet patlama
a. Makaslama tipi patlama
b. Komplet fleksiyon-
patlama
Komplet aksiyel patlama

subluksasyon/anterior 
dislokasyon
B2. Kemiksel ağırlıklı 
posterior yaralanma
B2.1. Transvers iki kolon 
kırığı
B2.2. Disk yaralanması ile 
birlikte
a. Pedinkül ve disk
yaralanması
b. Pars interartikülaris ve
disk yaralanması
B2.3.Tip A ve korpus
yaralanması ile birlikte
a. Tip A kırığı ve
pedinkülden geçen kırık
b. Tip A kırığı ve pars
interpedinkülaris kırığı
B3. Diskten geçen anterior
yaralanma
B3.1. Hiperextansiyon-
subluksasyon
a. Posterior kolon
yaralanması olmadan
b. Posterior kolon
yaralanması mevcut
B3.2. Hiperekstansiyon-
spondilozis
B3.3. Posterior
dislokasyon

C1.3.Rotasyonel Patlama 
kırıkları
a. Rotasyonel inkomplet
patlama
b. Rotasyonel patlama-
ayrılma
c. Rotasyonel komplet
patlama
C2. Rotasyonel Tip B
kırığı
C2.1. Rotasyonel B1 kırığı
a. Rotasyonel fleksiyon
subluksasyon
b. Tek taraflı artiküler kırık
ve rotasyonel fleksiyon-
subluksasyon
c. Tek taraflı dislokayon
d.Artiküler kırık olup
olmaksızın rotaston
anterior dislokasyon
e. Tek taraflı artiküler
kırıkla veya olmaksızın
rotaston, subluksasyon ve
Tip A kırık
f. Tip A kırık ve tek taraflı
dislokayon
g. Rotasyonel anteriyor
dislokasyon, tip A kırık ve
+/- artiküler kırık
C2.2.Rotasyonel B2 tip
yaralanma
a. Rotasyonel transvers iki
kolon kırığı
b. Disk yaralanması ile
birlikde tek tarflı fleksiyon
spondilozisi
c. Tip A kırığı ve tek taraflı
fleksiyon spondilozis
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C2.3.Rotasyonel B tipi 
yaralanma
a. Post eleman 
kırıkları+/-rotasyonel 
hiperekstansiyon 
-subluksasyon
b. Tek taraflı 
hiperekstansiyon 
spondilozisi
c. Rotasyonel 
postdislokasyon
C3. Rotasyonel gerilme-
burkulma tipi yaralanma
C3.1. Kesitsel kırık
C3.2. Oblik kırıklar

AO/McAfee cerrahi veya konservatif tedavi için bir algoritma yapmamıştır

Tablo 5: TLICS sınıflaması

Mekanik tipi
a. Kompresyon
b. Patlama
c. Translasyonel/Rotasyonel
d. Distraksiyon

Belirleyici
Lateral açılanma >15derce

Puan
1
2
3
4

Nnörolojik tablo
a. İntakt
b. Sinir kökü

0
2

Kord, konus medullaris
a. Parsiyel
b. Tam
c. Kauda-Ekina

3
2
3

Posterior ligamentöz kompleks
a. İntakt
b. Yaralanma şüphesi/tespit yok
c. Zedelenme

0
2
3

TLICS sınıflamasında 5 ve üzeri puan instabil kırık olarak değerlendirilir. Bu 
sınıflamanın daha etkin kullanılabilmesi için posterior ligamantöz yapının doğru 
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olarak MR ile değerlendirilmesi lazım ve nörolojik defisiti olmayıp ama instabil 
hastaları tespit etmek önemlidir.

Bu sınıflamada posterior ligament ve nörolojik duruma göre cerrahi seçim 
yapılır.

Posterior operasyon yaklaşımı: 

1. Nörololojik tablo: Sağlam veya sinir kökü zedelenmesi
2. Posterior ligamantöz kopleks: Sağlam veya zedelenmiş

Anterior operasyon yaklaşım:

1. Nörolojik tablo: Omurilik kısmi veya kauda equina zedelenmesi
2. Posteriyor ligamentöz yapı: Sağlam

Kombine operasyon yaklaşımı:

1. Nörololojik tablo: Omurilik kısmi veya total zedelenme ya da kauda equina
zedelenmesi

2. Posterior ligamantöz kompleks: sağlam veya zedelenmiş (3, 13)

Yaralanma şiddet skoru

P< 3’ise konservatif tedavi

P>5 ‘ise cerrahi tedavi

P=4’ise

Aşırı kifoz

Belirgin Çökme

Lateral Açılanma

Açık kırık

Yumuşak doku etkilenmesi

Korse takamama

Sternum kırığı

Eğer bunlar var ise cerrahi tedavi eğer bunlar yok ise konservatif tedavi tercih 
edilir (20-22).
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Yük paylaşım skorlaması: 

Hastaya kısa veya uzun segment enstrumentasyon yapmak için karar verirken 
daha çok TLICS ile beraber kullanılır.

A. Omurga cisim parçalanması
1. Az: Sagital planda BT’de<%30 kırılma
2. Çok: Sagital planda BT’de %30-60 kırılma
3. Yaygın: Sagital planda BT’de > %60 kırılma

B. Omurga korpusunda fragmanların ayrılması
1. Az: Aksiyel BT’de hafif kayması
2. Çok: Aksiyal BT’de korpusun %50’sinden azında 2 mm yer değiştirmesi
3. Geniş: Aksiyal BT’de korpusun %50’sinden fazlasında 2 mm yer

değiştirme
C. Travmatik kifozun düzeltilmesi

1. Az: Düz yan grafide < 3derece kifotik düzeltme
2. Fazla: Düz yan grafide 4-9 derece kifotik düzelme
3. Çok fazla: Düz yan grafide >10 derece kifotik düzelme

Bu skorlamaya göre 0-6 arası puan alanlar posterior kısa segment, 7-9 arası 
puan alanlar ise uzun segment enstrumantasyon yapılması planlanır (19, 22).

Sonuç
Omurga fraktürü erkek ve kadınlarda sık görülür. Bu hastalarda epidemiyolojik 
olarak bilinmesi tedavide önemlidir. Özellikle tedavinin şekillenmesi ve tedavinin 
kurgulanmasında kullanılır (23). Bu amaç ile birçok sınıflama kullanılmaktadır. 
Günümüzde en sık kullanılan Denis’in 3 kolon teorisini içeren sınıflaması ve 
TLICS sınıflamasıdır (23,24).
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Giriş

Ü
st ekstremite arteriyel travması, daha nadir olmakla birlikte, yaralanmaları 
ciddidir ve travma hastasının sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir (1). 
Brakial arter, üst ekstremitede en sık yaralanan arterdir. Yaralanmaları 

tüm vasküler yaralanmaların yaklaşık % 28’ini oluşturmaktadır (2). Brakial 
arter yaralanmaları, sinirlere eşlik eden ciddi hasarla beraber olmadığı sürece 
başarıyla tedavi edilebilir. Vücutta median sinir, brakial arter ile birlikte 
seyreder. Radial ve ulnar sinirler ise, brakial arterin sağında ve solunda paralel 
kısımlarda ilerler. Bu nedenle, tüm üst ekstremite vasküler yaralanmalarında 
görüldüğü gibi, brakial arter yaralanmalarında da eşlik eden sinir yaralanma 
sıklığı yüksektir (3). Biz de bu olguda kesici delici alet yaralanması sonucu 
brakial arter yaralanması gelişen hastaya uyguladığımız, cerrahi bir seçenek 
olan safen ven ile greft interpozisyonunu sunmayı amaçladık.
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Olgu sunumu
Kırk üç yaşında erkek hasta, acil servisimize sol kol kesici-delici alet yaralanması 
nedeniyle getirildi. Hastanın alınan öyküsünde hayvan kesimi sırasında sol 
kolundan yaralandığını ve yaklaşık yarım saat içinde acil servise getirildiği 
öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde brakial seviyede, sol kol dirsek bölgesinde 
yaklaşık 14 cm uzunluğunda dirseğe paralel derin kesisi mevcut idi. Aktif 
kanaması olan hastaya acil serviste öncelikli olarak kanamanın proksimalinden 
turnike bağlandı. Vital bulgulara bakıldıktan sonra hasta monitörize edildi. 
Venöz kan gazı alındı. Hematokrit değeri 22 (%) gelen hastaya iki ünite 
eritrosit süspansiyonu hazırlatıldı. Hastanın kan basıncı 90/60 mm Hg, nabız 
102/dk, ateş 36,8 ºC idi. Sol kol brakial, radial ve ulnar nabızlar alınamadı. 
Dirsekten itibaren ön kolda hafif soğukluk ve renk değişikliği mevcut idi. Sol 
kol nörolojik muayenesi doğal idi. Refleksleri ve kas gücü doğaldı. Turnike 
uygulanmasını takiben kesi bölgesi izotonik salin suyla yıkanarak temizlendi. 
Yüzeyel venöz yapıların ve arteryel yapının hasarlandığı tespit edildi. Hasta 
acil operasyona alındı. Genel anestezi altında operasyona alınan hastada yapılan 
ön değerlendirmede sol kol brakial arterde, sefalik ve bazilik vende yaralanma 
olduğu, median sinirin, tendonların ve kemik yapının sağlam olduğu görüldü. 
Brakial arter proksimal ve distal uçları bulundu. Kanama kontrolünü takiben 
turnike gevşetildi. Ardından 1 cc heparin yapılarak brakial arter akımlarına 
bakıldı. Distalde zayıf akım olduğu görüldü. 3F Fogarty kateteri ile distal 
bölgede radial ve ulnar artere embolektomi yapıldı. Bir miktar trombüs materyali 
çıkartıldıktan sonra ‘’backflow’’ oluştu. Proksimalde güçlü akım mevcut 
idi. Brakial arterde hasara uğramış bölge yaklaşık 10 cm olduğu için uç-uca 
anastamoz yapılamadı. Bunun üzerine safen ven grefti ile interpozisyona karar 
verildi. Kolda uygun safen ven bulunamadığı için sağ bacak ayak bileği medial 
malleol seviyesinden itibaren 10 cm lik safen ven çıkartıldı (Resim 1). Ardından 
anastamoz için hazırlanan safen ven grefti, brakial artere 6/0 polipropilen sütür 
materyali kullanılarak interpoze edildi (Resim 2). Ardından vasküler klempler 
kaldırıldı. Brakial arter, radial arter ve ulnar arterde nabız alınmaktaydı. Kanama 
kontrolü yapılarak 1 adet minivac dren yerleştirilerek operasyona son verildi. 
Hasta ekstübe edilerek servise alındı. Toplamda 2 ünite eritrosit süspansiyonu 
verildi. Hasta postoperatif 3. gün taburcu edildi. Hastanın 1. ve 3. ay doppler 
ultrasonografi ile yapılan kontrollerinde herhangi bir sorun olmadığı, safen ven 
greftinin çalıştığı gözlemlendi.
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Resim 1: Safen ven insizyonu

Resim 2: Brakial arterde safen ven ile grefti interpozisyonu

Tartışma
Penetran travmalar sıklıkla üst ekstremite de vasküler yaralanmaların en 
yaygın nedeni olarak bilinirler (4). Künt ve delici yaralanmalarla birlikte, 
humerusun çıkması ya da suprakondiler kırıklar brakial artere zarar verebilir 
(3). Brakial arter yaralanması gelişen hastalarda tanısal açıdan anjiyografinin 
rolü tartışmalıdır ancak doppler ultrasonografinin girişimsel bir riski yoktur 
ve anjiyografiye göre daha uygun maliyetlidir (5). Brakial arter yaralanması 
gelişen hastaların tanısal tespitinde doppler ultrasonografinin arteriyografi 
kadar özgül ve duyarlı olduğu gösterilmiştir. Ancak yapılan fizik muayene ve 
doppler ultrasonografi sonrası vasküler yaralanmayla ilgili tanısal belirsizlik 
devam ediyorsa anjiyografi vasküler hasarı doğrulamak amacıyla yapılabilir 
(6). Biz de olgumuzu değerlendirirken ayrıntılı fizik muayene sonrası, doppler 
ultrasonografi ile yaralanma tespitini belirlemiştik. Doppler ultrasonografi 
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uygulamaları tanı koymada, yumuşak yaralanma belirtileri olan stabil 
hastalarda uygulanmaktadır. Bizde klinik olarak vasküler lezyonların teşhisinde 
anjiyografinin etkin bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz ancak özellikle de acil 
cerrahi operasyon gerektiren travmatik vasküler yaralanmalarda zaman alıcı bir 
uygulama olduğunu görmekteyiz. Üst ekstremite travmalı hastaya yaklaşımda, 
fizik muayene, nabız basınçları, nörolojik muayene, doppler ultrasonografi ile 
değerlendirme, yumuşak doku ve iskelet bütünlüğüne mutlaka bakılmalıdır (1). 
Brakial arter yaralanmalarının cerrahi tamirinde, genellikle safen ven ile greft 
interpozisyonu, lateral onarım ya da uç-uca anastomoz ile rezeksiyon gibi çeşitli 
teknikler kullanılmaktadır (3). Damar bütünlüğü tamamen bozulmamış uygun 
hastalarda genelde öncelikle uç-uca anastomoz tekniği tercih edilir. Büyük 
ve geniş damar yaralanmaları olan ve uç-uca anastamozun mümkün olmadığı 
hastalarda safen ven grefti ile interpozisyon bir sonraki en iyi cerrahi seçenektir. 
Çünkü safen ven greftleri diğer sentetik gretlere göre, enfeksiyonlara karşı daha 
dirençlidir ve uzun dönem greft açıklık oranlarının daha yüksek olması nedeniyle 
öncelikli tercih edilmektedir. Bizim sunduğumuz olguda da büyük ve geniş bir 
damar yaralanması olması, brakial arterin uç uca yetişmesinin mümkün olmaması 
sebebiyle safen ven grefti ile interpozisyon tekniğini uyguladık. Endovasküler 
teknikler günümüzde penetran yaralanmaların tedavisinde artan oranda 
kullanılmakta olup, künt travmalarda bile bazı avantajları olabilmektedir (7). 
Özelliklede anatomik açıdan tamiri zor olan künt aksiller arter yaralanmalarında 
uygun bir yaklaşım olabilmektedir (1). Bizim olgumuzda, kesici delici alet 
yaralanmasına bağlı doku bütünlüğü bozulmuş, arteryel kesi alanı uzun bir 
hasta olup, endovasküler yöntem için uygun olmayıp cerrahi tamirin uygun 
olduğu görüşüne vardık. İskemi-reperfüzyon hasarı, ekstremitelerin canlılığını 
ve bazen gecikmiş vakalarda hastanın hayatını tehlikeye atan bir durumdur (2). 
Bu hastalarda ampütasyon gereksiniminin az olması, muhtemelen çoğu hastada 
üst ekstremitedeki zengin kollateral dolaşımdan kaynaklanmaktadır (2,8). Bu 
sebeple bu tür travmayla başvuran tüm hastalarda belirgin nekrotik değişiklikler 
oluşmadan, travmanın başlangıcı ile ameliyathaneye girişi arasındaki zaman 
aralığına bakılmaksızın hemen ameliyata alınmalıdır. Bizim sunduğumuz 
olgunun yaralanma gerçekleştikten sonra, yaklaşık yarım saat içinde hastaneye 
başvurması, nörolojik muayenesinin normal olması, reflekslerinin doğal olması, 
brakial arter ve distalinde nabız alınamaması ön planda sadece arteriyel bir 
yaralanma olduğunu düşündürdü. Erken müdahale ile iskemi-reperfüzyon 
hasarı önlendi. Nekrotik doku oluşumu yoktu, dolayısı ile ampute ya da 
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debride edilecek bir dokuya rastlanmadı. Nörolojik hasar oluşumu, başarılı bir 
arteriyel tamirden sonra bile üst ekstremitenin fonksiyonunu yok edebilir (9). 
Üst ekstremite yaralanmalarına sinir yaralanmaları eşlik ettiğinde fonksiyonel 
işlevsizlik oranı %27 ile %44 arasında değişmektedir (9). Ek olarak, majör 
venöz yaralanmalar, kırıklar ve yaygın doku yıkımı da ekstremitenin uzun 
vadeli işlevini etkileyebilir. Bizim olgumuzda majör kırık, sinir yaralanması, 
tendon yaralanması görülmemiş olup, brakial arter yaralanması ve yüzeyel ven 
yaralanması tespit edildi. 

Sonuç
Tüm brakial arter yaralanmaları mutlaka onarılmalıdır. Damar yaralanmalarının 
teşhisinde, klinik muayene, nabız muayenesi ve doppler ultrasonografik 
görüntüleme yöntemleri anjiyografi kadar önemlidir (9). Brakial arter genelde 
yüzeyel seyrettiği için tanı koymak çoğu zaman kolaydır. Bu sebeple brakial 
arter yaralanmaları, anjiografiye gerek kalmadan da çoğunlukla teşhis 
edilebilmektedir. Ancak doppler ultrasonografi ya da diğer tanı yöntemleriyle 
kesin tanı koymada zorluk yaşanıyorsa ya da endovasküler yöntemlerle 
müdahale düşünülüyorsa, anjiyografinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

Sonuç olarak brakial arter yaralanmalarında hızlı ve uygun tedavi, vasküler 
revizyona ve onarıma her zaman hazır olma, sağ kalımı ve ekstremitenin 
kurtarılmasını en üst düzeye çıkaracağını düşünmekteyiz.
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Giriş

P
eriferik arter anevrizması, arter çapının 2 cm’in üzerinde artması ya da 
arterin normal çapının %50 oranında genişlemesi olarak tanımlanır (1). 
Femoral arter anevrizmaları popliteal arter anevrizmalarından sonra ikinci 

en sık görülen anevrizma çeşidi olarak bilinir. Ancak izole gerçek ana femoral 
arter anevrizmaları daha nadir görülmektedir. Bu tip olgular genellikle sağ alt 
ekstremiteleri etkilenen yaşlı erkekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Endovasküler 
yöntemle tedavi bir seçenek olsa da, açık cerrahi olarak, anevrizmanın eksizyonu, 
ekstra anatomik crossover bypass ve greft interpozisyonu uygulamaları tedavi 
seçenekleridir. Kliniğimizde periferik arter hastalığıyla beraber izole gerçek 
ana femoral arter anevrizması tespit ettiğimiz hastaya, cerrahi bir seçenek olan 
ekstra anatomik crossover bypass uygulamamızı sunmayı amaçladık.
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Olgu sunumu
Seksen iki yaşında erkek hasta, kliniğimize sağ bacak ağrısı, aralıklı topallama 
ve sağ kasıkta ele gelen kitle şikâyeti ile başvurdu. Hastadan alınan anamnezde, 
girişimsel bir işlem uygulanma, enfeksiyon ya da travma öyküsü yoktu. 
Hipertansiyon ve sigara kullanımı (1paket/gün) mevcuttu. Hastanın vital 
bulgularına bakıldığında nabız 78/dk, vucüt ısısı 36,8 ºC ve kan basıncı 140/90 mm 
Hg olarak ölçüldü. Venöz sistem muayenesinde patoloji görülmedi. Bilateral alt 
ekstremite arteryel sistem muayenesinde, sol bacak femoral arter ve distalindeki 
nabızlar güçlü pozitifken, sağ bacak femoral arter ve distalindeki nabızlar 
zayıf pozitif değerlendirildi. Sağ femoral bölgede, inguinal ligamentin altından 
başlayıp aşağıya doğru uzanım gösteren yaklaşık 8x4 cm boyutlarında, anevrizma 
ile uyumlu nonpulsatil kitle tespit edildi. Tam kan sayımı, geniş biyokimya 
tetkiki, akciğer grafisi ve elektrokardiyografisi normal olarak değerlendirildi. 
Ekokardiyografisine bakıldığında sol ventrikül hipertrofi bulguları mevcuttu. 
Doppler ultrasonografide eksternal iliak arter bitiminden ana femoral arter ve 
femoral arter bifurkasyonuna uzanan 35 mm çapında, en kalın yerinde 18 mm 
çapında ve semisirküler tarzda trombüs içeren, fuziform anevrizmatik bir kitle 
tespit edildi. Sağ eksternal iliyak arterde yaygın kalsifikasyon görülürken bu 
bölgede ve devamı olan ana femoral arter ve distalinde bifazik akım kodlandı. 
Bilgisayarlı tomografi tetkikinde torakoabdominal aortada anevrizma tespit 
edilmedi, tomografisinde sağ ana iliyak arter oklüde idi. Sağ eksternal iliyak arter 
distalinden, ana femoral arter ve bifurkasyon bölgesini de içine alan yaklaşık 8 cm 
uzunluğunda anevrizmatik dilatasyon görüldü. Hastanın ameliyat öncesi yapılan 
koroner anjiyografisinde patoloji saptanmadı. Hastaya mevcut klinik muayenesi 
ve görüntüleme yöntemi sonrası sol bacak akımının açık olması nedeniyle sol-
sağ cross femoral bypass (14/7mm Dacron greft ile ) operasyonu planlandı. 
Hasta spinal anestezi altında operasyona alındı. Sağ iliofemoral bölge ve sol 
femoral bölge ayrı ayrı açıldı. Öncelikle sağ femoral bölgedeki anevrizmatik 
kitlenin üzerine yapılan direk kesi ile eksplorasyon sağlandı. Eksplorasyon 
yapıldığında, anevrizmatik alanın inguinal ligament seviyesinde eksternal iliyak 
arter distal bölümünden başlayarak, ana femoral arteri, bifurkasyon bölgesini 
içine alan bir seviyede olduğu görüldü (Resim 1). Hastanın heparinizasyonu 100 
Ü/kg olacak şekilde verildikten sonra, vasküler klempler konularak anevrizma 
kesesi açıldı. Kesenin içerisini kaplayan trombüs materyali çıkartıldı (Resim 
2). Ancak proksimalden yeteri kadar akım oluşmadı. Sağ ana femoral arter 
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distalinde derin femoral arter ve yüzeyel femoral arterde ‘’backflow’’ mevcut 
idi. Sol ana femoral arter bulunarak soldan sağa tünel oluşturularak Dacron 
greft yerleştirildi. Vasküler klempler konularak önce greftin proksimali sol ana 
femoral artere, sonra da greftin distal uçları sırasıyla sağ yüzeyel femoral arter ve 
sağ derin femoral artere, ayrı ayrı, 5/0 polipropilen sütür materyali kullanılarak 
interpoze edildi. Ardından vasküler klempler kaldırıldı (Resim 3). Operasyon 
sonrası periferik nabızlar palpe ediliyordu. Hasta postoperatif 4. gün medikal 
tedavisi düzenlenerek önerilerle taburcu edildi. Hastanın 1. ve 3. ay yapılan 
poliklinik kontrollerinde, bilateral alt ekstremite distal nabızların güçlü pozitif 
olduğu, doppler ultrasonografi ile yapılan kontrollerinde ise herhangi bir sorun 
olmadığı, greftlerin çalıştığı gözlemlendi.

Resim 1 Resim 2

Resim 1: Sağ bacak anevrizma kesesi

Resim 2: Kese içinden çıkan trombüs materyalleri
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Resim 3: Sol femoral-sağ femoral ekstra anatomik 
crossover bypass (14/7mm Dacron greft ile)

Tartışma
Ana femoral arter anevrizmalarının çoğunda etiyolojide ateroskleroz bulunur. 
Popliteal arter anevrizmalarından sonra ikinci sıklıkta görülen periferik arter 
anevrizmaları olup femoral arter anevrizmalarıdır ve tüm periferik arter 
anevrizmalarının üçte birini oluştururlar. Ancak izole gerçek ana femoral arter 
anevrizmaları oldukça nadir görülmektedir (2). İliofemoral anevrizmalarda 
etiyolojide proteolitik dejenerasyon, inflamasyonun yanı sıra enfeksiyon, 
vasküler kollajen doku hastalığı ve arteritler yer almaktadır. Yaygın görüş 
3,5 cm ve üzeri çaptaki iliyak anevrizmalarında tanı konulduğu zaman tedavi 
edilmesidir. Bundan daha küçük olan anevrizmalar için 6 aylık kontrollerle BT 
takibi önerilmektedir (3,6). Femoral arter anevrizmaları izole olarak yüzeyel 
femoral arter ya da derin femoral arteri nadir tutmaktadır, sıklıkla ana femoral 
arterde görülmektedir. Yaşla beraber sıklığı artar. Erkeklerde daha sık görülmekle 
beraber en çok 7. ve 8. dekatta karşımıza çıkmaktadır (7). Bizim olgumuz da, 
erkek, 8. dekatta ve patolojik açıdan aterosklerotik zeminde olduğu görüldü. 
Ana femoral arter anevrizmaları çoğunlukla asemptomatik olarak karşımıza 
çıkar. Ancak, pulsatil büyüyen kitleyle ilişkili olarak lokalize ağrı, ödem, distal 
iskemi ve rüptür bulguları ile de karşımıza çıkabilmektedir. Bizim olgumuzda 
hasta kliniğimize kasıkta non pulsatil kitle ve yol yürümekle ağrı şikayetleri 
ile başvurdu. Tanıda anjiyografik tetkikler, özellikle de ciddi periferik arter 
hastalığı gibi eşlik eden vasküler patolojileri gösterebilmesi açısından altın 
standart yöntemler olsa da, doppler ultrasonografi kullanımının kolay olması, 
doğruluğunun yüksek ve maliyetinin düşük olması nedeniyle günümüzde oldukça 



Cerrahi Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri II  ¨  ¨  113

sık kullanılan bir tanı yöntemidir. Biz de sunduğumuz olgu da anevrizmaya 
eşlik eden periferik arter hastalığının olması sebebiyle doopler ultrasonografi 
ve sonrasında çekilen bilgisayarlı tomografik anjiografi ile kesin tanıyı koyarak 
tedaviyi planladık. Periferik arter anevrizmaları tedavi edilmedikleri takdirde 
arteriyel tromboza neden olarak ekstremite kayıplarıyla giden ve hastanın 
hayatını tehdit eden olaylara sebep olabilir. Periferik arter anevrizmalarının 
rüptür riski, torasik ve abdominal anevrizmalara göre oldukça azdır. Rüptür 
olma olasılığı yaşlılarda daha fazladır (8). Ancak lezyonun kapladığı alan 
nedeniyle çevre dokulara yaptığı baskı nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlar 
ve riskler, uygun koşullarda cerrahi tamiri gerekli kılar (9). Etiyolojiye 
bakılmaksızın tüm semptomatik femoral arter anevrizmaları tamir edilmelidir. 
Tedavide cerrahi yöntemler öncelikli olmakla birlikte; daha önce geçirilmiş 
laparotomi, morbid obezite, eşlik eden kardiyopulmoner hastalıklar, ileri yaş 
ve fizyolojik olarak ileri derecede düşkün hastaların tedavisinde endovasküler 
yöntemlerde alternatif seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır (10). Ancak 
hastamızda, uygun vasküler anatomik yapı olmadığı için, endovasküler stent 
düşünülmemiştir. Piffaretti ve ark. 20 yıl boyunca takibini yaptıkları serideki 20 
(%57) hastanın ana femoral arter anevrizması olduğu, 35 hastanın takip edildiği 
gerçek femoral arter anevrizma serilerinde ise açık cerrahi tedavi ile erken ve 
geç dönemde oldukça başarılı sonuçlar bildirmişlerdir (11).

Sunduğumuz olguda femoral bifurkasyonu da içine alan bir anevrizma ve 
eşlik eden periferik arter hastalığı nedeniyle proksimalde güçlü akım olmadığı 
için ekstra anatomik bypass kararı verilmiştir. Ardından operasyon sırasında sağ 
yüzeyel ve derin femoral arterlere tromboendarterektomi sonrası ‘’backflow’’ 
oluşturulmuş, greftler ayrı ayrı hem derin, hem de yüzeyel femoral artere 
anastamoz edilerek güçlü bir akım döngüsü sağlanmıştır. Ekstra anatomik bypass 
gereken ve hastalıklı bacaktaki femoral bölgenin çeşitli nedenlerle anastomoz 
yapmaya uygun olmadığı, eşlik eden periferik arter hastalığı durumlarında 
crossover femoro-femoral bypass tekniğinin iyi bir seçenek olabileceği akla 
getirilmelidir. Ekstra anatomik crossover bypassların teknik açıdan sade ve hasta 
üzerindeki cerrahi yükünün daha az olması önemli avantajlarıdır. Bu nedenle, 
bu teknikler intraabdominal yaklaşım riskinin yüksek olduğu olgularda tedavi 
seçeneği olarak tercih edilebilir. Ekstra-anatomik rekonstrüksiyonların, alt 
ekstremite iskemisinin revaskularizasyonu açısından kanıtlanmış bir yeri vardır. 
Bu rekonstrüksiyonlar; uygulanabilirliği, hastayla ilgili cerrahi gerekliliklerin 
minimal olması, morbiditenin düşük olması ve uzun vadedeki sonuçların iyi 
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olması sebebiyle birçok olguda öncelikli tercih edilen yöntem olmuştur. Periferik 
arter hastalığı nedeniyle femoro-popliteal bypass operasyonu gereken ancak 
femoral bölgede uygun vasküler yapı bulunamaması nedeniyle zor durumda 
kalınan, eşlik eden periferik arter hastalığı bulunan olgularda ekstra-anatomik 
crossover femoro-femoral bypass yaklaşımının başarılı sonuçları ile akılda 
tutulması gerektiği ve tercih edilebilir bir teknik olduğu unutulmamalıdır.

Sonuç
Seksen iki yaşında gerçek femoral arter anevrizması ve periferik arter hastalığı 
mevcut olgumuzda cerrahi bir yöntem olan crossover femoro-femoral bypass 
yöntemini sunmayı amaçladık. Daha çok komorbid populasyonda görülmesi 
nedeniyle, erken tanı ve tedavi önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, cerrahi 
yaklaşımın da aynı nedenlerle mortalitesi yüksek olmakla birlikte, preoperatif iyi 
planlanmış cerrahinin sonuçları olumlu yönde etkileyerek başarı sağlayacağını 
düşünmekteyiz.
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GİRİŞ 

G
astrointestinal tümörler (GIST), gastrointestinal sistemde mezenkimal 
dokudan kaynaklanan subepitelyal neoplazmlardır. Oldukça nadir olarak 
intraabdominal yumuşak dokularda görülen diğer mezenkimal tümörler ise 

leiomyom, leiomyosarkom, liposarkom, desmoid tümör ve schwannom’lardır. 
Mezenkimal tümörler, gastrointestinal kanserlerin yaklaşık %1’ini oluştururlar 
(1). Gastrointestinal stromal tümör (GIST) insidansı yılda 1 milyonluk 
popülasyonda 7-15 vaka aralığındadır. ‘’Surveillance, Epidemiology, and End 
Results’’ (SEER) analizinde 2001-2011 yılları arasında tanı konmuş 6142 vaka 
ile insidans 100.000 de 0.68 bulunmuştur (2,3). GIST’ler, her yaşta görülebilirse 
de %80’i 50 yaşın üzerindedir (4). SEER analizinde ortalama yaş 64 olarak 
bulunmuştur (3). Yirmi yaşın altında (yaklaşık %0,4) ise genellikle GIST ile 
ilgili bir sendrom şeklinde görülürler.

 GIST’lerin malign potansiyeli benign davranışlı küçük lezyonlardan 
agresif sarkomlara kadar değişebilmektedir. Tanı anında yaklaşık %40 vaka 
metastatiktir (4) ve %10-20 hasta aşikâr metastaz ile başvururlar (5). Metastazlar 
karaciğer, periton ve omentumda görülürken batın dışında görülmesi beklendik 
bir durum değildir (6). 
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GIST kavramı 1980 de tanımlanmış, ancak 1998’de KIT onkojeninde 
mutasyonun bulunması ile geniş çapta kabul edilmiştir (7). 2000’li yıllardan 
önce GIST’ler leiomyom, leiomyosarkom veya leiomyoblastom olarak 
sınıflandırılırdı ancak bugün biliyoruz ki gastrointestinal traktustan kaynaklanan 
sarkomların çoğu GIST’lerdir ve literatürde 12 yılda 100’den daha az 
gastrointestinal leiomyosarkomlu vaka bildirilmiştir (8).

GIST’ler histolojik olarak %70 iğsi hücreli tip, %20 epiteloid tip, %10 
mixed tip patern gösterirler ancak bu paternler GIST dışı sarkomlar, sarkomatoid 
karsinom ve hatta metastatik melanomda da görülebilmektedir (9). Bu nedenle 
ayırtedici markerlara ihtiyaç bulunmaktadır.

KIT (CD 117) ve anoktamin 1 (ANO1; DOG1) GIST’ler için sensitif 
ve spesifik iki belirteçtir (10). Yaklaşık GIST’lerin %5’inde KIT ekspresyonu 
negatiftir, ama bunların bazıları ANO1 eksprese ederler. KIT negatif 
GIST’lerin bu alt tipi, KIT hedefli tedaviye cevap vereceği için çok önemlidir 
(11). GIST’lerin %75-80’i, KIT mutasyonu gösterir ve tipik olarak ekson 11 
tarafından kodlanan jukstamembran alanı etkiler (12). %20-25’inde ise KIT 
mutasyonu görülmez ve bu tümörlerin yaklaşık 1/3’inde benzer alanlarda ve 
Platelet Derived Growth Factor Receptor Alpha (PDGFRA) mutasyonları vardır 
(13). GIST’lerin %10-15’inde ise KIT PDGFRA mutasyonu yoktur ve bunlar 
wild-tip tümör olarak adlandırılan heterojenöz bir gruptur ve bazıları reseptör 
kinaz yolağında meydana gelen onkojenik mutasyonlar ile meydana gelir. Wild 
tip GIST’ler; nörofibromatozis 1(NF1), Carney-stratakis sendromu, Carney 
triadı, BRAF mutasyonu, süksinat dehidrojenaz subunit mutasyonları (SDHA, 
SDHB, SDHC, SDHD) ve RAS aile mutasyonları (HRAS, NRAS, KRAS) ile 
birlikte görülebilirler (14). 

GIST’lerin barsak duvarındaki myenterik pleksusda yer alan interstisyel 
Cajal hücrelerinin prekürsörlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
hücrelerin bağırsak peristaltizmi için gerekli pace maker görevi vardır (15). 
Cajal hücrelerinde hücre içi olayları düzenleyen C-kit gen proteini bulunur 
ve bu protoonkojendeki mutasyon GIST patogenezinde rol oynar. Mutasyon 
sonucu C-kit reseptör aktivasyonu ile internal triozin kinaz aktive olur ve hücre 
büyümesi uyarılarak apopitozis inhibe olur. Onkojenik C-kit gen mutasyonları en 
sık ekson 11 ve daha az olarak da ekson 9’da olmaktadır. Bazı GIST’lerde C-kit 
mutasyonu yerine başka bir tirozin kinaz protoonkogeni olan PDGFRA geninde 
mutasyon tespit edilir. Bazı GIST’lerde ise hiç mutasyon tespit edilememektedir 
(wild tip) (16). 
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GIST’lerin 2/3’ünde CD34 pozitiftir ancak sensitif ve spesifik değildir (17). 
GIST’lerin CD117 ekspresyonun bulunması tanı açısından önemli bir çığır açmıştır 
(7). Gastrointestinal sistemde görülebilen leiomyosarkoma, leiomyoma ve diğer 
iğsi hücreli tümörler tipik olarak CD117 negatiftir. CD117 antijeni transmembran 
KIT reseptör tirozin kinaz ile eşanlamlıdır ve C-kit olarak da adlandırılır (18). 
İmmünhistokimyasal boyanma özelliklerine göre; C- kit (CD117) %95, CD34 
%60-70 ve düz kas aktini %30-40 oranında pozitiftir. Vimentin özgün olmadığı 
için genellikle tanıda kullanılmaz. GİST’lerde genellikle S-100 proteini, desmin 
ve keratin negatiftir (S-100 %5, desmin ve keratin %1-2 oranında pozitif 
olabilirler). Bu konuda araştırmalar halen devam etmektedir (16). 

GIST’lerin %5’inde C-kit negatif bulunabilir ve ayrıca C-kit pozitif 
olan her tümör de GIST olmayabilir. Bu nedenle diğer markerlar ile tanı 
desteklenmelidir. İnflamatuar fibroid polip, intraabdominal fibromatozis, 
inflamatuar myofibroblastik tümör, soliter fibröz tümör, Schwannom, leiomyom, 
leiomyosarkom, retroperitoneal liposarkom, malign melanom ve anjiosarkom 
GIST’ler ile ayırıcı tanıya giren mezenkimal tümörlerdir (19).

Klinik Özellikleri
GIST’ler özofagustan anüse kadar gastrointestinal traktusun her yerinde 
görülebilir. %40-60 mide, %25-30 jejunum ve ileum, %5 duodenum, %5-15 
kolorektum, <%1 özofagusda saptanmışlardır (20).

İki cm’den küçük tümörler genellikle semptom vermezler ve %25 insidental 
olarak, %5 otopside saptanırlar. En sık görülen semptomlar, karın ağrısı, ele 
gelen kitle, anemi, bulantı, kusma, dispeptik şikayetler, konstipasyon, diyare ve 
halsizlik olup; lümen veya batın içine kanama, mekanik intestinal obstrüksiyon 
ve perforasyon durumları acil girişim gerektirmektedir (21).

Tümör boyutları birkaç mm ile 35 cm arasında değişmekte olup ortalama 
5 cm dir. Genellikle ekzofitik büyüme gösterirken bazılarında lümen içine doğru 
polipoid şeklinde büyüme görülür ve mukozal ülserasyon ile kanamaya sebep 
olabilir. Birden fazla (multifokal) tümöral lezyon olan hastalarda ailevi GIST 
veya sendromik patolojiler akla gelmelidir (22). 

GIST Tanısı
Tanı araçları, ultrasonografi, kompüterize tomografi (CT), manyetik rezonans 
(MR), akciğer grafisi, endoskopi, endosonografi (EUS) ve pozitron emisyon 
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tomografi ve komputarize tomografidir (PET-CT). Endoskopinin yaygınlaşması 
ile insidental olarak yakalanan GIST’ler artmaktadır (23). Tümör, muskularis 
propriyadan kaynaklandığı için endoskopi ile alınan biopsinin yeterli sonuç 
verememesi ve ekstralüminal büyümeyi tespit edememesi limitasyonlarıdır. CT 
ve MR intra ve ekstralüminal kitleleri, metastazları ve diğer patolojileri tespit 
etmede üstündür ve ilk sırada yapılması gereken tetkik olarak önerilmektedir 
(24).

EUS, tanı için endoskopiden daha faydalı bilgiler vermektedir. Biyopsi 
almanın yanısıra, lezyonun natürü ve kaynaklandığı doku katmanı hakkında 
bilgi sahibi olunabilir. EUS ile GIST’ler hipoekoik, homojen, sınırları düzgün 
olarak değerlendirilir ancak nadiren düzensiz sınır ve ülserasyon da görülebilir. 
Çoğunlukla muskularis propriyadan köken alır. Bazen küçük tümörler muskularis 
mukozadan kaynaklanabilir (25). Kesin tanı için doku örneklemesi şarttır ancak 
operabl tümörlerde perkutan biyopsi, malign hücre ekimi olacağı endişesi ile 
önerilmemektedir ve EUS ile biyopsi tanıda yardımcı olabilir (26). 

CT ve EUS ayrıca nüks riskini belirlemeye de yardımcıdır. Beş cm’den 
büyük, lobulasyon ve artmış heterojenite gösteren ve mezenterik yağ infiltrasyonu, 
ülserasyon, regional LAP veya eksofitik büyüme paterni görülen tümörlerde, 
metastaz saptama veya gelişme olasılığı daha fazladır. Aksine endolüminal 
büyüme ve homojen patern gösteren tümörlerde metastaz potansiyeli düşüktür 
(27). 

MR, rektum gibi belirli bölgelerde, özellikle cerrahi için anatomik kapsamı 
önceden değerlendirmek veya şüpheli karaciğer metastazlarını araştırmak için 
daha çok kullanılır (28). 

PET-CT’nin duyarlılığı GIST’ler için metastatik lezyonlar dahil %86-
100’dür. Ayrıca neoadjuvan tedaviye cevabı değerlendirmede faydalıdır (29).

İnce barsak tümörlerinde 2000’li yılların başında geliştirilen video kapsül 
endoskopi (VCE) ve double balon enteroskopi (DBE) yöntemleri tanı ve 
tedavide yardımcıdır. 2017’de yayınlanan enteroskopi klavuzuna göre büyük 
tümörlerde hala CT ve MR ilk tanı yöntemi olarak önerilirken küçük tümörlerde 
VCE önerilmektedir. DBE de tanı yanında terapötik işlemlere imkân sağlaması 
açısından değerli bir yöntem olarak kabul edilmektedir (30). 

Girişimsel dijital subtraksiyon anjiyografinin (DSA) aktif kanama gösteren 
ince bağırsak GIST tespitinde oldukça faydalı olduğu, preoperatif hazırlık 
yapmaya gerek kalmadan zamanında müdahale yapılmasına olanak sağlayan 
uygun bir tetkik olduğu bildirilmiştir. Ayrıca aktif kanamada embolizasyon ile 
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tedavi mümkündür (31,32). Ancak birçok cerrah embolizasyonun ince bağırsak 
iskemisine yol açabileceğini düşünmektedir (33). 

GIST’ler potansiyel olarak malign kabul edilirler. Tümör boyutu, mitoz 
oranı ve lokalizasyon bağımsız risk faktörlerdir (34). Benign veya malign ayrımı 
yerine çok düşük risk, düşük risk, orta risk ve yüksek risk tanımlamalarının 
kullanılması daha doğrudur. İki cm’den küçük GIST’lerin genellikle benign 
seyirli olduğu kabul edilebilir. Riski belirlemede kullanılan en önemli özellikler 
tümör çapı (cm olarak maksimum tümör çapı) ve mitotik orandır (mitoz 
sayısı/50 Büyük Büyütme Alanında). Fletcher ve arkadaşları 2002’de, tümör 
çapı ve mitoz sayısına göre bu sınıflamayı yapmışlardır (9). Ayrıca Miettinen 
ve Lasota’nın 1055 mide, 629 ince barsak, 144 duodenum ve 111 kolorektal 
GIST’ü içeren analizlerinde, tümör yerleşim yerinin de prognostik rolü olduğu 
ve bağırsak GIST’lerinin aynı boyut ve mitoz sayısındaki mide GIST’lerinden 
daha kötü seyrettiği ortaya konulmuştur (22). Nüks riskini arttıran diğer iki 
faktör de metastaz varlığı ve tümörün perfore olmasıdır. 

Risk Belirleme Metodları
‘’National Institutes of Health’’ (NIH) konsensüs kriterleri (9), ‘’Armed Forces 
Institute of Pathology’’ (AFIP) kriterleri (34), ve modifiye NIH kriterleri (35), 
GIST’lerin cerrahi sonrası rekürrens riskini belirlemede kullanılan yöntemlerdir. 
AFIP kriterleri tümör lokalizasyonunu içerirken, modifiye NIH sınıflaması, 
tümör boyutu, mitotik oran, yerleşim yeri ve tümör rüptürünü kapsamaktadır. 

Düşük mitotik oranlı küçük tümörler ve yüksek mitotik oranlı büyük 
tümörler, birincil bölgeden bağımsız olarak benzer prognozlar gösterse de AFIP 
serisine göre mideden kaynaklanan intermediate tümörler ile ince bağırsaktan 
kaynaklananlar arasında belirgin bir prognostik farklılık gözlenmektedir. 
İntermediate gastrik tümörde ortalama %10-15, intermediate ince bağırsak 
tümörlerinde %50’den fazla metastaz oranı saptanmıştır (36).

GIST Tedavisi
Tümörü rüptüre etmeden cerrahi olarak komplet rezeksiyon, en uygun ve 
altın standart olarak kabul edilen tedavi şeklidir (25). Makroskopik olarak 1-2 
cm’lik cerrahi sınırla çıkarılan lezyonlarda, yeterli mikroskobik negatif marjin 
sağlandığı kabul edilir. Gastrik ve rektal GIST’lerde enükleasyonun lokal 
nüks oranı yüksek olduğundan önerilmez (37). Lenf nodu metastaz oranı %1 
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olduğundan, lenf nodu diseksiyonu endike değildir. Pediatrik ve sendromik 
vakalarda ise lenf nodu diseksiyonu önerilmektedir (38). 

Operabl tümörlerde neoadjuvan tedavi önerilmez. Bununla birlikte 
cerrahiye kolaylık sağlayacak bir durum varsa, örneğin sfinkter koruyucu rektal 
GIST’lerde onkoloji ile ortak karar verilerek yapılabilir (39). 

Lokal ileri tümörlerde cerrahi ilk basamak değildir. Neoadjuvan tedavi 
sonrası maksimum tümör cevabı 6-12 ay sonra alındığından, cerrahi zamanlaması 
buna göre ayarlanmalıdır (25).

Metastatik tümörlerde ilk basamak imatinib tedavisidir. Cerrahi girişimler, 
ancak acil durumlarda yapılabilir (25). Sistemik kemoterapi GIST’lerde 
etkili değildir. Radyoterapi de ancak ağrı kontrolü sağlamak için ve kemik 
metastazlarında veya kanayan tümörlerde uygulanabilir (40). 

Tümör R0 rezeksiyonla çıkarılsa bile yüksek risk mevcutsa nüks 
beklenebilen bir durum olup adjuvan tedavi verilir. Bu konu ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir (41). Nüks sıklıkla peritonda, karaciğerde veya her ikisinde 
birden ortaya çıkar. Soliter nükslerden çok yaygın metastazlar daha sık görülür 
ve bu metastazların hepsi radyolojik yöntemlerle ortaya konulamayabilir. Periton 
boşluğundaki izole GIST rekürrensleri için cerrahi rezeksiyon kullanılabilir. Ne 
yazık ki periton hastalığı olan hastalarda, tüm tümörler rezeke edilmiş olsa da 
nüks çok sıktır. Yaygın peritoneal tutulumu olanlarda omentektomi ile birlikte 
peritonektomi ve intraperitoneal kemoterapide peritonda tümörü olan hastalarda 
kullanılabilir. Karaciğer metastazı olan kişilerde teknik olarak mümkün ise 
rezeksiyon yapılabilir. Ancak karaciğerde çok sayıda metastaz veya peritondaki 
yaygın tutulumlar nedeniyle cerrahi uygulanamyan hastalara, hepatik arter 
embolizasyonu veya kemoembolizasyon düşünülebilir. Yine radyo frekans 
ablasyon (RFA) tekniği rezeke edilemeyen tümörlerde kullanılabilir (25).

Imatinib
Onkolojik gelişmelerden önce, sadece cerrahi tedavi ile komplet rezeksiyon 
vakaların yarısında mümkün olmaktaydı ve ortalama sağkalım 10-23 ay idi 
(42). KIT ve PDGFRA genlerinde mutasyonun tanımlanmasından sonra ve buna 
bağlı tedavi şeklinin değişmesiyle dramatik iyileşmeler meydana geldi. Tirozin 
kinaz inhibitörü olan imatinib ile ortalama sağkalım 60 aya yükseldi (43). Yine 
imatinib tedaviye girmeden önce karaciğer metastazlarında cerrahi ile 5 yıllık 
sağkalım %27-30 iken imatinib ile kombine edildiğinde uzun dönem hastalık 
kontrolü sağlanabildi (44). 
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İleri evre ve yüksek riskli GIST’lerde standart birinci basamak tedavi 
trozin kinaz inhibitörü olan imatinibdir. İmatinibin kullanım süresi ile ilgili net 
bir sonuç bulunmamaktadır. İskandinav sarkom grubunun yaptığı çalışmada 
imatinib bir ve üç yıl verilmiş; rekürrensiz sağkalım sırasıyla %48 ve %66; 
beş yıllık sağkalım ise sırasıyla %82 ve %92 olarak bulunmuştur (45). Devam 
eden çalışmalarda 5 ve 10 yıllık rekürrensiz ve sağkalım sonuçlarında iyileşme 
olduğu gösterilmiştir (46). Ayrıca imatinib kullanım süresi dışında, gastrik dışı 
yerleşim, yüksek mitotik oran, tümör rüptürü ve büyük tümör boyutunun nüks 
gelişimi için önemli faktörler olduğu bildirilmiştir. Üç yıldan uzun süre kullanım 
ile ilgili sonuçlar henüz bulunmamaktadır. Ayrıca bu tedaviye progresyon 
veya intolerans gelişene kadar devam edilmesini öneren BFR14 çalışması da 
literatürde mevcuttur (25). 

Ekson 11 mutasyonu gösterenler, ilaç tedavisine iyi cevap verirler. Ekson 
9 mutasyonu olanlar ve diğer mutasyonlar ise ilaç tedavisine daha az cevap 
verirler. Hiçbir eksonda mutasyon olmayan wild tipler ise ilaç tedavisine en az 
cevap veren gruptur (22).

6 aylık tedaviye cevap vermeyen olgularda, imatinib’e direnç veya 
intolerans geliştiği kabul edilip sunitinib ve üçüncü basamak olarak da 
regorafenib kullanılabilir (47). Yeni onkolojik çalışmalarda, ripretinib (DCC-
2618), avapritinib (BLU-285) gibi yeni ajanların klinik çalışmaları devam 
etmektedir (41).

Sendromik GIST’ler; pediatrik tip, familyal tip, tip 1 nörofibromatozis, 
carney triadı ve Carney-Staratakis sendromları olarak görülürler. Oldukça 
nadirdirler. KIT ve PDGFRA mutasyonu olmayan GIST’ler için süksinat 
dehidrojenaz (SDH) alt birimlerinin immunhistokimyasal olarak araştırılması 
önerilir. SDH ekspresyonu olmayan GIST’lerde lenfatik yayılım riski yüksektir 
(48). 

Tip 1 nörofibromatozis: NF1 geninde mutasyon olup, GIST’ler genellikle 
multipl ve ince bağırsak yerleşimlidir. KIT ve PDGFRA mutasyonu yoktur. 
Genellikle iğsi hücreli ve düşük mitotik indekslidirler (48).

Pediatrik tip: Çoğu pediatrik GIST, SDH gen alt birimlerinden birindeki 
bir mutasyona bağlı olarak bir SDH familyası enzimlerinden birinin (SDHA, 
SDHB, SDHC veya SDHD) işlev kaybına sahiptir ve bu nedenle genellikle 
‘’SDH-eksikliği’’ olarak tanımlanır. Bunların %85’inde KIT ve PDGFRA 
mutasyonu yoktur. Multifokal gastrik tümör ve lenf nodu metastazları 
erişkinlerden daha fazla görülür. Histopatolojisi iğsi hücreden daha çok 
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epiteloiddir. Multipl hastalık rekürrensleri ve metastazlara rağmen erişkinlerden 
daha yavaş bir hastalık seyrine sahiptir. Ayrıca, pediatrik GIST Carney triadı ve 
Carney-Stratakis sendromu dahil olmak üzere tanımlanmış sendromlar içinde 
ortaya çıkma eğilimindedir (38, 48).

Familyal GIST: Genç yaşlarda ve aile öyküsü olan, özofageal motor 
bozukluklar, ciltte hiperpigmentasyon, paraganglioma gibi tümörler, mide ve 
ince bağırsakta multipl lezyonlarla saptanan bir sendromdur ( 25,48). 

Olgu Sunumu
19 yaşında kadın hasta iş başvurusu sırasında çektirilen akciğer grafisinde kitle 
görülmesi ve fizik muayene esnasında batında ele gelen kitle tespit edilmesi 
üzerine Ekim 2015 tarihinde kliniğimize interne edildi. Gastroskopisinde 
özofagus distalde 2 cm’lik submukozal lezyon ve mide antrumda ön duvarın 
büyük kısmını kaplayan kabarık, lobüle görünümlü submukozal lezyonlar 
izlendi. Alınan biyopsilerden sonuç alınamadı. Hastaya endosonografi planlandı, 
mide antrum ve korpus distalde en büyüğü 57x50 mm boyutlu mide duvarında 
muskularis propriyadan köken alan, hipoekoik, iç yapısında yer yer nekroza 
sekonder heterojenite izlenen düzgün konturlu 3 adet submukozal lezyon izlendi. 

Toraks CT: Sol akciğer üst lob superior segmentte 45x35 mm’lik yer 
yer kalsifikasyon içeren ön planda hamartom olarak yorumlanan kitle, batın 
CT’sinde mide küçük kruvaturda, karaciğer hilus komşuluğunda 60x50 mm 
ve inferiorunda 45x66 mm kitlesel lezyonlar tespit edildi. Hastada yapılan 
diğer tetkiklerde paraganglioma ve adrenal adenom saptanmadı. PET-CT’sinde 
midede yoğun florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu, akciğerde hafif FDG 
tutulumlu lezyon ve karaciğerde 1 cm’lik şüpheli odak izlendiği raporlandı. 
Preoperatif kan tetkiklerinde patoloji izlenmedi. Hastaya subtotal gastrektomi, 
DII lenf diseksiyonu, özofagustan kitle enükleasyonu operasyonu uygulandı. Bu 
arada peroperatif olarak USG yaptırıldı ve karaciğerde metastaz izlenmedi. 

Patoloji: Büyükleri 6x5, 7x4 ve 5x3 cm ölçüsünde 3 adet büyük ve 0,5 ile 
1,5 cm çapında 4 adet küçük tümöral lezyon izlendi. Subtipi: Epiteloid, mitoz 
oranı: 8-9/50 BBA, nekroz: %5-8 mevcut, grade: high grade (>5/50 HPF mitoz), 
C-KIT ve CD 34 yaygın ve kuvvetli pozitif, SMA, Desmin ve S100 negatif, Ki
67 %3 olup, 23 lenf nodundan 2’sinde metastaz izlendiği raporlandı. Özofagus
patolojisi leiyomyom olarak bildirildi. Risk değerlendirilmesinde %86 progresif
hastalık riski mevcuttu. (Semin Diagn Pathol 23:70-83;2006) Hasta 3 ay sonra
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akciğerdeki lezyondan opere olmuş ve patolojisi kondroid hamartom olarak 
raporlanmıştır. Postoperatif hastaya imatinib tedavisi başlanmıştır. Takiplerinde 
nükse rastlanmamıştır.

Carney Triadı
Carney triadı 1977’de tanımlanan etyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir 
görülen bir multitümöral sendromdur (49). Gastrik leiomyosarkom, fonksiyonal 
ekstraadrenal paraganglioma ve pulmoner kondrom triadı olarak yayınlanmıştır 
(49). 1987’den sonra bu gastrik tümörlerin interstisyel Cajal hücrelerinden 
köken aldığı gösterilmiş ve GIST olarak adlandırılmışlardır (7). 

Carney tiradına adrenal kortikal adenom ve özofageal leiomyom eklenmiş 
ve aslında Carney pentadı olabileceği belirtilmiştir (50). 2013’de Carney’in 
yayınladığı makalede yaklaşık olarak 150 vaka tanımlandığı belirtilmektedir 
(51). Hiçbir hastada 5 organ tutulumlu tümör izlenmeyip çoğu hastada 2 
organda tümör görülmektedir. Bu nedenle genellikle bu sendrom parsiyel olarak 
yayınlanır. Orijinal carney triadı sadece %22 hastada tespit edilmiştir (52). Nadir 
görülen bu 3 tümörden en az ikisinin görülmesi sendrom tanısını koydurmak 
için yeterlidir (52).

Akciğer, adrenal ve özofagus tümörleri benign patolojiye sahiptirler. Uzun 
dönem sonuçlarına göre kronik ve yavaş seyirli bir sendrom olup, mide stromal 
tümörün metastaz davranışlarına bağlı sonuçları vardır. 1999’da yayınlanan 79 
vakalı seride, 8 yıllık takipte 64 hasta yaşamakta olup (19 hasta tümörsüz, 45 
hasta rezidü tümör veya metastatik hastalıklı), 15 hasta kaybedilmiştir (10 hasta 
sendroma bağlı) (53).

Carney triadının tanımlanmasını takiben 3 makale yayınlanmıştır. İlkinde 
79 hasta üzerinde hastalığın genel özellikleri tanımlanmıştır (53). Bunların 
%73’ünde gastrik tümör, %15’inde pulmoner tümör, %12’sinde paraganglioma 
tespit etmişlerdir. 2007’de yayınlanan ikinci makalede 42 hasta üzerinde Carney 
triadı ile ilişkili pulmoner tümörler araştırılmıştır (54). 2010’da yayınlanan 
üçüncü makalede ise Carney triadında bulunan gastrik stromal tümörlerin, 
sporadik gastrointestinal stromal tümörlerden klinik, patolojik ve davranışsal 
olarak farklı olduğu 104 hastalık çalışmayla bildirilmiştir (38).

Carney triadı genel olarak genetik bir hastalık olarak kabul edilir, ancak 
ailesel bir hastalık değildir, çünkü nesilden nesile aktarılmaz. Mozaizm ve 
postzigotik mekanizmalar suçlanmıştır. Bazı çalışmalar SDHB negatif tümörlerde 



Cerrahi Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri II  ¨  ¨  125

gösterildiği gibi Carney triadında mitokondriyal kompleks II anormalliklerinin 
rolünü göstermiştir (55). Bu bulgular, yapılan son çalışmalarda, nadir olarak 
SDH gen mutasyonu ve daha sıklıkla SDHC hipermetilasyonun rolünün 
olduğunun kanıtlanmasıyla desteklenmektedir (56). 

Bu triad daha çok genç kadınlarda görülür. Pediatrik ve adolesan hastalarda 
GIST klinik, histolojik ve genetik yönlerden yetişkinlere göre farklıdır. Yirmibir 
yaşından küçük GIST’lü hastaların yüzdesinin, yaklaşık olarak %0,5 ile %2,7 
olduğu tahmin edilmektedir (6). Yüzdört vakalı bir çalışmada %80 oranında 
30 yaş altı kadınlarda görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca %72 oranında GIST ve 
pulmoner kondrom olmak üzere iki tümör saptanmış (parsiyel Carney triadı), 
%26 hastada 3 tip tümörü içeren komplet Carney triadı tespit edilmiştir (53). 
Hastamızda multipl GIST, pulmoner kondroid hamartom ve özofagusda 
leiomyom saptanmıştır.

Carney triadındaki paragangliomların çoğu fonksiyoneldir ve lokal 
olarak invazyon ve uzak metastaz yapma riski bulunmaktadır. Genellikle 
aortikopulmoner bölge, karotis, sempatik turunkus ve retroperitoneal alanlarda 
yerleşim gösterirler ve paravertebral aks boyunca uzanan nöroendokrin 
hücrelerden köken alırlar. Adrenal medulladan çıkanlara feokromasitoma adı 
verilir ve katekolamin sekrete ederler (57). Katekolamin salınmına bağlı terleme, 
çarpıntı gibi klinik semptomlar görülebilir. Özellikle kadın adolesanlarda 
sebebi bilinmeyen anemi ve hipertansiyon durumunda Carney triadı olasılığı 
konusunda uyanık olunmalıdır (58).

Literatürde sadece 2 hastada hepatik paraganglioma bildirilmiştir (53,59). 
2013’de yayınlanan bir makalede, karaciğerde metastaz düşünülerek yapılan 
rezeksiyonun patolojisi paraganglioma olarak raporlanmıştır (59). Hastamıza 
yapılan tetkiklerde paraganglioma ve adrenal adenom saptanmamıştır.

2016’da yayınlanan bir makalede pulmoner hamartom, pulmoner kondrom 
ve post mediastende paraganglioma tespit edilmiş ve parsiyel Carney triad 
olarak yayınlanmıştır (60).

Pulmoner kondrom çoğu vakada multipl ve bilateraldir. Histolojik 
olarak, bronşiyal epitel ve kıkırdak içeren hamartomdan farklı olarak başlıca 
kıkırdak dokudan oluşur. Genellikle insidental veya gastrik tümörlerin kontrol 
takiplerinde görülür. Komputarize tomografi kondromda görülen periferik 
kalsifikasyonun tespiti ile tanıda yararlı bir araçtır. Ancak kesin tanı için 
biyopsi gerekir (61). Pulmoner kondromların çoğu klinik bulgu vermez ve bu 
nedenle tedavi edilmeden takip edilebilirler (62). Dispne, atelektazi, rekürren 
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pulmoner infeksiyonlar veya hemoptizi gibi respiratuvar semptomlar varlığında 
torakoskopik veya torakotomi ile rezeksiyon gerekebilir (52). Olgumuzda 
akciğerdeki kitleye, wedge rezeksiyon uygulanmış ve kondroid hamartom 
olarak raporlanmıştır.

Tedavisi cerrahi rezeksiyondur. Pulmoner kondromlarda enükleasyon, 
segmentektomi, lobektomi tümör büyüklüğüne göre yapılabilir. Birden fazla 
kondrom olduğunda basit eksizyon sonrası tekrarlaması muhtemeldir (63).

Carney triadındaki GIST’ler sporadik olanlara benzer şekilde uzak 
metastaz yapmaya eğilimli malign biyolojik davranış gösterebilirler. Lenf 
nodu metastazı sporadik GIST’lerde yaklaşık %1 olduğundan önerimez ancak 
pediatrik, sendromik vakalarda lenf nodu metastazı oranı %20-59 olarak 
bildirildiğinden diseksiyon yapılması önerilir (38). Karaciğer metastazlarında 
cerrahi tercih edilir. İrrezektabl metastazlar ve rekürren GIST olgularında 
imatinibin etkili olduğu gösterilmiştir (64). Komplet rezeksiyon yapılamayan 
hastalara kemoterapi, radyoterapi veya embolizasyon önerilebilmektedir (51). 

Hastalarda uzun dönem takip önemlidir çünkü yavaş seyirli bir hastalık 
olduğundan uzun yıllar sonra bile rekürrens izlenebilmektedir. 2020 yılında 
yayınlanan bir olgu sunumunda; 11 yıl önce gastrik GIST ve pulmoner 
kondrom nedeni ile tedavi edilen parsiyel Carney sendromlu hastada, 
midede rekürrens görülmesi üzerine, laparoskopik olarak gastrektomi ve 
lenf diseksiyonu uygulandığı bildirilmiştir (65). İlk tümör ile rekürrens 
arasında 8 yıl olduğunu bildiren olgu sunumlarının yanısıra (53) çok daha 
uzun takiplerin yapıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Yirmi dokuz yıl sonra 
midede rekürren GIST, pulmoner kondrom ve paraganglioma tespit edilen 
Carney triadı olgu raporunda bu hastaların uzun dönem takibinin gerekli 
olduğu belirtilmiştir (62). 

Carney-Stratakis sendromu (CSS) ise 2002’de ilk olarak paraganglioma 
ve GIST’den oluşan ‘dyad’ olarak 12 hastada tanımlanmıştır (66). Bu sendrom, 
birçok özelliği iyi bilinen Carney triadı ile örtüşmektedir. Carney-Stratakis 
sendromu otosomal dominant geçişli, daha az kadın dominantlığı olan inkomplet 
penetranslı, relatif olarak paragangliomanın daha fazla sıklıkta görüldüğü kalıtsal 
bir sendromdur. Carney-Stratakis sendromundaki paraganglioma multisentrik 
ve GIST multifokal görülebilir.

2007’de McWhinney ve ark. CSS hastalarında mitokondriyal SDH 
kompleksi kodlayan genlerdeki mutasyonu tanımladılar (67). İlginç olarak, 
sporadik GIST’lerde %85-90 olarak bulunan PDGFRA ve kit geninde mutasyon 
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hastaların hiçbirinde görülmedi (68). İleri çalışmalar SDH eksikliğinin, patojenik 
olan genomik mutasyona yol açtığını göstermektedir (69). 

GIST’in moleküler özellikleri uygun tedaviyi belirlemede önemlidir. 
Birçok çalışmada, daha önceden KIT/PDGFRA wild tip GIST ve SDH 
yetersizlikli GIST’in standart imatinib tedavisine cevabın kötü olduğu 
gösterilmiştir (70). Buna karşılık sunitinib ve regorafenib gibi antianjiojenik 
ajanlar, SDH yetersiz GIST’de pozitif etki gösterebilmektedir (71). 

Carney-Stratakis sendromu ve paraganglioma şimdilerde SDH kompleks 
yetersizliği (SCD) sendromu olarak adlandırılabilen aynı hastalığın bileşenleri 
gibi düşünülmektedir. SCD sendromu otosomal dominant, paraganglioma, 
GIST, feokromositoma, renal cell karsinom, troid kanseri ve nöroblastom gibi 
multipl tümörlerin ortaya çıkmasıyla inkomplet penetrans karakter gösteren 
bir hastalıktır (72). Bu nedenle genetik danışmanlık, mutasyonu taşıyan aile 
bireyleri için kritik öneme sahip olsa da tarama ve takip konusunda konsensüs 
yoktur. 

Multipl sporadik GIST’ler familyal ve sendromik tabloların dışında nadir 
görülürler. Yapılan bir çalışmada incelenen 20 hastada (11 kadın, 9 erkek) multipl 
GIST’ler tespit edilmiş ve sendrom olarak 2 hastada parsiyel Carney triadı, 2 
hastada NF saptamışlardır. Hastalarda toplam 54 tümör gözlenmiş, sadece 10 
hastada izole olarak midede multipl GIST tespit edilmiştir (73).

Multipl GIST görülen her hasta bir sendromu göstermeyebilir. Ancak bu 
konuda uyanık olmak ve sendromları akılda tutmak hasta yönetiminde oldukça 
faydalı olacaktır. Hastamızda midede 3 adet büyük, 4 adet küçük tümöral lezyon 
saptanmış olup bu sendromu düşünmemize yol açmıştır. Ayrıca bu yönde hasta 
yönetimini değerlendirdiğimiz için lenf nodu diseksiyonu uygulanmış ve 23 lenf 
nodunun ikisinde metastaz saptanmıştır.

Sonuç olarak GIST’ler nadir görülen mezenkimal tümörler olup tanı 
ve tedavisinde araştırmalar devam etmektedir. GIST’ler farklı sendromik 
hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir. Bunlardan biri olan Carney triadı sınırlı 
makalelerde yayınlanan, literatürde tanımlanan sunumdan farklı olabilen nadir 
bir sendromdur. Carney sendromundaki gastrik tümör özellikleri sporadik 
GIST’den farklıdır. Bunu gözönüne aldığımızda tedavi ve takip yönetiminde 
farklı algoritmalar uygulanabilir. Triadın gastrik tümör ve paraganglioma 
komponenti cerrahi rezeksiyon gerektirir ve muhtemel rekürrens nedeniyle uzun 
dönem takip ihtiyacı bulunmaktadır. Pulmoner kondromlar ise semptomatik 
olmadıkça cerrahi rezeksiyon gerektirmez.
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1. Giriş

H
iatal herni, diafragmanın özofageal hiatusunda anatomik zayıflık ya
da defekt nedeniyle herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak
tanımlanmaktadır. Hiatal herni batı toplumunda %10-20 oranında
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görülebilmektedir (1). Hastalarda bir takım sağlık sorunlarına yol açmasına 
rağmen çoğu hastada cerrahi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Nadiren semptomları 
fazla olan hastalarda veya hayatı tehdit eden durumlarda cerrahi tedavi 
gerekebilmektedir. Hiatal herniye bağlı en sık medikal ve cerrahi gereksinimi 
duyulan hastalık gastroözofageal reflü hastalığıdır (GÖRH). Gastroözofageal 
reflü hastalığı gastrik içerikteki asit-peptik mide sıvısının veya bazen alkalen 
sekresyonların özofagus içine kaçışı sonucu ortaya çıkan semptomlar veya 
özofagusta histopatolojik değişiklikler olarak tanımlanmıştır (2). Özofagusa 
geri kaçan mide içeriğinin özofagusta endoskopik olarak saptanan lezyonlara 
yol açması reflü özofajit, buna karşılık bir hastada reflüye ait semptomlar 
var fakat endoskopik hasar yok ise bu durum eroziv olmayan reflü hastalığı 
olarak adlandırılır (3). Gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisinde 
laparoskopik anti reflü cerrahisi altın standart tedavi seçeneğidir. Konvansiyonel 
cerrahide uygulanan anti reflü cerrahisi, 1991 yılından beri laparoskopik olarak 
başarıyla yapılmaktadır (4). Böylelikle hiatal herni tedavisinde cerrahinin 
komplikasyonları azalmış, ameliyat süreleri ve işe dönüş süreleri kısalmıştır. 
Laparoskopik ameliyatların komplikasyon oranları düşük olmasına rağmen 
nadir de olsa hastayı rahatsız eden tekrar cerrahi gerektirebilecek erken ve 
geç dönem komplikasyonlar görülebilir. Laparoskopik batın cerrahilerinde 
ilk kamera trokarı yerleştirilmesi sırasında %0,05-2,8 oranında çeşitli 
komplikasyonlar görülebilmektedir (5). Transperitoneal giriş sırasında karın ön 
duvarı damarlarında ve mezenterik damarlarda yaralanma görülebilir. Mide, ince 
barsak, kolon, karaciğer, dalak, mesane ve pankreas gibi organlarda yaralanma 
gözlenebilir (6). Trokar girişi esnasındaki komplikasyonları önlemek için 
Veress iğnesi ile girişi doğrulamak, Hasson tekniği kullanmak ve optik trokar 
girişi gerçekleştirmek gibi yöntemler kullanılsa da riskin olmadığı mükemmel 
bir teknik bulunmamaktadır (7). Bu çalışmada laparoskopik Toupet onarım 
esnasında iatrojenik ince barsak perforasyonuna bağlı postoperatif erken dönem 
mide dilatasyonu gelişen olgunun sunulması amaçlanmıştır.

2. Olgu Sunumu
Uzun süredir gastroözofageal reflü semptomları nedeniyle medikal tedavi alan 
38 yaşındaki kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Hastaya sedasyon altında 
gastroskopi işlemi yapıldı. Gastroskopide hiatal herni ve evre B özofajit tespit 
edildi. Hastaya laparoskopik modifiye Toupet onarım yapılması planlandı. 
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Peroperatif görüntülü optik trokar yardımıyla pneumoperitoneum oluşturulması 
esnasında iatrojenik olarak ince barsak yaralanması gelişti. Toupet tekniği ile 
hiatal herni onarımı tamamlandıktan sonra göbek trokar insizyonu genişletilerek 
ince barsak perforasyon alanı primer olarak onarıldı. Hastanın postoperatif 
birinci gün sırt ve göğüs ağrısı ile nefes darlığı şikayetleri olması üzerine ayakta 
direk batın grafisi (ADBG), akciğer grafisi ve pnömotoraks şüphesiyle kontrastlı 
toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. Görüntüleme sonrası hastada 
muhtemel iatrojenik ince barsak perforasyon alanından gaz geçişine bağlı mide 
gaz dilatasyonu olduğu görüldü (Resim 1-2). Hastanın mevcut 
şikayetlerinin mide gaz distansiyonuna bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya 
nazogastrik sonda takılarak mide gazı boşaltıldı. Hastanın şikayetlerinin 
gerilediği görüldü. Hastanın nazogastrik sondası postoperatif ikinci gün 
çekilerek aynı gün oral sulu ve yumuşak gıda başlandı. Oral alımı tolere eden 
hasta postoperatif dördüncü gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

3. Tartışma
Gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisinde laparoskopik anti reflü 
cerrahisi altın standart tedavi seçeneğidir. Laparoskopik Nissen fundoplikasyonun 
reflü kontrolü üzerine etkisi çok iyi bilinmesine rağmen postoperatif disfaji 
ve gaz ilişkili fonksiyonel yan etkiler fazla oranda görülmektedir. Bu nedenle 
orjinal teknik zaman içinde modifikasyonlara uğramış ve alternatif teknikler 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan en iyi bilineni 1963 yılında Andrea Toupet tarafından 
tanımlanan parsiyel fundoplikasyon tekniğidir (8). Anti reflü cerrahisindeki en 
ideal yönteme yönelik tartışmalar bugün bile devam ederken seçilen yöntem, 
etkili ve uzun süreli reflü kontrolü sağlamalı postoperatif disfaji ve gaz ilişkili 
semptomlar da minimal olmalıdır. Laparoskopik ameliyatların komplikasyon 
oranları düşük olmasına rağmen nadirde olsa hastayı rahatsız eden tekrar cerrahi 
gerektirebilecek erken ve geç dönem komplikasyonlar görülebilir. Cerrahi 
girişime bağlı komplikasyonlar, intra-operatif ve postoperatif komplikasyonlar 
olarak sınıflandırılabilir. İntra-operatif komplikasyonlar; entübasyon sırasında 
aspirasyon, trokar girişine bağlı organ yaralanması ve kanamalar, ekartmana bağlı 
yaralanmalar, kapnotoraks, özofagus ve mide perforasyonu, dalak yaralanması, 
kanama, vagusun yaralanması olarak sıralanabilir. Erken postoperatif 
komplikasyonlar; disfaji, erken hiatal fıtık nüksü (Wrap herniasyonu), vagusun 
yaralanmasına bağlı mide boşalım güçlüğü ve diyare (Dumping sendromu), 
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derin ven trombozu ve pulmoner embolidir. Geç post-operatif komplikasyonlar 
ise, disfaji, gaz şişkinliği sendromu (gas bloat syndrome), nüks hiatal herni ve 
mesh erozyonudur (9,10). İntra-operatif ve postoperatif komplikasyonların iyi 
yönetilmesi için klinisyenlerin yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. 
Bu yüzden hastaların ameliyat öncesi çok iyi değerlendirilmesi ve yapılacak 
cerrahi girişimin iyi seçilmesi gerekmektedir. Hastamızda intraoperatif trokar 
girişi esnasında iatrojenik ince barsak yaralanması görülmüştür. İntraoperatif 
dönemde perforasyon alanından mideye kadar uzanabilecek CO2 bağlı gaz 
distansiyonu ilk planda düşünülememiştir. Görüntüleme yöntemleri sonrası 
mide dilatasyonu tespit edilmiş ve yeniden cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmadan 
servis şartlarında nazogastrik sonda takılarak tedavi edilmiştir.

Sonuç olarak; laparoskopik batın cerrahilerinde ilk kamera trokarı 
yerleştirilmesi esnasında nadir de olsa ince barsak yaralanması gelişebilmektedir. 
Gelişen tam kat ince barsak yaralanmalarının farkedildiği anda onarılması, 
operasyon esnasında barsak lümeni içerisine CO2 geçişini engelleyerek 
postoperatif dönemde istenmeyen komplikasyonların önüne geçeceği 
kanaatindeyiz.
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