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G:t:R:t: Ş : 

Aort disseksionu intimanın yırtılması sonucu yüksek basınçlı 
kanın dejenerasyona uğramış 'mediadaki elastik lifleri sıyırarak 
kendine bir lumen oluşturması sonucu ortaya çıkar. tnsidensi 
yılda milyonda s-ıo · olgu olarak belirtilmiştir. (1) öldürücü bir 
hastalıktır; Kollektif bir çalışmada tedavi görmeyen hastaların 
%90'ının 3 yıl içinde kaybedildiği gösterilmiştir. (2) 

Gtinümlizde aort disseksionları için oldukça başarılı medikal ve 
cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin 
uygulanabilmesi için hastalığın erken dönemde teşhisi ve 
sınıflandırılması gereklidir. Günümüzde ~eşhis ve sınıflama 
amacıyla çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır . Bunlar 
arasında Bilgisayarlı Tomografi (BT) oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalışmamızda 1.Temmuz.1987 - 30.Kasım . 1989 tarihleri 
arasında Ana Bilim Dalımızda dinamik BT ile aort disseksionu 
tanısı konmuş 11 hastanın Bilgisayarlı Tomografi bulgularını 
deOerlendirdik. BT ile aort disseksionu tanısı için önerilen 
klasik kriterlerin tespit edilme oranını saptadık. Bulgularımızı 
literatür bulguları ile karşılaştırarak önerilen klasik 
kriterlerin tanı değerlerini belirlemeye çalıştık. 

l 

Wlo a, 
~sk®ıv@fuıı Kun\ln 

Doldlmantasyon Merkez, 



TAR:l:HCE: 

Aortada disseksion ilk kez 1761'de Morgagni tarafından tarif 
edilmiştir. Laennec 1819 yıl-ında has tal ığı "aneurysme dissequant" 
olarak tanımlamıştır . İlk antemortem tanı swaine ve Latham 
tarafından konulmuştur. Yaklaşık 100 yıl sonra 1950 yılında o 
zamana kadar yayınlanan 735 olgunun değerlendirilmesinde doğru 
antemortem tanının olguların sadece %10 .6'sında konduğu ifade 
edilmiştir . (3) 

Aort disseksionlarında ilk . cerrahi tedavi DeBakey ve arkadaşları 
tarafından 1955'te {4}; ilk medikal tedavi Wheat ve arkadaşları 
tarafından 1964'te (5) tarif edilmiştir. 

Tedavi yöntemlerinin tanımlanmasından sonra aort 
disseksionlarında erken tanının önemi dramatik olarak artmıştır. -
Erken tanıyı mümkün kılan çeşitli görüntüleme teknikleri 
geliştirilerek tarif edilmiştir. 
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GENEL B:t:LG:t:LER 

DİNAMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) : 

BT'nin yüksek kontrast rezolüsyonu incelenen dokulardaki dansite 
farklarının demonstrasyonunu mümkün kılar . Bir lezyonun 
demonstrasyonu onun çevre dokulardan farklı dansitede olmasına 
bağlıdır. örneğin : Karaciğerde 1 mm çapında kalsifiye bir lezyon 
kolayca demonstre edilebilirken birkaç cm çapında çevredeki 
normal parenkimden çok az farklı dansitede olan bir lezyon 
saptanamayabilir . IV kontrast madde kullanımı BT' de standart 'b.ir 
uygulamadır. sınırlı bir lezyon ile çevredeki normal dokunun 
arasındaki dansite farkının artmasını sağlayarak lezyonun 
morfolo jik özelliklerinin değerlendirilmesini kolaylaştırır. 

Dinamik BT kontrast enjeksiyonu sırasında ya da sonrasında mümkün 
olan en kısa sürede en fazla miktarda görüntünUn kaydedilmesini _ 
sağlayarak incelenen yapının morfolojik ve fonksiyonel 
özelliklerini belirlemeye çalışan BT yöntemidir. !ki şekilde 
uygulanabilir : 

1 . İncelenen tek bir kesitteki parankimal yapıların 
dansite değişikliklerini zaman içinde kaydeden 
hasta masasının hareketsiz olduğu yöntem. 

2. Geniş bir anatomik alanın kesit kesit hızla 
tarandığı hasta masasının hareketli olduğu yöntem. 
Bu yöntem "inkremental dinamik BT" olarak da 
adlandırılmaktadır.(46 ) 

3 



AORTA VE ANA DALLARININ EMBRİYOLOJİK GELİŞİM! : 

Faringeal arkus mezenkiminde cranio-caudal sırada ortaya çıkan 
aorta arkus arterleri iki dor sal aorta ile aortik sakı 
birleştirirler. Bu yapılar 4. lomber ve 4. torasik segrnentler 
arasında birleşerek desandan aortayı oluştururlar. Yeni arkusiar 
oluştukça sistem içindeki akım paterni değişerek kan daha önceki 
arkuslardan ayrılır . !lk iki arkus gereksiz hale gelerek arkus 
olma özelliklerini kaybederler . · Boyunun gelişimi ve kalbin 
primitiv servikal pozisyonundan toraksa ınışı ile 3. ve 4 . 
arkuslar aortik sakı iki taraftan çekerek sağ ve sol boynuzları 
meydana getirirler . 3. arkusa ait kısım daha da uzayarak karotis 
kommuni s arterlerini oluşturur. Bu yapıdan karotis eksternalar 
yeni bir formasyon olarak ortaya çıkarlar . tnternal karotis 
arterlerinin proksimali 3. arkustan gel işir. Distal kısımı. ve 
2. arkustan segrnentler içererek dorsal aortanın kran ial 
uzanımından oluşur. 4 . arkus aortik sakın boynuzlarını do r s al 
aorta yolu ile üst ekstremite arterlerine birleştiren kanallar 
halinde sebat eder. sağ boynuz brakiosefalik trunkusu, 4 . arku sun 
sağ tarafı, sağ subklavian arteri oluştururlar. Aortik sak, sol -
boynuz ve 4. arkus, arkus aortayı oluştururlar . Beş inci arkus 
ç ifti insanl~rda mevcut değildir. Altıncı arkuslar atip iktir . 
Primitiv pulmoner pleksusları perfüze ederek dorsal aortaya 
sekonder olarak bağlanırlar. Ventr a l kısımları pulmoner ar t erl eri 
oluşturur. Sağ tarafta dorsal aorta ile bağlantı ortadan kalkar . 
Sol tarafta k i bağlantı sebat ederek duktus arteriosusu oluşturur . 
3 . ve- 4. arkuslar arasındaki dorsal aorta ve sağ dorsal aortan ın 
birleşmemiş kısmı ortadan kaybolur. Bu arada sağ vent rikülden 6 . 
arkus artıklarına uzanan pulmoner trunkus, asandan aortadan 
~ümüyle ayrılır. Sebat eden arkuslar içinde basınca duyarlı 
reseptörler gelişir ve arkus sinir leri tarafından innerve 
edilirler . Rekurrent l aringeal sinirl er her iki yanda 6 . arkusun 
kaudalinde n geçerek larinkse ulaşırlar. Solda 6 . arkus rekurrent 
siniri yanında sürükleyerek toraksa ine r. Sağda ise 6. arkus 
dorsal aor ta ile bağlantısını k aybe de r, reku r r e n t sinir bu 
arkus tan sıyrılır ve 4. arkusa çengel şeklinde takılarak sadec e 
boyun kökü seviyesine kadar iner. Primitiv dorsal aorta umbil i kal 
arterlere doğru uzanır ve ventral, dor s o lateral, intersegmental, 
lateral segrnental ve değişik seviyeleri birleştiren longitudinal 
anastomozları oluşturur. Çift olan ventr al s egmenta l da llar 
birleşerek foregut'ın (os efageal ve çol iak}, midgut ' ın (sup e r ior 
mezenterik) ve hindgut'ın (inferior rnezenterik) arterler ini 
oluştururlar . Dorsal splanknik anastomoz lar gas troepiplo i k ve 
pankreatiko-duodenal arterleri oluştururlar . Ventral anastomozlar 
hepatik ve gastrik arterleri meydana getirirler. Dorsolate ral 
inters·egmental dallar posterior interkostal, s ubkosta l ve l omber 
arterler ile ekstremite arterler inin köklerini oluştururlar. 
Longitudinal somatik anastomozlar ve türevleri derin servikal, 
vertebral , spinal, asandan servikal, internal torasik, · superior 
ve inferior epigastrik arterleri me ydana getirirler. Lat eral 
segmental dallar frenik, surrenal, renal ve gonadal arterleri 
oluştururlar . (6) 
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AORTA ANATOMİSİ: 

Aorta vücutta dokulara oksijenlenmiş kanı getiren sistemin ana 
hattıdır. Sol ventrikülün üst kısmından başlar. Bu s eviyede çapı 
yaklaşık 3cm'dir. 5cm boyunca yukarı ve sağa doğru uzanır, sonra 
geriye ve sola doğru bir kavis çizer sol akciğer hilusu üzerinden 
geçtikten sonra toraks i çinde vertebral kolonun solunda kaudale 
uzanır . Hafifçe orta hatta doğru yaklaşıp diaframdaki aortik 
hiatustan geçtikten sonra abdomene girer . Bu seviyede çapı 1.75 
cm'ye inmiştir. orta hattın biraz solunda L4 seviyesinin sonunda 
sağ ve sol iliaka kommunis arterlerine ayrılarak sonlanır. 
Anatomisi Asandan Aorta, Arkus Aorta ve Desandan Aorta olmak 
üzere 3 bölümde incelenebilir. Desandan aortanın (a) Torakal (b) 
Abdominal bölümleri mevcuttur. · 

ASANDAN AORTA: 

Asandan aorta yaklaşık Sem uzunluktadır. Sternum arkasında 
3.anterior kot hizasında sol ventriktil tabanından başlar . Oblik 
bir planda yukarı öne ve sağa doğru uzanır . Başlangıç yerinde -
aort kapağının kuspislerinin distalinde aort sinüsü olarak 
adlandırılan 3 küçük dilatasyon mevcuttur. Asandan aortanın 
devamında çapı sağ duvarın dışa doğru hafifçe bornbeleşmesi 
nedeniyle ha fifçe artar . Di late segmentin adı bulbus aortadır. Bu 
seviye transvers kes i t t e hafifçe oval olarak i z l enir. 

As andan Aorta Komşuluklar ı : · 

Asandan aor t a fibroz perikard içindedir ve seröz perikard 
tarafından çevresi ve pulmoner trunkus tüp şeklinde sarılıdır . 
Anteriorilnde alt kesimi sağ vent rikül i n f undibul umu , pulmoner 
trunkus başlangıcı ve sağ atrium aurikülü i l e ilişkil idir . Daha 
yukarıda sternumdan pe rikard , sağ plevra , sağ akciğerin ön kenar ı 
ve gevşek areola ve timus kal ıntıları ile ayrılır . Posteriorde 
sol atrium, sağ pulmoner a r t er, sağ ana bronş ile ilişkilidir. 
sağ tarafında superior vena cava ve sağ a t rium yer alır. Superior 
vena cava kısmen arkasındadır. Sol tarafında sol atrium ve bir az 
daha yukarıda pulmoner trunkus mevcuttur. Asandan aort ve 
pulmoner trunkus arasında kemoreseptor olduğu sanılan iki adet 
küçük yapı mevcuttur. !lki inferior aortiko-pulmoner korpus 
adıyla adlandırılır ve aortanın önünde kalbe yakın konumdadır. 
İkincisinin adı orta aortiko-pu lmoner korpustur daha yukarıda 
asandan aortanın sağ tarafında ye r alır . 

Asandan Aortanın Dalları: 

As andan aortanın yegane dalları kalbi besleyen sağ ve sol kor oner 
arterlerdir. Aort kapağının hemen superioründen çıkarlar . 
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ARKUS AORTA: 

Manubrium sterni'nin arkasında sağ ikinci interkostal ekleminin 
hizasındadır. önce yukarıya sonra arkaya ve . trakeanın önünde sola 
uzanır. sonra arkaya dönerek trakeanın solunda 4.torakal 
verebranın hizasında aşağı doğru uzanır ve inen aorta ile devam 
eder . sonlanması 2.sol kostal kartilaj hizasındadır . 2 kıvrımı 
mevcuttur . tlki yukarı doğru, ikincisi ise yukarı ve sola doğru 
konvekstir. Ost sınırı manubrium sterni ortası hizasındadır. 

Arkus Aorta Komşulukları : 

Arkus aorta önde ve solda sol mediastinal plevra ile örtülü olup , 
4 adet sinir tarafından çaprazlanır . Bunlar posteriordan 
anteriore doğru s ıra ile sol frenik , sol vagusun alt -servi kal 
kardiak dalları, sol sempatik zincirin superior servikal kardiak 
dalı ve sol vagus trunkusudur. Sol vagus arkus aortayı 
çaprazlarken ligamentum arteriosumun solunda aortaya çengel gibi 
asılan rekurrent laringeal dalını verir. 

Arkus aorta posterior ve sağda trakea , derin kardiak pleksus, sol 
laringeal rekurrent sinir, osefagus, ductus torasikus ve t or asik 
omurlar ile ilişkilidir. 

Yukarıda sağ brakiosefalik, sol karotis kommunis ve sol 
subklavi an arterler arkus konveksitesinden çıkarlar. Bu arterler 
çıkış noktalarının yakınında sol bra~iosef alik ven tarafından 
çaprazlanırlar. Arkus aorta inferioründe, pulmoner trunkus 
bifurkas yonu , sol ana bronş, ligamentum arteriosum, kardiak 
pleksusun superior kısmı ve sol rekurrens ile ilişkilidir. 

Arkus Aorta varyasyonları: 

Arkusun en üst kesimi sternum üst kenarının genellikle 2 . 5cm 
altındadır. Bu mesafe daha az ya da daha fazla olabilir . Kimi 
zaman aorta. sol yerine sağ akciğer hilusu üzerinde bir arkus 
oluşturur (sağ taraflı arcus aorta) ve vertebral kolonun sağından 
kaudale uzanır . Bu durumda genellikle torakal ve abdomi nal 
organlarda da situs inversus s öz konusudur. Daha nadiren aorta 
sağ akciğer hilus u üzerinde bir arkus ç i zd i kten sonra ose f agus 
arkas ından geçerek normal konumuna, yani vertebral kol onun soluna 
geçer . Bu vari asyona situs inversus eşlik etmez. Kimi z~man aorta 
asandan ve desandan olmak üzere 2 dala ayrılabilir. Nadir en aorta 
başlangıç yerinde , sonradan tekrar birleşen 2 dal a ayrılabil ir . 
Bu durumda trakea ve osefagus iki dalın arasındaki boşluktan 
geçerler . 
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DESANDAN AORTA: 

A. Torasik Bölüm : 

Torasik aorta posterior mediasten yerleşimli inen aort kısmıdır. 
4. torakal vertebranın alt kısmından başlar ve 12. torakal 
vertebra alt kısmı seviyesinde diaframdaki aortik hiatusta 
sonlanır. Başlangıcında vertebral kolonun solundadır. Daha 
aşağıda tedricen orta hatta yaklaşır. Sonlandığı yerde vertebral 
kolonun ortasının hizasındadır. 

Desandan Aorta Torakal Bölüm Komşulukları: 

Anteriorde yukarıdan aşağı doğru sol akciğer hilusu, perikar·d, 
osefagus ve diaframla komşudur. Posteriorde, kolumna vertebralis 
ve hemiazigos venleri yer alır. Sağda, azigos veni, duktus 
torasikus, sağ plevra ve akciğer ile ilişkilidir . Solda sol 
plevra ve akciğer yer alır. osefagus ve eşlik eden sinir 
pleksusları üst seviyelerde aortanın sağındadır. Toraks alt 
kısmında önde, diafram yakınında ise anterior ve solda _ 
izlenirler. 

Desandan Aorta Torakal BölUm Dalları: 

Perikardial 
mediastinal 
arterlerdir. 

dallar, 
dallar, 

bronşial arterler, osefagial arterler, 
frenik dallar ve posterior interkostal 

DESANDAN AORTA: 

B. Abdominal Bölüm : 

Diaframın aortik hiatusunda orta hatta 12.torakal vertebra 
korpusu seviyesinde başlar. vertebra korpuslarının anterioründe 
kaudale uzanarak orta hattın biraz solunda 4. lomber vertebra 
hizasında bifurakasyon yaparak Arteria iliaka koınmunislerle devam 
eder. Abdomende aortadan büyük dallanmalar olduğu için çapı 
distale doğru gittikçe hızla azalır. 

Desandan Aorta Abdominal Bölüm Komşulukları: 

Aortik hiatusun hemen inferioründe anteriörden çoliak trunkus 
çıkar, ayrıca çoliak sinir pleksusları, bursa omeritalis ve 
omentum minus aorta anteriorilnde yer alırlar. Bu seviyenin hemen 
inferioründe superior mesenterik arter çıkışı mevcuttur. superior 
mesenterik arter çıkışının hemen altında sol renal ven aortayı 
çaprazlar . Pankreas korpusu, posterioründe splenik ven olmak 
üzere oblik bir konumda aorta anterioründedir. 

Pankreasın 

ovarian) 
di.ıodenumun 

inferiorü seviyesinde aortadan 
arterler çıkar. Bu seviyede 

horizontal kısmı mevcuttur. En 
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posteriör parietal periton ile örtülüdür ve mezenter tarafından 
çaprazlanır. 

Posteriörde ilk dört lomber vertebra, disk aralıkları ve anterior 
longitudinal ligaman mevcuttur. Dorsal yüzden lomber arterler 
çıkar. 2. 3 . . ve 4 . lomber venl er posteriörde aortayı çaprazlayıp 
vena cava inferiörüne dökülürler. 

Saijda aortanın lateralinde sisterna chili, ductus thoracicus, 
azigos veni ve saij diafragmatik krusu mevcuttur. Diafragmatik 
krus aortayı sararak vena cava inferiorden ve sağ çöliak 
gangliondan ayırır. İkinci lomber vertebra seviyesinin altında 
aorta vena cava ile temas halindedir. 

Aorta solda diaframın sol krusu ve . sol çoliak ganglion ile 
ilişkilidir . 2. lomber vertebra seviyesinde duodeno-jejunal 
fleksura ve trunkus sempatikus komşuluğu mevcuttur. tnferior 
mezenterik damarlar ve duodenum çıkan kısmı ile de komşuluk söz 
konusudur . 

Abdominal Aorta Dalları : 

Abdominal aorta dalları ventral, lateral , dorsal ve terminal 
alın.ak üzere 4 grupta incelenebilir . Ventra l ve l a teral dallar iç 
organları, dorsal dallar batın arka duvarını , terminal dallar ise 
pelvis ve alt ekstremiteleri perfüze ederl er. 

Abdominal Aorta Ventral Dalları : 

ı. Çoliak arter 
2. Superior mezenterik arter 
3. tnferior mezenterik arter 

Abdominal Aorta Lateral Dalları : 

1 . tnferior frenik arterler 
2. orta sUrrenal arterler 
3. Renal arterler 
4 . Testiküler ya da ovarian arterler 

Abdominal Aorta Dorsal Dalları: 

1 . Lomber arterle r 
2 . Median sakral dallar 

Abdominal Aorta Terminal Dalları : 

ı . tliaka kornmunis arterleridir. (7) 
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AORTA HİSTOLOJİSİ 

Arterler boyutlarına göre 3 histolojik tip olarak 
sınıflandırılmışlardır. l .Arterioller (çapları 0 . 5 cm.den azdır). 
2.Müsküler arterler (orta boy arterler). 3 . Elastik arterler 
(büyük arterler) . 

Elastik bir arter olan aortanın 3 histolojik tabakası mevcuttur. 

1. İntima 
2 . Media 
3. Adventitia 

1. İntima endotel hücreleri ile örtülüdür . Elektron mikroskop i de , 
endotel hücreleri, mikrovili, pinositik vesiküller granüler 
endoplas mic retikulum, mikrofilamanlar interselüler birleşim 
yerleri ve lizozomlar içerir. Aortada subendotelyal bazal membran 
görülmemekle birlikte bazal plazma membranı ve tunika interna 

· arasında fibriler bağlantılar izlenebilir . Endotel hücreleri 
devamlı bir değişim içinde olup, daha önce mevcut olan hücrelerin -
mitozu ila çoğalırlar. Kalın olan subendotelyal tabakada bağ 
dokusu lifleri longitudinal bir oryantasyonda ol up arterin 
kasılma ve gevşemelerinde önemli bir rol oynarlar. Aort ik intima 
ince ve dayanıksız bir yapı olup kolayca travmatize olab i lir . 

2. Media konsantrik olarak dizilmiş perfore elastik membranlardan 
oluşur. Bu membranların sayısı yeni doğanda 40'tır . Yaş 
ilerledikçe sayı artar ve erişkinde 70'e çıkar. Elastik yapılar 
oluştuktan sonra metabolik olarak inaktif duruma geçerler. 
Laminalarda fibrillerden oluşan elastik amor f materyel 
depolanması i l e progresif kalınlık artması meydana gelir. Bu 
mernbr anlar arasında düz kas hücreleri, kollagen iplikçikler ve 
chondroitin sülfat içeren amorf bir madde mevcuttur. 

3. Adventitia elastik ve kollagen lifl eri içerir. Ayrıca aorta 
duvarını besleyen vasa vasorumlar ve lenfatikler bu 
tabakadadır . (8) 
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AORTA FİZYOLOJİSİ: 

Ortalama bir yaşam süresince 2.5-3 milyar kalp vurusunun 
şiddetini absorbe eden ve ortalama 200,000,000 lt kanı perifere 
taşıyan aorta son derecede dayanıklı bir yapıya sahiptir. 
Aortanın dayanıklılığı kalın tunika mediadaki spiral dizilimli 
birbirine geçmeli elastik lifler sayesindedir. Aortanın deneysel 
olarak birkaç bin milimetre cıvaya eşdeğer basınca dayanıklı 
olduiju gösterilmiştir . Periferik arterlere kıyasla daha az olan 
rnediadaki düz kas lifleri arasında kollagen ve elastik mernbranlar 
mevcuttur. , Bu yapı aortaya ola~anüstü yüksek bir elastikiyet 
sağlar . Elastikiyet dolaş ım sistemi fizyolojisinde önemli bir rol 
oynar. 

Ventriktiler sistol oluşurken, kasılan sol ventriktilün oluşturduğu 
gücün bir kısmı, pompalanan kan volümü ile genişlerken gerilen 
aorta duvarında depolanan potansiyel enerjiye dönüşür. Diasto lde 
gerilen duvardaki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşerek 
lumendeki kan sütununa basınç yapar. Proksimalde geçit vermeyen 
bir aorta kapağının mevcudiyetinde kan daha distale pompalanır . -
Kanı pompalayıcı özelliği olan nabız dalgası saniyede 5 metrelik 
bir hızla perifere doğru i letilir. Bu hız, saniyede 40-50 cm olan 
lumendeki kanın dolaş ım hızına göre çok daha yüksektir. Böylece 
aorta kan dolaş ımına çok önemli b ir ek katkıda bul unur. Aortada 
oluşan sistolik basınç aortadaki distansiyon, komplians ve 
rezistans i le aortaya pompalanan kan volümünün bir fonksiyonudur. 
Rezistansı periferik müsküler arterlerin ve arteriolların tonusu 
belirler. Yaş ilerledikçe aorta ve dal ları elastikiyetlerini bir 
mikt ar kaybederler . Bu durum yaş arttıkça kan basıncının 
yükselmesine yol açar. Pompalama ve iletim fonksiyonlarına ek 
olarak aorta sistemik vasküler rezistans ve kalp vuruş sayısının 
düzenlemede etkil idir . Asandan aorta ve arkus aortada yer a l an 
karotis s inüslerindekine benzer yapıda basınca duyarl ı 
reseptörler beyindeki vazomotor merkeze vagus sinir i yoluyla 
afferent s inyaller gönder i rler . Aor tada basınç art ış ı vaskül e r 
rezistansta azalmaya ve bradikardiye; aortada basınç azalması ise 
taşikardiye yol açar. (9) 
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ARTERYEL HASTALIKLAR: 

Atteriosclerosis: 

Kimi zaman 
Günümüzde 
hastalık 

Latince olan bu sözcüğün anlamı damar sertliğidir. 
atherosklerosisle eş anlamlı olarak kullanılır. 
arteriosclerosis arter sistemini ilgilendiren 3 ayrı 
için kullanılan genel bir terimdir. Bu hastalıklar: 

ı. Atherosclerosis 
2. Mönckeberg'in Medial Sklerozu 
3. Arteriosclerosis'dir. 

Atherosclerosis 1 de en önemli değişim intimadadır. Mönckeberg'in 
Medial Sclerosis'inde en önemli değişim mediada, 
Arteriosclerosis 1 de ise en önemli değişim intima ya da media veya 
her ikisindedir. 

Atherosclerosis: 

!ntimada görülen k~lınlaşma ve regresif değişiklikler 
atherosclerosis'in en tipik özellikleridir. Bu hastalık sıklıkla 
büyük elas tik arterl eri tutar . Aort a hast alıktan ciddi şekilde 
etkilenir. Kor oner, renal ve s erebra l arterler ile 
ekstremitelerin büyük arterleri hastalıktan etkilenebilirler 
!ntimada görülen lezyonlar küçük hafifçe kabarık uzunlamasına 
sarı çizgiler , lipid ve kol lajen iç~ren beyaz-gri ya da gri-sarı 
nodüller ve ilerlemiş hastalıkta ülserasyon, tromboz, kanama v e 
kalsifikasyon gösterebilen büyük nodüller olabilir. 

Atherosklerozun patogenezi yapılan çok sayıda çalışmalara ve öne 
sürülen çok sayıda hipoteze rağmen henüz aydınlatılamamıştır. 
Genellikle kabul edilen goruş, olayı başlatan b i linmeyen b ir 
etken sonucu, arte r intimasında özel l i kle kolesterol ve esterl eri 
formunda lipidlerin fazla depolanmasının atherosklerotik 
lezyonların meydana gelmesinde ve progresyonunda önemli bir rol 
oynadığıdır. Erken lezyonlarda lipidler genellikle düz kas 
hücreleri ve makrofajlarda intraselüler yerleşimdedirler. 

· tntimadaki kolesterolun ana kaynağı kan plazmasıdır. Lezyonların 
progresyonu ile l i pidle dolu olan düz kaslardan, ekstraselüler 
lipid depolanmalarından ve yeni oluşan fibroz dokulardan meydana 
gelen plaklar oluşur. Daha büyük lezyonlarda merkez i kısım 
sıklıkla yumuşak olup dejenere nekrotik doku, serbest yağ ve 
gözle görülebilen kolesterol kristalleri içerir. tlerlemiş 
lezyonlarda atheromalarda ülserasyon ve trombüs yapışmaları 
görülebilir. tnternal elastik lamina fragrnante olur. Atheromatöz 
lezyona kalsiyum . tuzları çöker ve ince, kolayca dağılabilen 
kalsifiye plaklar ortaya çıkar. Atheroskleroza elastikiyet kaybı 
eşlik eder. 
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Atheromatöz lezyonlar abdominal aortada torasik aortaya oranla 
daha sık izlenirler. Lezyonlar interkostal ve lomber arterlerin 
orifisleri, aorta posterior duvarı ve büyük arterlerin .dallanma 
yerleri gibi stres alanlarında daha sık görülürle r. 

Atheromatöz plaklar aortada aşağıda beliren komplikasyonlara yol 
açabilir: 

1 . tskemi ye yol açan lumen daralmaları. 
2. Lumende oklüzyona yol açabilen plak üzerinde trornboz oluşumu. 

Küçük trombüsler organize olarak plakların büyümesine katkıda 
bulunabilirler. . 

3 . Plak içine kanama : Bu durum kimi zaman lumen oklüzyonuna 
katkıda bulunabilir ya da tromboz olayını başlatabilir. 

4. Yumuşak atheromatöz materyelin lumene rupturu . Bu durum 
oklüzyona, atheromatöz emboliye yol açabilir ya da trombozu 
başlatabilir . 

5. Büyük bir · plak komşuluğunda mediada inceleme ve zayıflama 
sonucu anevrizma ya da disseksion oluşumu . 

Plak ya da komplikasyonları nedeniyle oluşan arter oklilzyonları 
ciddi iskemik etkilere yol açabilir. Koroner arter tutulumu ani 
ölüm ya da miyokard enfarktüsüne, serebral arter tut ulumu beyin 
enfarktına, renal arter tutulumu hipertansiyona yol açab ilir. 

Atheroskleroz etiol ojisinin çok sayıda endojen ve çevre 
faktörünün etkileşimini içerdiği düşünülmektedir . Gerçek neden ya 
da nedenler bilinmemekle birlikte çok sayıda predispozan ya da 
katkıda bulunan faktör tanınmaktadır. 

Serum B l ipoproteinlerinin artış ı , hiperkolesterololemi ve 
kolesterol- fosfolipid oranında artışın ve yüksek serum 
trigliseridinin atheroskleroz gelişiminde etkili olduğunu 
belirleyen çok sayıda çalışma mevcut t ur . Diyetle r i çok miktar da 
doymuş hayvansal yağ ve kolesterol içeren insanlarda artmış 
koroner atherosklerotik hastalık insidensi mevcuttur. 
Hiperkolesterolemi ile ilişkili diabetes mellitus, hipotir oidi ve 
farnilial hiperkolesterolemi gibi hastalıklarda atheroskleroz 
insidensi yüksektir . 

Menopoz öncesi kadınlarda atheroskleroz nadir görülmekle 
birlikte, menopoz sonrası insidens progres if olarak artar. Yaş 
atheroskleroz insidensinde etkili gözükmememektedir. Kore ve 
Vietnam'da ölen genç askerlerin otopsilerinde atheroskleroz 
bulguları saptanmıştır. Emosyonel stres, inaktivite, obesite ve 
sigara kullanımı olası predispozan ya da katkıda bulunan 
faktörlerdir. Plakların arter orifislerinin hemen yakınlarında, 
bifurkasyon bölgelerinde ve arterlerin relativ olarak fikse 
olduğu bölgelerde daha sık görülmesi kan akımında tilrbülans ve 
arter duvarında artmış gerilim alanlarının atheroskleroz 
gelişiminde etkili olduğunu düşündürür. 
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Hipertansiyon atherosklerozun primer nedeni değildir fakat lokal 
hemodinamik faktörleri şiddetlendirerek hastalığı hızlandırır. 
Hiperkolesterolemisi olan hipertansif hastalarda arter duvarına 
lipid enfiltrasyonun hızlandığı düşünülmektedir. 

Medial Skleroz: {Mönckeberg'in Medial Sklerozu) 

Medial skleroz özellikle femoral, radial ve temporal arterler 
gibi orta boy müsküler arterlerde ve yaşlı insanlarda görülür. 
Mediadaki kas liflerinde dejenerasyon, şişme ve fragmantasyon ve 
bu olayları takiben kalsium çökmesi görülür. Arter sert ve 
tortüoz bir karakter kazanır. 

Media değişiklikleri tek başlarına lumeni daraltmazlar ve 
dolaşıma etki etmezler. Medial skleroza eşlik edebilen intimal 
atheromatöz lezyonlar kan akımını olumsuz yönde etkiler. Medial 
sklerozun gelişiminde vazotonik etkilerin önemli bir rol oynadığı 
sanılmaktadır. Deney hayvanlarında epinefrin, nikotin, ve damar 
spazmı oluşturan etkenlerin benzer lezyonlara yol açabildiği 
gösterilmiştir. 

Arterioloskleroz: 

2 tür arteriolar değişiklik damar duvarında kalınlaşma ve lumende 
daralmaya yol açabilir. Bunlar hyalin arterioloskleroz ve 
hiperplastik arteriolosklerozdur. 

Hyalin arteriolosklerozda intimada ve mediada hyalin materyelin 
depolanması sonucu duvar kalınlaşır. Hyalinin kaynağı konusunda 
çeşitli görüşler mevcuttur. Kimi araştırmacılar plazma 
proteinlerinden artmış infiltrasyon tezini kimileri de bazal 
membran orijinini ileri sürmektedirler. Hyalin arterioloskleroz 
selim hipertansiyonlu hastaların böbrek ve diğer organlarında sık 
görülür. 

Hiperplastik arterioloskleroz daha büyük arteriolleri tutar ve 
habis hipertansiyonla ilişkilidir. 

İntimada hücre proliferasyonu, mediadaki kas hücrelerinde 
hipertrofi ve adventitia'da fibrosis görülür. !ntimada fibroblast 
ve elastik lifler konsantrik lameller oluşturarak lumeni 
daraltırlar. 

Endarteritis obliterans: 

Küçük arterlerde ıntirnal kalınlaşma, daralma ve lumen 
obliterasyonuna yol açan lokal hastalıklara bu ad verilir. 
Trombozla komplike olan alt extremitelerin müsküler arterlerini 
tutan atherosklerotik hastalıkta ve aktif sirkülasyonun gerekli 
olmadığı arterlerde izlenir. Postparturn ductus arteriosusta ve 
hipogastrik arterlerde, ileri yaşlarda uterus ve over 

13 



arterlerinde ortaya çıkar. 

Arterlerin inflamatuar hastalıkları: 

Akut nan -spesifik arterit: 

Lokal bakterial enfeksiyonların yayılarak damar duvarını tutması 
ya da septisemi ve emboli sonucu oluşur. 

Tromboz, rüptür ve kanama 
komplikasyonları olabilir. 

Kronik arterit: 

ve anevrizma formasyonu gibi 

Granülomatöz tipte kronik arterit tüberküloz ve sifiliste 
görülebilir. Sifiliste aortada sıklıkla nekroz ve fibrosise yol 
açan enflamasyon ve nadiren küçük gom granülomları izlenir. 

Nekrotizan arterit: 

Yabancı serum, sülfonamid ve diğer ilaçlara karşı oluşan hiper
sansitivite reaksionlarında vasküler duvarın fibrinoid tipte 
nekrozu ile ilişkili akut arterit ortaya çıkabilir. Benzer tipte 
vaskillitler, romatizmal ateş, sistemik lupus eritematosus, 
poliarteritis nadasa ve romatoid artrit gibi kollajen 
hastalıklarda da görülebilir. 

Poliarteritis nodosa: 

Orta boy ve küçük arterleri etkileyen dejenerasyon ve nekrozla 
seyreden bir enflamasyondur. Çeşitli organ ve dokular 
tutulabilir. En sık tutulanlar, böbrekler, kalp, karaciğer, 
gastrointestinal traktus, kaslar ve periferik sinirlerdir. 
Etioloji bilinmemekle birlikte immun kompleks hastalı~ı lehine 
deliller mevcuttur. Adentitia, media ve intima tutulabilir. En 
erken bulgu mediada başlayan fibrinoid nekrozdur. Subakut dönemde 
eksudasyon izlenir. Eksudasyonu proliferatif değişiklikler ve 
tromboz takip eder. Lumen oklüzyonu ve enfarktüs oluşur. Kronik 
dönemde granülasyon dokusu gelişerek iyileşme başlar. Etkilenen 
damarlarda dejenerasyon, enflamasyon ve cidarın zayıfladığı 
bölgelerinde oluşan küçük lokalize dilatasyon ve anevrizmalar 
nedeniyle nodüler yapılar oluşur. Anevrizma! nodüllerin rüptilrti 
ciddi kanamalara yol açabilir. 

Temporal arterit: 

Temporal arterit temporal ya da diğer kranial arterleri tutan 
granülomatöz inflamatuar bir prosestir. tleri yaşlarda görülür. 
Retinal arter tutulumu nedeniyle ·körlükle sonuçlanabilir. 
Etkilenen arterde intima ya da medianın intimaya yakın bölümtinde 
çok nukleuslu· dev hücrelerden ve lenfositlerden oluşan 
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enfi ltrasyon izlenir. 
fibrosis ile olur. 

İyileşme, lumende daralmaya yol açan 

Trombo-angitis obliterans:(Buerger Hastalığı) 

Buerger alt ekstremitelerde perfilzyon bozukluğuna yol açan 
tromboz ve fibrosisle karekterize enflamatuar hastalık için bu 
terimi kullanmıştır. Bu durum sadece tütün kullanan erkek 
hastalarda görülür. Etioloji bilinmemektedir. Hastalık genellikle 
35 yaş öncesinde başlar. Şiddetli ağrıya yol açar. Progresyon 
hastanın tütün kullanımını bırakıp, bırakmaması ile ilgilidir. 
Ost ve alt ekstremitelerin küçük ve orta boy arterleri segmenter 
olarak tutulur. Erken dönemde bir ar~er ve komşu venin -tüm 
tabakaları tutulabilir. Cidarda nekroz görülmez. İç e l astik 
lamına intakttır. Organizasyon sonrası iyileşme fibrosis ile 
olur. Genellikle arter, ven ve sinirler yo§un fibröz skarla 
birbirlerine yapışır. Lumende bir miktar rekanalizasyon oluşur . 
ven kapakçıkları hasar görür. Tromboz ve organizasyon sonrası 
yetersiz perfUzyon sonucu claudicatio intermittans ve hatta 
gangren oluşabilir. Dolaşım yetmezliğinin ciddiyeti oluşan 
kollateral dolaşımla ters orantılıdır. 

Nörojenik arteryel hastalıklar: 

Raynaud hastalı~ı : 

Raynaud hastalığı her iki elde. {nadiren her iki ayakta) 
fonksiyonel arterioler vazospazm nedeniyle solukluk, uyuşma ve 
yanma hissinin görüldüğü bir s endromdur. Siyanoz, kızarıklık ve 
hatta iskemik nekroz ortaya çıkabilir. Genç kadınlarda görülür. 
Etioloji b ilinmemektedir. soğuk ve emosyonel stres hastalık 
ataklarına neden olabilir. 

Raynaud fenomeni: 

Raynaud fenomeninde, Raynaud hastalığında görülenlere benzer 
semptomlar bilinen bazı hastalıklar nedeniyle izlenir. örnek: 
Buerger hastalığı, arteriosclerosis obliterans, travma, Stideck 
atrofisi, · servical kot sendromu, progresiv sistemik skleroz, 
sistemik lupus eritematosus, ergot i zm ve poliarteritis nodoza. 

Anevrizma: 

Anevrizma bir damarın (genellikle arter) lokalize ve persistan 
anormal dilatasyonudur. Damar c idarının zayıflığından ortaya 
çıkan dilatasyon, · sakküler, fuziform, ya da silindirik şekilde 
olabilir. Gerçek bir anevrizmada tüm damar tabakaları olaya 
katılmıştır. Yalancı anevrizma olarak adlandırılan birtakım 
lezyonlar ve arterio-venöz anevrizmalarda tüm tabakalar ortaya 
katılmaz. Dissekan anevrizmada da duvanın dış kısmında bir miktar 
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distansyon olmakla birlikte tüm tabakalar ı tutan dilatasyon 
mevcut değildir. 

Arteryel anevrizma nedenleri atheroscler osis, sifilis, kistik 
medial nekroz, akut bakteryel enfeksiyonlar, konjenital duvar 
zaafiyeti ve travma olabilir . Anevrizmalar en sık aortada 
görülmekle birlikte tüm damarsal yapılarda anevrizma tik 
değişimler görülebilir. 

Atheros klerotik anev rizma : 

Günümüzde sifilis insidensinin azalması ve yaşam süresinin 
uzaması sonucu en sık görülen aort anevrizması formudur. Sıkllila 
6. ve 7 . dekatlarda erkeklerde görülür . Atheromatöz lezyonların 
mediada destrüksiyon ve zayıflamaya yol açması sonucu ortaya 
çıkarlar. Genellikle fuziform nadire n sakküler yapıdadırlar. 
sıklıkla intimalarına yapışık mural trombuslar ~zlenir. 

Trombus büyük arterlerin lumenlerini genellikle tam tıkamaz . 
Popliteal arter gibi d aha küçük arterlerde ve yan dalların 
ostiumlarında tam tıkanma ortaya çıkabilir. Atherosklerotik 
anevrizma sıklıkla abdorninal aortada infrarenal segment 
yerleşiminde görülür . Komplikasyonları komşu anatomik yapılara 
bası , rüptür ve hemoraji, trombotik oklüzyon ve trombo
embolidir. 

Sifilitik anevrizma: 

Sifilitik anevrizma sifilisin geç bir manifestasyonu olup, 
sıklıkla arkus aorta proksimalini tutar. Abdominal aort ve diğer 
damarlar nadiren tutulur . Lokalize d ilatasyon elastik dokuların 
destruksiyonu sonucu ortaya ç ıkar. Elastik dokuların yerini 
konnektiv doku doldurur . 

En sık sakküler form izlenir. Anevrizma progresif olarak büyür . 
Çevre anatomik yapılarda atrofi ve erozyona yol açar . Anevrizmal 
sak i ç inde tromboz ortaya çıkar , ama tromboz organiz e olmaz . 
Semptomlar bası etkisinden dolayı ortaya çıkar. Komplikasyon 
sıklıkla perferasyon ve kanama dolayısıyla ö lümdü r. 

Mikotik anevrizma : 

Enflamasyon sonucu zayıflayan küçük arter duvarlarında 
anevrizmalar ortaya çıkabilir . Bu tür anevrizmalar poliarteritis 
nodosada da görülür. vasküler enflamas yon enfeksiyon nedeniyle 
ortaya çıkmışsa o rtaya çıkan anevrizmaya mikoti k anevrizma adı 
verilir. 

Mikotik anevrizma terimi aslında 
Enflamasyonun mantar etiolojisi ile 
gelir. Halbuki anevrizmalar sıklıkla 
sonucu ortaya çıkarlar. 
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Kimi zaman aort kapağının enfeksiyonlarında Valsalva sinüsleri ve 
komşu aorta tutulur. ortaya çıkan mikotik anevrizmaya "Erosiv 
Anevrizma" adı verilir. 

Konjenital anevrizma: 

Konjenital anevrizmalar en sık yüzeysel serebral damarlarda 
izlenir. Kimi zaman milier yayılım söz konusu olabilir . 
Bifurkasyon bölgelerinde mediada kas defekti nedeniyle ortaya 
çıkan küçük sakküler anevrizmalar söz konusudur. Kas defektine ek 
olarak kan basıncı nedeniyle internal elastik membranda aşırı 
gerilme -anevrizma oluşumu ıçın gereklidir. Konjenital ol.an 
anevrizma değil kas defektidir. Bu tür anevrizmaların rüpt"ürü 
subaraknoid kanamaların en sık nedenleridir. Aortada da Valsalva 
sinüsünde nadiren konjenital anevrizmalar mevcut olabilir . 

Yalancı anevrizma: 

Yalancı anevrizma damar lumeni ile ilişkili paravasküler, -
kapsUllU bir hematomdur. Kese duvarı şeklindeki yapının kapsülü 
damar duvarı yapılarından oluşmamıştır. Küçük bir damarın bıçak 
ya da kurşun ile travmatik rüptürünü takiben ortaya çıkabilir. 

Arteriovenöz anevr izma: 

Arteriovenöz anevrizma bir arterle ven arasında anor mal bir 
komünikasyondur . Komşu bir arterle venin travmatik penet r asyonu 
sonucu ortaya çıkar . Art eryel bir anevrizmanın komşu vene r üptürü 
ile de oluşabilir . Daha nadiren b i r gelişim anomali s i ol arak 
vasküler bir neopl azmda görülebilir . (ör: Glomus tm .) (10) 

Dissekan aort anevrizması : 

!ntimada ve medianın i ç tabakasında aniden ortaya çıkan transvers 
bir yırtık bir flap oluşumuna neden olur. Bu flap pulsatil kan 
akımının önünde bir engel oluşturur . Hemodinamik güçlerin etkisi 
ile kan akımı hastalıklı mediayı zorlar ve longitüdinal planda 
disseke eder. Media tabakaları arasında kan sütunu kendine yeni 
bir lumen oluşturur. tntimal yırtığın primer olarak mı yoksa 
mediada intramural bir hematomun rüptürü sonucu mu olarak mı 
ortaya çıktığı tartışmalıdır. ( ı 1) ( Şekil ı) 

Günümüzde primer disseksion görüşü ağır basmakla birlikte kimi 
zaman (%5) intimal yirtığın tespit edilemediği disseksiyon 
olguları saptanmaktadır. (12) 

Tüm olgularda anevrizma! dilatasyon saptanmadığından ve gerçek 
bir anevrizma formasyonu söz konusu olmadığından bu hastalık için 
11Dissekan Hematom11 terimi önerilmiştir. Güntimlizde daha basit olan 
"Aort Disseksionu11 terimi kabul görmektedir . 

Aort disseksionlarında medianın dış tarafında kan akımına paralel 
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konumda logitudinal planda disseksion izlenir . Olguların 
%95'inde transvers oriantasyonda primer bir intimo-medial yırtık 
saptanabilir. Bu yırtık olguların 2/J'ünde asandan aortada, aort 
kapağının birkaç cm distalindedir. 

1 

J\ . 
. ' 

· ~ 
' ' 

C 
~ 

. ~~ -:: 

Şekil 1: . ' ·. 

Aort disseksionlarının patogenezi. 
A. Aort cidarında .media ve intima dejenerasyonu olayı hazırlar. 
B. Aort cidarına etki eden heıodinaıik güçler intimal bir yırtığa yol açarlar. Ian akııı hastalıklı ıediaya 
yönelir. 
c. Oluşan dissekan heıatoı nabız dalgasının gücü ile iki yana doğru ilerler. (Goldberg 'den ) 

İkinci en sık saptanan lokalizasyon ligamentum arteriosum 
komşuluğunda arkus aorta distali ya da inen aorta proksimalidir. 
Primer yırtıkların bu lokalizasyonlarda sık görülmesinin 
sebebinin aortanın tüm trasesi boyunca sadece bu bölgelerde fikse 
olmasından dolayı olduğu sanılmaktadır. Intimo-medial yırtıklar 
genellikle aorta çevresının l/3'ününden fazlasını tutmamakla 
birlikte tüm çevreyi tutan yırtıklar saptanmıştır. 

Proksimal asandan aortada başlayan disseksionlar aort kökünü de 
disseke edebilirler. Disseksionlar aortada büyük kurvatUr boyunca 
distale uzanırlar. Isthmusun distalinde tüm aorta boyunca spiral 
bir tutulum söz konusu olabilir. Disseksion aort dallarının 
orifislerine uzanabilir ya da aort dalları boyunca devam ederek 
lokal iskemik sorunlara yol açabilir . Aort kökü disseksionu sağ 
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koroner arter başlangıcını etkileyerek arka duvar miyokard 
enfarktüsüne yol açabilir. Aorta duvarındaki disseksionun 
seviyesi değişmekle birlikte genellikle disseksion 1/3 dış media 
yerleşirnindedir. Bu nedenle yalancı lumenin dış duvarı çok 
incedir. Akut disseksionların dışa rüptür olasılığı gerçek lumene 
rekanalize olma olasılığından daha fazladır. Disseksion sonrası 
mediada sekonder iskemik nekroz da tabloya eklenerek rüptür 
olasılığını arttırabilir. !ntramural disseksionun distale 
progresyonu gerçek lumene tekrar kanalize olarak yada olmayarak 
durabilir . Disseksionu durduran diğer bir etkenin ileri derecede 
atheroskleroz nedeniyle mediada skar oluşumu olabileceği 
bildirilmiştir. (11) 

Bu durumun sık görüldüğü bölgeler ligamentum arteriosum 
komşuluğunda aort isthmusu, ve abdominal aortada ileri plak 
formasyonu ya da fusiform anev rizma formasyonu proksimalidir . 
Aort isthmusunda koarktasyon bölge leri de disseksionun distale 
uzanımını önleyip rekanalizasyonu kolaylaştırabilir . Aort 
disseksionu bir koarktas yon bölgesinin iki tarafını hiç bir zaman 
tutmaz. Akut disseksion birkaç saniye içinde meydana gelir. Aorta -
dalları ana lumenden ayrılarak ampute olabilir . Amputasyon 
sıklıkla interkostal ve lomber arterlerde görülür. 

Büyük dalların l umend en ayrılmaları durumunda perfüzyon yalanc ı 
lumenden d evam ederse hasta yaşamını devam e ttirebilir . 
Disseksionun · büyük dall ar boyunca de vam etmesi durumunda iskemik 
problemler ortaya ç ıkar. Renal, çöliak, superior mezenterik arter 
gibi büyük abdominal aort dal larının ampute ostiumları s ekonder 
bir rakanaliz asyon yırtığının meydana gelmediği duruml arda 
rekanalizasyonu sağlayarak hayat ın devamını mümkün kılabilirler. 
Aort disseksionunda en sık ölüm nedeni intimo- med ial yırtık 
bölgelerinde dışa rüpttirdür. Kanın p e rikardial sak içine 
ekstrava zasyonu hemo- parikardium ve tamponad nedeniyle ani ö l üme 
yol açabilir. Adventitiada kan b iriki mi komşu pu l mon e r art e rle ri 
komprese edebilir . Daha distal disseksionlar media sten , sol 
plevra! kavite ya da retroperito~euma rüptüre o labilir . Intimo
medial yırtığın büyük olduğu proksimal disseks ionlar gerçek aort 
stenozuna ya da intramural hemat om nedeniyle aort kapağı 
obstrüksiyonuna y ol açabilir . Disseksionun intera trial septurna 
uzanması s onucu nadiren tam kalp bloku görülebilir . 

Klas ik kitaplarda medi adaki değişikliklerin disseksiona neden 
olan ana etke n olduğu belirtilme k t edir . Gerç ekten disseksiona 
maruz kalmış a ortada Erdheim ' ın kistik media nekrozu, kistik 
birikimlerin izlenmediği media nekroz ları , dejeneratif elastopati 
ve media fibro zu görüldüğü belirtilmiştir. Ancak disse k s i ona 
maruz kalmış birçok aortada da bu değişiklikler izlenmemektedir. 
Son yıllarda me dial lezyonların disseksion e tkeni olmadığı, 
medial lezyonların normal yaşlanma proses iyle korelasyon 
gösterdiği, histolojik değişmelerin hemodinamik olayla r s onucu 
oluşan hasarın tamiri sonucu oluştuğu görüşü kabul görmektedir . 
(11) Marfan sendromunda tarif -edilen değişikliklerin ileri 
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yaşlarda normal bir aortada da izlendiği saptanmıştır . 
Hemodinamik hasarın tamiri s onucu oluşan histolojik 
değişikliklerin d i sseksion patogenezinde rolü olduğu 
düşünülmektedir. Aort cidarındaki yerel değişiklikler sonucu 
aortada dilatasyon, rüptür ya da disseksion meydana gelebilir. 
Yapılan çalışmalarda disseksion hastalarının en az %70'inin 
hipertansif olduğu ve bu nedenle sol ventrikülleri nin hipertrofik 
olduğu tespit edilmiştir. (13) 

Hipertansiyon intimal yırtık ve disseksiona neden olduğu bilinen 
tek majör faktördür . Malign hipertansiyonu olan hastalarda 
disseksi on insidensi benign hipertansiyonu olan hastalara göre 
daha fazladır . Hipertansiyonun patogenezdeki r o lü , 
disseksionların koarktas yon proksimalinde distale oranla çok daha 
sık görülmesinden anlaşılabil ir . Atherosklerozun d i sseksion 
patogenezinde rolü tartışmalıdır . Atherosklerozun patogeneze 
katkısı olduğunu iddia eden (8) ve patogenezde katkısı 
olmadığını iddia eden (11) yazarlar mevc uttur . Intimal 
atheroskleroz nedeniyle görülen medial atrofi ve fibrozun 
disseksionu durdurarak sınırlandırdığı bilinmektedir. Ancak 
penetran atheromatöz ülserlerin klasik aort disseksionunu t aklit 
eden intramural dissekan hematomlara yol açtıkları 
bildirilmiştir. (11) 

Nadire n disseksionla birlikte görülen Sifilitik Mesoaortitte 
oluşan media skarının disseksionu durdurduğu tes~it edilmiştir. 
Marfan sendromu , kistik media nekrozu, annuloaortik ektazi ve 
aort yetmezliği de aort disseksionu i l e ilişkilidir. Bu 
hastalarda sıklıkla hipertansiyon görülür . Roberts ve arkadaşları 

Marfan sendromlu 3 disseksion hastasında media nekrozunun 
olmadığını saptamışlardır. Bu hastaların 2 ' sinde disseksion 
öncesi hipertansiyon mevcuttur. (11) 

Nadiren disseksion arteritlerin, özellikle dev hücreli 
arteritlerin komplikasyonu ola rak görülebilir . Konjenital 
b i kuspid ya da tek komissürlü aort kapağı ve aort koarktasyonu 
olanlarda disseksion insidensinin arttığı bildirilmiştir . (11 ) 

Gebelikte disseksion insidens inin ha fifçe arttığı belirtilmiş tir. 
Gebe disseksion hastalarının t ümünde hipertansiyon koar ktasyon ya 
da bağ dokus u hastalığı gib i etiolojide e tken olduğu düşünüıen 
hastalıklar bulunmamıştır. Endokrin bir eti olojini n mevcut 
olabileceği düşünülmüştür . Nadir bir dis seksion e tkeni travmadır . 
Travma, intraaortik balon pompası ya da açık ka lp ameliyatında, 
aort kanulasyonu sırasında olduğu gibi direkt ya da trafik 
kazalarında oluşan ani deselerasyonlarda görüldüğü gibi endir ekt 
olabilir. Deselerasyon hasarları genell i kle isthmusta görülür. 

Intimo-medial bir laserasyonun çok çeşitli sekelle ri ortaya 
çıkabilir. Intimo-medial bir laserasyonu takiben : 

ı . . Aortada ani ölüme neden olan spontan rüptür saptanabilir . 
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2. Yalancı bir anevrizma meydana çıkabilir. 
3. Akut aort disseksionu oluşabilir. Bu disseksion 

a . Yalancı lumenin dış duvarında anevrizmatik bir 
genişlemeye neden olabilir. 

b. Lokalize kalabilir. Bu bölgede gerçek bir anevrizma 
ortaya çıkabilir . Bu durum torasik aortada sık görülür. 

4. Laserasyon iyileşebilir. tyileşrne intimada u şeklinde 
transvers ya da longitudinal . çökmeye yol açabilir . Akut 
aort disseksionlarının %10'u kronik ya da iyileşmiş forma 
dönüşür. Bu olguların tümünde abdominal aortada distal 
rekanalizasyon mevcuttur . Bu durum genellikle distal 
yerleşimli disseksionlarda görülür. Kronik disseksionda 
görülen çift lumenli aortada sıklıkla yalancı lumenin 
gerçek lumenden geniş olduğu görülür. Yalancı lumende mural 
trombüsler organize ve endotelize olarak plaklara yol 
a ç abilirler. Yalancı lumenin duvarında kalsifikasyon 
görülebilir. Nadiren yalancı lumen tümüyle tromboze 
olabilir. (11) 
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D:t:SSEKS.:t:ONLAR::ı:N 
S::ı:NIFLANDIRILM.AS::ı:: 

sınıflandırma için yapılan tüm çalışmalar disseksionların 
%95'inin 2 lokalizasyonda görülmesinden yola çıkmışlardır. 

ı. Aort kapağının birkaç cm ·distalindeki asandan aorta, 
2. Ligamentum arteriosum komşuluğunda sol subklavion arter çıkış 
yerinin hemen distalinde desandan torasik aorta. 

DeBakey ve arkadaşlarının halen kabul gören sınıflamasında 3 tip 
tarif edilmiştir. (4) 

Tip 1: Asandan aortada başlar ve asandan aortayı kapsayarak arkus 
aortanın distaline uzanır. 

Tip 2: Asandan aortada başlar ve asandan aortada sonlanır. 

Tip 3: Desandan torasik aortada başlar ve değişken miktarda -
distale uzanır. Nadiren retrograd, proksimale doğru uzanarak 
arkus aortayı ve asandan aortayı ilgilendirir.(Şekil 2) 

TİP 1 TİP 2 TİP 3 

şekil 2: 

DeBakey sınıflaıası. 

son zamanlarda intraarteryel kateterizasyon 
nedeniyle ortaya çıkan retrograd iatrojenik 
tanımlamak için Tip 4 önerilmiştir. (14) 
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Tip 1 ve Tip 2'nin tedavileri ve prognozları pek farklı 
olmadığından basitçe proksimal ve distal olmak üzere 2 tip 
disseksionun mevcut olduğu söylenebilir. 

Dailey ve arkadaşları, desandan aortada başlayıp retrograd 
asandan aortayı da tutan nadir disseksionları da kapsayan 
sınıflamalarında tüm proxirnal disseksionları tip A, tüm distal 
disseksioçları da tip B olarak sinıflamışlardır. Şekil 3 (15) 

B 

Şekil l: 

Dailey sınıflaması: 
Tip A disseksionlarda priıer yırtık ı. asandan aortada, 2. arkusta, 3. ya da desandan aartada olabilir. 

Biz çalışmamızda daha basit olması nedeniyle Dailey ve 
arkadaşlarının önerdiği sınıflamayı tercih ettik. 
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KL~N~K BULGULAR: 

Aort disseksionu erkeklerde kadınların 3 katı fazla görülür. Bu 
hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte ensidans en sık 6. ve 
7. dekadlardadır. Proksimal disseksionu olan hastalar genellikle 
biraz daha gençtir. Disseksionun klasik semptomu şiddetli 
ağrıdır. Bu bulgu olguların %90'ından fazlasında görülür. Ağrısı 
olmayan hastalarda disseksion nedeniyle oluşan perfilzyon 
bozukluklarından dolayı ağrı algılama yeteneğinde azalma olduğu 
düşünülür. Ağrı başlangıcından itibaren çok şiddetlidir ve erken 
dönemde şiddetinde değişiklik olmaz . Bu bulgu giderek artan 
ağrıya neden olan miyokard enfarktüslerinden ayırıcı tanıda 
yararlı olabilir . Hastalar disseksion ağrısını tarif etmek i ç in 
"yırtıcı", "parçalayıcı", "bıçak gibi sapl anan" sıfatlarını 
kullanmışlardır. 

Şiddetli terleme, bulantı, kusma , baygınlık hissi gibi vasovagal 
manifestasyonlar · izlenebilir. Ağrı hissinin yeri disseksion 
lokalizasyonu hakkında bir fikir verebilir . Anterior toraksta -
ağrı genellikle proksimal disseksion; interskapular ağrı, distal 
disseksion düşündürür. Boyun , boğaz, çene, diş ağrıları asandan 
aorta ve arkus disseksionlarında görülebili r . Daha nadi r 
prezentasyonlar aort yetmezliğine bağlı konjestif kalp 
yetmezliği , serebrovasküler aksidanlar ve nörolojik defisitler , 
senkop , parapl e j i, ekstremitelerde iskemi ve nabız kaybı (17), 
renal problemler (18), perikardial tamponad olabilir . Senkop 
genellikle perikardial tamponad belirtisidir. (3) 

Renal art erlerde oklüzyon renal enfarktüse, koroner arterlerde 
oklüzyon miyokard enfarktüsüne, mezenterik arterlerde oklüzyon 
mezenteri k enfarktüsl ere yol açabilir. Büyük serilerde, 
anevrizmat ik genişlemelerin sempatik gangl ion basısı ile Horner 
sendromuna , rekurr ens sinirine bası ile vokal kord paralizilerine 
yol açabildiği belirtilmiştir. (13) Trakeo-bronşial ağaca 
kanamanın ve atrial septurnun disseksionu s onucunda tam kalp 
bloklarının da görülebildiği bildirilmiştir . 
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LABORATUAR BULGULARI: 

Şiddetli kanama mevcut değilse laboratuar bulguları genellikle 
normal çıkar. Büyük kanamalarda eritrosit sayısı ve hernatokrit 
düşer. Lökosit sayısında hafif ya da orta derecede artış 
olabilir. Yalancı lumende sekestre kanın hemolizi sonucu serum 
LDH ve bilirubin seviyesi artabilir. SGOT, CPK ve CPK MB 
genellikle normaldir. EKG'de daha önceden mevcut olan 
hipertansiyona bağlı sol ventrikül hipertrofisi izlenebilir . 
!skemi ya da miyokard enfarktüsü bulguları saptanmaz. 
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AORT DISSEKSIONU 
KULLANILAN TIBB~ 
YÖNTEMLER~: 

1. Konvansiyonel toraks grafileri: 

TANISINDA 
GÖRONTOLEME 

Aort disseksionlarında toraks grafilerinde genellikle 
patognomonik görüntüler saptanmamakla birlikte sıklıkla nen
spesifik nitelikle oldukça karakteristik bulgular saptanabilir . 
En sık rastlanan bulgu aorta çapında genişlemenin saptanmasıdır. 
Hastanın daha önceki grafilerinin incelenmesiyle genişlemenin 
kısa bir süre içinde ortaya çıktığının saptanması bu bulgunun 
değerini arttırır. Asandan aorta disseksionlarında mediastende 
sağa itilme, desandan aorta disseksionlarında mediasten sol 
konturunda bombeleşme görülebilir. Aorta çapı lateral ve oblik 
grafilerle daha iyi değerlendirilebilir. Asandan ve desandan 
aorta çapları arasında belirgin bir fark disseksion lehine bir 
bulgu olarak değerlendirilmelidir. Mediastende aorta çapında 
artışa bağlı genişleme ve kontur anomalisinin saptanmaması 
disseksion tanısını ekarte ettirmez. Bu bulgular disseksion 
olgularının %50'sinde görülmeyebilir . (19) Mediastende genişleme 
ve kontur anomalileri disseksion için patognomonik değildir. Bu 
bulgular aortanın gerçek anevrizmalarında ve tortuoz yapılı 
aortalarda da saptanabilir. Ancak gerçek aort anevrizmalarının 
daha lokalize dilatasyona yol açtığı ifade edilmektedir . (20) 
Disseksionun brakio-sefalik arterlerin köklerini tutması 
durumunda PA grafilerde üst mediasten gölgesinde genişleme 
saptanabilir. sol subklavian arterde dilatasyon aort bulbusunda 
genişleme ve yükselmeye yol açabilir. Normalde 2-3mm olan aorta 
duvar kalınlığının artışı ve aorta dış konturunun mevcut intimal 
kalsifikasyonun 4-Smm dışına taşması intimal kalsifikasyonun yer 
değiştirmesi lehine değerlendirilir. Bu bulgu olguların ortalama 
%20'sinde saptanır ve disseksion için oldukça spesifik 
nitelitedir. (21) 

Disseksionun aort kapağını tutması durumlarında kapak problemleri 
ve/veya hipertansiyon nedeniyle kardio-torasik indeks kalp lehine 
artabilir. Aort disseksionunun kan sızdırması ya da perikard 
içine rüptürü durumlarında kalp konturlarında ileri derecede 
genişleme; plevra! kavite içine rüpttir ya da sızdırma durumunda 
plevra! effüzyon bulguları saptanır. Hastaya baryum sülfat 
içirilerek yapılan mediasten incelemelerinde osefagusun anteriora 
ve sağa deplasmanı izlenebilir. 

Konvansiyonel grafi bulguları disseksion tanısına yardımcı 
olabilmekle birlikte pozitif bulguların daha ileri görüntüleme 
yöntemleri ile verifikasyonu gerekir. negatif bulgular ise tanıyı 
ekarte etmez . (21) 
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TABLO 1: 
Aort disseksionlarında konvansiyonel toraks 
grafileri bulguları: (3,20,22) 

ı. Aort gölgesinde genişleme. 
2. Asandan ya da desandan aort gölgesinde 

asimetrik genişleme . . 
3. Aort bulbusunda kontur silikliği. 
4. Aort bulbusunda genişleme. 
5. Aort bulbusunda düzensizlik. 
6. !ntimal kalsifikasyonların yer 

değiştirmesi. 
7. Mediastende genişleme. 
8. Trakeada itilme. 
9. Kardiyo-megali. 

ıo. · Plevral effüzyon. 
11. Geniş paraspinal gölge. 

2. Ekokardiografi: 

Non-invaziv bir yöntem olduğundan, göreceli olarak ucuz teknoloji 
kullandığından ve hastanın yatağında kolayca uygulanabildiğinden, 
ekokardiografinin disseksion tanısında kullanımı çeşitli 
araştırmaeıla~ tarafından düşünülmüş ve araştırılmıştır. 1972 
yılında Millward ve arkadaşları aort disseksionu tanısında M 
mode ekokardiografi tekniğini ilk olarak tarif etmişlerdir. (23) 
1972-1975 yılları arasında çeşitli araştırmacılar tarif edilen M 
mode teşhis kriterlerinin nonspesifik nitelikte olduğunu, teknik 
artefaktlar ve aorta duvarında anatomik kalınlaşma nedeniyle 
yalancı disseksion bulgularının saptanabileceğini ifade 
etmişlerdir. (24) M mode ekokard1ografi disseksiona sekonder 
aort kapak anomalilerini saptamakta son derecede duyarlıdır. 
1978 yılında Matsumoto ve arkadaşları M ve B mode 
ekokardiografinin kombinasyonunun tanıya olumlu katkılarda 
bulunabileceğini belirtmişlerdir. (25) 

Real time (gerçek zamanlı) multipl tomografik kesitlerle kalbin 
internal anatomisinin ve aortanın oldukça ayrıntılı incelenmesini 
mümkün kılan B mode ekokardiografinin, proximal (Tip A) aort 
disseksionlarında da oldukça sensitiv ve spesifik bir yöntem 
olduğu ifade edilmettedir. (24) B mode ekokardiografide 
disseksion kriterleri oiarak;l. aorta ~apında genişleme,2. 
proxirnal aorta lumeninde intimal flapa uyan ve yalancı lumeni 
sınırlayan ekojenik yapının tespiti, 3. intirnal flapta yüksek 
frekansli osilasyonların mevcudiyeti, 4. aorta cidarında 
kalınlaşmanın saptanması önerilmiştir. (24,26) 

B mode ekokardiografi ayrıca aort kapağında disseksiona sekonder 
olarak ortaya çıkabilen patolojileri ve perikardial effilzyonları 
saptayabilir. 
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Doppler akım renklendirmeli ultrasonografinin (Doppler Color Flow 
Mapping) gerçek ve yalancı lumenlerdeki değişik akım hızlarını 
tespitte yararlı olabileceğini, ayrıca bu teknolojinin iki yönlü 
akım paterninin mevcut olduğu lokalizasyonları tespit ederek 
gerçek ve yalancı lumenler arasındaki komünikasyon yerlerini yani 
primer ve sekonder intimo-medial yırtıkların lokalizasyonlarını 
saptadığın~ ifade eden bir çalışma mevcuttur. (27) Bu yöntem 
henüz deneysel niteliktedir . 

Aort disseksionlarında B mod ekokardiografi ile de yalancı 
pozitif ve yalancı negatif sonuçların elde edilebileceği ifade 
edilmektedir.Ayrıca ekokardiografi ile torakal desandan aortanın 
incelenmesi son derecede güç olduğundan Tip B disseksionların 
tanısı ve sınıflaması genellikle mümkün olmamaktadır. (24) Bu 
nedenle ekokardiografik bulguların aortografi veya BT veya 
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile verifikasyonu ve 
desteklenmesi uygun olacaktır. 

28 



3. Anjiografi (Aortografi): 

Aortografi disseksion tanısında ve sınıflandırılmasında 
kullanılan klasik yöntemdir . Birçok çalışmada diğer görüntüleme 
yöntemlerinin başarısı aortografi ile kıyaslanmıştır. (29) Aort 
disseksionlarının anjiografik tanısı aortada gerçek ve yalancı 
lurnenlerin demonstrasyonu ile yapılır . Anjiografi ayrıca gerçek 
lumenin deformasyonunun derecesini, yalancı lumendeki akımın 
durumunu ve aort kapağında yetmezlik olup olmadığını demonstre 
eder . Ayrıca aorta ana dallarında tutulumun olup olmadığı da 
anjiografik olarak saptanabilir. 

!ki ayrı kanalın demonstrasyonu kontrast madde enjeksiyonunun 
yeri ve her iki kanaldaki akımın durumu ile ilgilidir. Kontrast 
enj eksiyonunun primer yırtığının proksimaline yapılmış olması 
durumunda ve her iki lumende akımın mevcudiyetinde aortada gerçek 
lumenin dış konturunu ve yalancı lumenin iç konturunu oluşturan 
intimal flap lineer lusent bir yapı olarak görülebilir . intimal 
flapın demonstrasyonu, konumunun X ışını hüzmesine tanj ansiyel 
olmasına bağlıdır . 

Her iki kanaldaki akım hızının farklı olması durumunda akımın 
yavaş olduğu kanalda geç belirginleşme ve kontrast maddenin geç 
kaybolmas ı (wash- out) iz l enebilir. Yalancı lumen genellikle 
lumenlerin dışta olanıdır. 

Kanalların sadece bir tanesinin opasi f iye olması durumunda 
extralumina l göl genin genişl iği d i sseksion düşündürebilir . 
Normalde aortanın extraluminal göl gesi 3-5 mm kalınlıktadır. Bu 
gölgenin daha geniş olmas ı durumunda intrarnur a l hematom akla 
gelir. Sol anterior oblik pozisyonda asandan aort dış konturunda 
ekstraluminal gölge sağ a trium ve superior vena kavanın göl gesine 
ait olabil i r . (19 ) Opak lumenin segmenter darlığı disseksion 
düşündürebil ir . Ekstralurninal gölgenin genişliği kontr ast 
maddenin basınçlı · enjeksiyonu sırasında kat eterin pozisyonuna 
göre değişebilir. Kateter arkus aortanın gerçek lumeninde ise 
basınçlı enjeksiyon kateteri düzleştirir ve kateter arkus üst 
duvarına teğet konuma gelir . Eğer kateter apak lumenin üst 
konturuna ulaşmaz ise kateter hareketinin yer değiştirmiş intima 
tarafından kıs ıtlandığı ve disseksionun mevcut olduğu düşünülür. 
Kat eter yalancı lumende ise ve s adece yalancı lumen opaklaş ırsa 
dış eks traluminal gölgenin kalınlığı normal olarak izlenir. 

Yalanc ı lumenin as andan aortada intimal yırtığın proksimal i ne 
uzanması durumunda opaklaşmanın geç kaybolduğu kör bir kanalın 
mevcudiyeti bu kanalın yalancı lumen olduğunu verifiye eder . 
Valsalva ·sinüslerinin opaklaşmaması enjeksiyonunun yalancı lumene 
yapıldığını gösterir . Kimi zaman int imo-medial yırtığın aşağı 
lokalizasyonda olması durumunda yalancı lumenden kontras t madde 
valsalva sinüsüne sızabilir . (30) 

Anjiografi pri rner yırtığın yeri ve lumene rekanalize 
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lokalizasyonunu olguların %54'ünde demonstre eder.(31) 

Ao~tografi disseksion tanısında ve sınıflamasında tek başına 
tarnamiyle güvenilir değildir. (30) Yalancı lumenin hiç opasifiye 
olmadığı durumlarda ve gerçek ve yalancı lumenlerin senkron 
olarak opasifiye olduğu durumlarda anjiografik tanı güç 
olabilmektedir. Torako-abdorninal gerçek anevrizmaların mediastene 
rüptliril disseksionla karışabilir. Aort yetmezliklerinde kimi 
hastalarda desandan aortada görülen uzun süren opaklaşma 
disseksionlarda görülen farklı akım paternleri ile 
karıştırılabilir. Atherosclerosisde rastlanabilen 10 mm kalınlığa 
ulaşmış aorta cidarı hatalı intramural hematom tanısını 
koydurabilir. Aortaya komşu neoplaziler ve mediastinal yağ art·ışı 
aorta cidarının kalınlaşmaları ile karışabilir.(20) 

TABLO 2: 
Aort disseksionlarında aortografik bulgular. 

(19,20,30) 

ı. Aorta cidarı kalınlığında artış. 
2. turnende deformite (kompresyon). 
3. Aorta çapında artış. 
4. !ntimo-medial yırtık(lar). 
5. Çift lumen. 
6. Yalancı lumen. 
7. Intimal flap. 
8. Aorta dallarında tutulum. 
9. Lumende akım paterninde değişiklik. 

10. Aort kapak yetmezliği. 
11. Cidarda Ulser şeklinde projeksiyon. 
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4. Bilgisayarlı Tomografi (BTi: 

BT'nin aort disseksionlarının tanısında en az aortografi kadar 
başarılı bir noninvaziv yöntem olduğu son yıllarda birçok 
araştırmacı tarafından belirtilmiştir. (31-39) IV kontrast madde 
enjeksiyonunu takiben aksial planda yapılan BT incelemelerinde 
aort disseksionunun teşhisini sağlayan intimal flapin 
demonstrasyonu, gerçek ve yalancı lumenlerin ayırt edilmesi, 
aorta çapında lokal ize artışın belirlenmesi, intimal 
kalsifikasyonlardaki yer değişikliklerinin saptanması mümkün 
olabilir. Ayrıca yalancı lumenin gerçek lumen çevresinde spiral 
seyri ve gerçek lumenin kompresyonu, aortadan çıkan dallarla 
beslenen organlarda özellikle böbreklerde perfüzyonun . durumu . BT 
ile gözlenebilir. Gerçek ve yalancı lumenlerdeki kan akımının 
durumu ve tromboz mevcudiyeti dansitometrik incelemelerle 
saptanabilir. BT ile aort disseksionlarının sınıflandırılması 
mümkündür. Ayrıca disseksionların komplikasyonlarında ortaya 
çıkan plevral ve perikardiyal effüzyonlar saptanabilir. 

BT'nin aort disseksionlarında medikal veya cerrahi tedavi sonrası 
yalancı lumendeki değişikliklerin takibi için en iyi görüntüleme 
yöntemi olduğu ifade edilmektedir. (36,37) 
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5 . Magnetik Rezonans Görüntüleme ·(MRG) : 

Tıbbi görüntüleme alanına son olarak giren ve kullanımı gittikçe 
yaygınlaşan MRG'de ilk demonstre edilen patolojilerden biri aort 
disseksionudur . (40) o tarihten beri MRG'nin aort disseksionu 
tanı ve sınıflamasında kullanımını araştıran çeşitli çalışmalar 
yayınlanmıştır. 

Kalbin pulzatil hareketi nedeniyle oluşan kontur bulanıklığı ve 
ekstrensek sinyalleri önleyerek üst mediasten damarlarının daha 
iyi görüntülenmesini sağlayan kardiyak gating uygulanması ile 
elde edilen görüntülerle aort disseksionu tanısında sensitivite 
ve spesifisitenin yüksek olduğu ifade edilmektedir. ( 29,41,42)· 

MRG'de sinyalin gücü kan , akım hızı ile ters orantılıdır . Hızlı 
akan kan nedeniyle ortaya çıkan sinyalin gücü yavaş akım 
nedeniyle ortaya çıkan sinyalin gücünden daha azdır. Bu 
özellikten yararlanarak gerçek ve yalancı lumenler ayırt 
edilebilir . 

MRG ' de disseksionun intimal flapinin sinyaliyle çevresinde akan 
ve sinyale yol açmayan kan arasında belirgin bir kontrast farkı 
mevcuttur. Bu kontrast farkının int ima l f lapin belirgin şekilde 
demonstre edil mesini sağladığı ifade edilmektedir. 
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AORT DiSSEKSiONLARININ TEDAViSi: 

Klinik bulguları akut aort disseksionu düşündüren tüm hastalar 
derhal yoğun bakım ünitine alınır. Arteryel kan basıncını takip 
amacıyla arteryel kanül, pulmoner arter basıncını ve pulmoner 
arter "wedge" basıncını takip amacıyla "Swan-Ganz 11 kateteri 
yerleştirilir. Hastada ağrı şikayeti mevcut ise ve hipertansiyon 
saptanmış ise IV propranolol hidroklorid ve sodyum nitroprussid 
kullanılarak sistolik kan basıncı 100-120 mm Hg düzeyine 
düşürülür. Saatlik idrar ölçümü amacıyla Foley sondası takılır . 
Direkt toraks grafisi, EKG çekilir. Hastanın klinik durumu 
stabilize olur olmaz kesin tanı ve sınıflama amacıyla aortografi 
veya BT veya MRG yapılır. Bundan sonra tedavi disseksionun 
tipine, hastanın yaşına ve klinik durumuna göre yönlendirilir. 

Tip A Aort Disseksionu: 

Tip A disseksionlarda aort kapağı problemleri ve retrograd 
disseksion nedeniyle ölümcül perikardiyal tamponad tehlikesi 
mevcuttur. Günümüzde bu tür disseksionların %12-25 arası 
mortalite ile cerrahi tedavileri mümkündür. (44) Hasta stabil 
durumda ise derhal cerrahi tedaviye girişilmelidir. 

Tip B Aort Disseksionu: 

Tip B dfsseksionlarda cerrahi tedavi tercih edilmez. Anti
hipertansif tedaviye, yoğun bakım ünitinde hasta takip edilerek 
devam edilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya 
çıkması ile Tip B disseksionlarda da cerrahi tedavi endike olur: 

1. Medikal ted~viye rağmen disseksionun progresyonu. 
2. Asandan aortanın tutulumu ve aort kapağı problemlerinin 

ortaya çıkışı (disseksionun Tip A'ya dönüşümü). 
3. Aorta dallarının herhengi birinin olaya katılması veya 

oklüzyonu sonucu serebro-vaskiller aksidan, 
ekstremitelerde iskemik ağrı, anüri ortaya çıkışı, 
kornanın derinleşmesi. 

4 . Medikal tedavinin 4 
basıncının ve ağrının 

5. Marfan sendromu 
mevcudiyeti. 

saat sürdürülmesine 
kontrol edilememesi. 
ve/veya annuloaortik 

rağmen kan 

ektazinin 

6. Disseksionun sakküler anevrizmatik form alması ve oluşan 
pseudo anevrizmanın hızla büyümesi nedeniyle rtipttir 
tehlikesinin ortaya çıkışı. 

7. Plevral veya perikardiyal kanama. 
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Tedavi sonrası hastaların takibi: 

Uygulanan takip yöntemi tıbbi ya da cerrahi tedavi sonrası 
değişmez . Bu hastalarda mevcut olan aortanın intirna ve rnedia 
tabakalarının patolojisi ortadan kaldırılamayacağından 

anti-hipertansif tedaviye yaşam boyu devam edilmelidir. Bu 
hastalarda tekrar disseksion riski çok yüksektir. Hastaların 
takibi için periyodik BT kontrolu önerilmektedir.(45) 
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MATERYEL VE METOD: 

l.Temmuz.1987-30.Kasım.1989 tarihleri arasında aort disseksionu 
şüphesi .ile kliniğimize getirilen hastaların ll'ine Dinamik BT 
incelemesi ile aort disseksionu tanısı kondu. Hastalarımızın 
yaşları 39 ile 72 arasında idi. (Ortalama yaş 58) Hastalarımızın 
7'si erkek, 4'U kadın idi. !nceıemeler Siemens somatom Dr H 
(Erlangen, B.Almanya) BT cihazı ile yapıldı. 100 ml non-iyonik IV 
kontrast maddenin "iohexol 300 mg I/ml" (Nycomed,Norveç) bir üst 
ekstrernite venine 19 G kelebek set kullanılarak bolus 
enjeksıonunu takiben 4 mm kalınlıkta kesitlerle 8 mm aralıklı 
dınamik inceleme yapıldı. scan süresi 4 sn., KV 120 idi. uzaysal 
rezolüsyonu arttırmak am~cıyla dedektörlere ulaşacak foton 
sayısını çoğaltmak için fila~an gerilimi arttırılarak 310 MA'ya 
çıkarıldı . Bu teknik ile 125 sn. sürede 25 kesit elde edilebildi. 

Arkus aorta en üst seviyesinden başlanarak tüm aorta tarandı. 
Disseksionun devam etmesi durumunda iliak arterler incelemeye 
dahil edildi. Kesitler dar bir pencere aralığı kullanılarak -
değerlendirildi. 

Çalışmamızda aort disseksion·u BT tanısı 5 
dayanılarak konuldu: 

1. !ntimal flapin demonstrasyonu. 

klasik 

2. Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu. 
3. Aort çapında lokalize artış. 
4. !ntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi. 
5. Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu.(33,35,38) 

kritere 

Aorta çapında lokalize artış için normalin üst sınırı asandan 
aortada 40 mm , arkus aorta ve inen aortada 35 mm kabul edildi. 

Hastalarımızın BT bulguları değerlendirilerek disseksion tanısı 
için önerilen kriterlerin saptanma oranı tespit edildi. 

Bulguların literatür değerleri ile karşılaştırılması ile BT ile 
disseksion tanısı için önerilen kriterlerin tanı değerleri tespit 
edilmeye çalışıldı. 
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SONUÇLAR: 

Hastalarımızın 7'sinde aort disseksionu Tip A'ya 4'ünde ise Tip 
B'ye uymakta idi. 

Hastalarımızın lO'unda (%90) intimal flapin direkt olarak 
görüntülenebilmesi mümkün oldu . 

Hastalarımızın tümünde (%100) intimal flapin görüntülenebilmesi 
ya da iki lumendeki farklı akım hızı veya tromboz nedeniyle 
oluşan dansite farkından dolayı gerçek ve yalancı lumenlerin 
demonstrasyonu m_ümkün oldu . 

Aorta çapında lokal artış olgularımızın 9'unda ( %82) tespit 
edildi. 

tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi olgularımızın 2 'sinde 
( %18) saptandı. 

Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu 8 hastamızda ( %73) 
izlendi. 

Disseksion komplikas yonu o l arak i ki o l gumuzda p l evral effüzyon, 
bir olgumuzda per ikardia l e ffüzyon, bir o l gumuzd a da vena cava 
inferiorda t rombüs saptandı . 
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OLGULAR: 

Olgu no 1 
Adı-soyadı SÖ 
Cinsiyeti E 
Yaşı 68 
Disseksion tipi B 
1ntimal flap demons~rasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış + 
1ntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: + 
Yalancı lurnenin gerçek lumene kompresyonu 
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Olgu no 2 
Adı-soyadı AG 
Cinsiyeti K 
Yaşı 72 
Disseksion tipi B 
!ntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış + 
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 3 
Adı-soyadı CD 
Cinsiyeti E 
Yaşı 69 
Disseksion tipi B 
tntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış + 
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 4 
Adı-soyadı SY 
cinsiyeti E 
Yaşı 48 
Disseksion tipi A 
!ntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu:+ 
Aorta çap~nda lokal artış + 
intimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 5 
Adı-soyadı AL 
Cinsiyeti K 
Yaşı 57 
Disseksion tipi A 
tntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış + 
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: + 
Yalancı ıumenin gerçek lumene kompresyonu 
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Olgu no 6 
Adı-soyadı DR 
Cinsiyeti E 
Yaşı 61 
Disseksion tipi A 
tntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış : -
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 7 
Adı-soyadı ZÇ 
Cinsiyeti K 
Yaşı 39 
Disseksion tipi A 
1ntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış : + 
1ntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 8 
Adı-soyadı oc 
Cinsiyeti E 
Yaşı 53 
Disseksion tipi A 
!ntimal flap demonstrasyonu : + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış : -
intimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 9 
Adı-soyadı YK 
Cinsiyeti E 
Yaşı 60 
Disseksion tipi A 
tntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış : + 
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu 
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Olgu no 10 
Adı-soyadı EA 
Cinsiyeti E 
Yaşı 49 
Disseksion tipi B 
İntimal flap demonstrasyonu 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış : + 
1ntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: + 
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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Olgu no 11 
Adı-soyadı BG 
Cinsiyeti K 
Yaşı 62 
Disseksion tipi A 
tntimal flap demonstrasyonu + 
Gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu: + 
Aorta çapında lokal artış + 
tntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesi: -
Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu + 
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TARTIŞMA: 

Olgularımızın 10/ll'inde (%90) intimal flapin - direkt olarak 
demonstrasyonu bu bulgunun uyguladığımız çekim tekniği ile 
dinamik BT'de aort disseksionu için güvenilir bir tespit kriteri 
olduğunu gösterdi. Hesaplama ve görüntü matriksi 512x512. olan 
Somatom DR H cihazı, 4 mm kesit kalınlığı kullanımı ile oldukça 
yüksek bir uzaysal çözümleme gücüne ulaştı . Görüntü piksellerinin 
kaynağını aldığı vokseller ortalama 0.30x0.30x4 . 00 mm 
boyutlarında dikdörtgen prizmalarından oluşuyordu. (47) Aksiyal 
plandaki görüntülerde intimal flapin dikdörtgen prizmanın uzun 
kenarına oldukça paralel bir konumda olması ve yüksek uzaysal 
çözümleme gücü, oldukça ince olan bu yapının tespit edilme 
olasılığını arttırdı. 

IV bolus kontrast enjeksiyonu ile birlikte uyguladığımız 
inkremental dinamik çekim tekniğimiz tetkik boyunca aorta 
lumeninde ortalama 90 HU'nun altına düşmeyen bir dansite sağladı. 
Bu sayede dansitesini ortalama 30-45 HU arasında ölçtüğümüz 
intirnal flap oldukça belirgin şekilde demonstre edilebildi. 
İntimal flapin direkt olarak demonstre edilemediği tek olgumuzda 
yalancı lumende akım olmaması nedeniyle intimal flap ile yalancı 
lumen arasında belirgin dansite farkı mevcut değildi. Bu nedenle 
intimal flap direkt olarak demonstre edilememekle birlikte 
mevcudiyeti iki lurnen arasındaki belirgin dansite farkından yola 
çıkılarak ·saptanabildi. Ayrıca hastamızda aort disseksionu klinik 
bulgularının mevcudiyeti tanıyı kolaylaştırdı. tntimal flap BT, 
MRG veya Anjiografi ile gösterilememişse disseksionu mural 
trombüsü olan fuziform anevrizmalardan ayırmak oldukça zor 
olmaktadır. 

Disseksion durumunda trombüsle dolu hilal ya da oval şeklindeki 
yalancı lumenin kompresyonu nedeniyle gerçek lumende asimetrik 
bir daralma söz konusu olabilmektedır. Aort çapında dramatik bir 
artış söz konusu değildir. Mural trombüsü olan gerçek 
anevrizmalarda aort çapı belirgin şekilde artmıştır. Trombüsten 
arta kalan rezidüel lumen genellikle normal bir aorta lumenine 
yakın çapta ve oldukça düzgün silindirik konfigürasyondadır. (39) 
Yapılan bir çalışmada !V kontrastsız bir incelemede birbirini 
takip eden 2 kesitte cidar komşuluğunda lumene oranla yüksek 
dansitede bir yapının tespitinin yalancı lumende pıhtılaşmış 
kanın mevcut olduğunun oldukça güvenilir bir delili olduğu ifade 
edilmektedir.(48) 

Literatürde kalbin hareketi nedeniyle ortaya çıkan çizgisel 
artefaktların ve asandan aortanın çevresinde hilal şeklinde bir 
yapı olarak izlenebilen superior perikardial resesusun yanlış 

pozitif sonuçlara·yol açabileceği ifade edilmektedir. (49) 

Çalışmamızda kalbin hareketi nedeniyle ortaya çıkan çizgisel 
artefaktların, dar bir pencere ile bakıdığında 0.5-3 mm 
kalınlığında izlenen intirnal flape oranla çok daha ince ve silik 
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oldu~u tespit edildi. Disseksion saptamadığımız 2 olgumuzda aort 
kökünden geçen kesitlerde asandan aort komşuluğunda hilal 
şeklinde izlenen superior perikardial ressesus daha superiordan 
geçen kesitlerde sebat etmediğnden yalancı pozitif tanıya yol 
açmadı. 

Literatürde farklı ç ekim tekniklerinin kullanıldığı çeşitli 
çalışmalarda BT ile intimal flapin direkt demonstrasyonunun 
olguların %37.5-75'inde mümkün olduğu ifade edilmektedir. (39 , 33) 

Bizim çalışmamızda bu oranın daha yüksek (%90) bulunmasının 
nedeni , belirtilen çalışmaların yapıldığı 1980-1985 yılları 
arasında henüz geliştirilmemiş olan 512 matriksli yüks.ek 
çözümleme güc ü olan BT cihazı kullanmamız ve uzaysal ile kontrast 
ç ö z ümleme gücünü arttıran çekim tekniği uygulamamiz olabilir. 

1985 yılına ait bir çalışmada yüksek çözümleme güc ü o lan hızlı 
bir cihazla IV kontrast uygulamadan alınan kesitlerle kalsifiye 
olmayan intimal flapin 5 olguda demonstre edilebildiği ifade 
edilmiştir. Bu olgularda hastanın anemik olması ile (Hb.9 . 8-11.5 
gr/ dl.) azalan kan dansitesinin intimal flap ile iki lumen 
arasında dans ite farkı oluşturarak intimal flapin 
görüntillenebil mesine olanak sağladığı i f ade edilmiştir. Bu 
çalışmada kontrastsız i n celeme i l e disseksion olgularının n e 
kadarında i ntimal flapin demonstre edilebileceği 
belirtilmemiştır. 

Konvansionel direkt grafilerle intimal f lapin demonstrasyonu 
mümkün değildir . 

M mode e kokardi ogr afi ile Tip A disseksionl arda intimal f l apin 
%15 (24) ; B rnode ekokardiograf i i l e% 80- 93 arasında bir oranda 
tespit edilebi ldiği ifade edilmektedir. (50-24) Ekokardiografi 
Tip B aort disseksionlarında başarısızdır. Ekokardiografi ile 
intimal flap tespi tinde yanlış pozitif tanıların önlenmesi için 
intimal flapin 2 ayrı açıdan demonstrasyonu ve M mode kullanarak 
intimal flapin aortadan ve ao rta kapağından bağıms ız hare ketinin 
mevcudiye tinin araştırılması önerilmektedir. (50) 

Aortografide aort disseksionlarında intima l flapin demonstrasyonu 
bu yapının X ışını hüzrnesine tanjansiyel konumda olmas ıyla 
mümkündür. Sağ posterior oblik planıda içeren bi-pla n 
çalı•malarda int imal flapin direkt görüntülenebilmesini n 
olguların %45 - 83' ü nde mümkün olduğu ifade edilmektedir. 
(39,35,20) fntimal fl apin direkt demonstrasyonunun mümkün olduğu 
olgularda intimal flap dis seksionun spiral seyri sırasında x 
ışını bü zmes i ne _paralel konuma geldiği sınırlı bölgelerde 
izlenebilir; bu nedenl e kes i k kesik görülebilir.(20) 

Gerçek ve yalancı lumenlerin senkron olara k opasifiye olduğu 
olgularda intimal flap i n anjiografik demonstrasyonu güçleşmekte ; 
yalancı lumenin tromboz ya da akımda yavaşlama nedeni yle hiç 
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opasifiye olmadığı olgularda !ntirnal flapin demonstraşyonu mümkün 
olmamaktadır.(19) 

Spin-eko puls sekansı "spin-echo pulse sequence" uygulaması ile 
MRG'de intimal flapteki yüksek sinyal ile hızla akan kanın yer 
aldığı lumendeki düşük sinyal arasında büyük bir kontrast farkı 
mevcuttur . Bu nedenle MRG'nin intimal flap demonstrasyonundaki 
hassasiyeti %90-100 arasında gösterilmektedir.(28,29,42) 

Yalancı lumenin tümüyle tromboze olduğu olgularda intimal flap 
ile yalancı lurnen arasındaki sınyal farkı ortadan kalkacağı için 
intimal flapin demonstrasyonu mümkün olmamaktadır. 

Yakın tarihe ait bir çalışmada 1~2 Tesla gibi yüksek magnetik 
alan gücüne sahip MRG cihazları ile spin-eko tekniğiyle alınan 
görüntülerde büyük arterlerin cidarlarında yer alan yağın yalancı 
pozitif intimal flap ve çift lumen görüntülerine neden 
olabildiği ifade edilmektedir. Bu tür olgularda artefakt 
konturunun aorta cidarın~ paralel konumda olması, magnetik alan -
gücünün zayıflatılması ile artefaktın kaybolması, ölçüm yönünün 
değiştirilmesi ile artefaktın yer değiştirmesi yanlış tanıyı 
önlemektedir.{51) 

Olgularımızın 11/ll'inde (%100) gerçek ve yalancı lumenlerin 
demonstrasyonu ve birbirlerinden ayırt edilmeleri mümkün oldu . 
Olguların 10 tanesinde intimal flapin direkt görüntülenebilmesi 
mümkün olduğundan gerçek ve yalancı lumenlerin demonstrasyonu 
kolayca gerçekleşti. tntimal flapin direkt olarak 
görüntülenemediği tek olgumuzda yalancı lumen tümüyle tromboze 
olduğundan 2 lumen ayırt edilebildi. Olgularımızın lO'unda (%90) 
her iki lumende opaklaşma izlendi. Bu durum dolaşımın ·her iki 
lumende devam ettiğini gösterdi. Bu 10 olguda yaptığımız 
dansitometrik incelemeler yalancı lumenin dansitesinin 
incelemenin başında, proksimal bölgede gerçek lumenden 
genellikle biraz daha düşük olduğunu; incelemenin sonunda distal 
bölgede bu durumun tersine döndüğünü ve yalancı lumen 
dansitesinin daha uzun süre yüksek kaldığını gösterdi. 

Uyguladığımız BT çekim tekniği incelenen tek bir kesitteki 
parenkimal yapıların dansite değişikliklerini zaman içinde 
kaydededen hasta masasının hareketsiz olduğu dinamik yöntem 
olmadığından yalancı lumendeki opaklaşmanın gecikmesini kaydetmek 
mümkün olmadı. Yalancı lumende opaklaşmanın gecikmesi ve kontrast 
maddenin yalancı lumeni geç terketmesi ''delayed wash-out" yalancı 
lumenin gerçek lumene oranla daha az miktarda perfüzyon yapması, 
sekonder intimo-medial yırtığın küçük olması, yalancı lumenin 
gerçek lurnenden geniş olması dolayısıyla geç dolması ve retrograd 
disseksion nedeniyle kontrast maddenin kesitin alındığı seviyede 
yalancı lumene daha uzun bir yol katederek ulaşması ·nedeniyle 
olabilir. (52) 
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serimizde yalancı lumende tromboz olguların sadece %10'unda 
izlendi . Literatürde bu oran genelde daha yüksek olarak 
izlenmektedir . serimizin sadece akut disseksionları içermesi ve 
incelemeyi erken dönemde yapmamız, yalancı lumen trombozunu 
dtiştik oranda saptamamızın nedeni olabilir. 

Yalancı lumenin tromboze olduğu olgular dışında kolayca mümkün 
olan intimal flapin demonstrasyonu gerçek ve yalancı lumenleri de 
demostre etmektedir. Yalancı lumenin tümüyle tromboze olması 
durumunda intimal flap saptanarnayacağından disseksionun BT tanısı 
iki lumen arasındaki dansite farkının tespit edilmesine bağlıdır . 
Bu nedenle bu iki kriter birbirini tamamlamaktadır . 

İki lumende farklı kan akım hızının mevcudiyeti çekim masasının 
hareketsiz olduğu , IV kontrast enjeksiyonunu takiben tek bir 
kesitteki dansite değişimlerinin zaman içinde izlendiği dinamik 
teknikle kolayca saptanabilir. Bu yöntemin BT ile aort 
disseksionu tanısında sensitiviteyi arttırdığı ifadi edilmiştir . 
(52) Ancak bu yöntemle aort diss eksionu tanısı için arkus aorta, 
asandan aorta orta kesim-proksimal desandan aorta ve diya fragma -
seviyelerinden olmak üzere üç ayrı bolus kontrast enjeksiyonunu 
takiben üç ayrı · dinamik inceleme önerilmektedir. (39) Bu yöntemle 
inceleme uzun sür mekt e, çok miktarda IV kontrast madde 
gerektirmekte ve hastayı daha fazla kontrast madde ve radyasyon 
riskine maruz bırakmaktadır . Bu nedenle biz primer i ncel eme 
olarak bu yöntemi tercih etmedik. Klinik olarak akut aort 
disseksionu düşünülen ve inkremental dinamik tekniijimizle 
disseksion saptamadığımız dört hastada bu yöntemi de ek olarak 
uyguladık . Di sseksion l ehine bul gu saptamadık. Bu hastaların 
kl i nik t akibinde Uç hastada disseksion düşündüren klinik bulgular 
başka patoloj ilerle açıklandı . Bu hastal ar halen hayattadır ve 
aort diss eksionu lehine bir ş ikayetleri mevcut değildir. 
Olgularımızdan bir tanesini incelememizden kısa b i r süre sonra 
kaybettik. Bu hastamıza maales ef ot opsi uygulanamadığından ö lüm 
nedenini aydınlatmak mümkün olmadı . Bu olgumuzda BT incelememizde 
aort disseksionlarında ölüm nedeni olabilecek perikardiyal 
tamponad, kardiyak septumu da tutan disseksion, ya da aorta 
rüptürü lehine bulgu mevcut deijildi . 

Konvans iyonel direkt grafilerle gerçek ve yalancı lumenler in 
saptanması olanaksızdır . 

Doppler ekokardiografihin gerçek ve yalancı lumenlerdeki akım 
hızı farkını ve yalancı lumendeki trombozu tespit edebildiği 
ifade edilmektedir. Ancak Doppler ekokardiografinin bu kriterde 
duyarlılığı tartışmalıdır.(28) 

Aortografinin iki ayrı lumeni demonstre edebilmes i kontrast 
maddenin enjeksjyon yerinin lokal i zas yonuna ve her iki kanaldaki 
akımın mevcudiyeti ve hızın~ bağımlıdır. İki kanal arasında akım 
hızının farklı olduğu durumlarda akımın yav?.ş olduğu kanalda geç 
boyanma ve kontrast maddenin geç kaybolması izlenebilir . Akımın 
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yavaş olduğu kanal genellikle yalancı lumendir, ama nadiren bu 
durumun tersi de söz konusu olabilir. Yalancı lumen istisnai 
durumlar dışında lumenlerin dış tarafta izlenenidir . Kontrast 
maddenin primer intimo-medial yırtığın distaline enjeksiyonu ya 
da lumenlerden birinin tümüyle tromboze olması durumunda 
ekstraluminal gölgenin geniş olması ve kateterin pozisyonu 
disseksion tanısının konmasını sağlayabilir . 

MRG'de intimal flapin yüksek hassasiyetle tespit edilebilmesi 
gerçek ve yalancı lumenlerin kolayca demonstrasyonunu sağlar . 
Lumenlerden herhangi birinde akımın yavaş olması akım 
sinyallerinin değişmesine neden olabilir. EKG ile kardiyak gat;i.ng 
ve multi-eko multi-slice tekniği akım sinyal intensitesinin 
değerlendirilmesini kolaylaştırır . 1986 yılına ait bir çalışmada 
görüntünün kaydedildiği sırada kalbin siklusu , kan akım hız 
profili ve görüntüleme gradientlerine relatif akım yönünün 
kompleks bir fonksiyonu olan aortadaki sinyal intensitesinin 
varyasyonuna dayanarak tanı konulmaması önerilmektedir . (43-) Sine 
MRG ve faz görüntüleme ·teknikleri sinya l varyasyonlarının sabit -
anatomik ve patolojik yapılardan ayrımında y~ralı olmaktadır . 
MRG'de kullanılan software'lerin gelişmesi ile kan akım hızının 
daha sağlıklı değerlendirilmesi mümkün olacaktır . 

Aorta çapında lokalize artış olgularımızın 9'unda (%82) tespit 
edildi . Bu oran literatürdeki ser ilerde saptanan orana ( %84-100 ) 
yakındır . (20,33) Aorta çapında lokalize art ı ş, aort 
disseksionları için s ensit iv fakat son derece non-spesif ik 
nitelikte bir bulgudur . Kardiyo-vasküler sistemin çok sayıda 
değişik patolojilerinde bu bulgu söz konusu olabil mekt edir. 
Serimizde bu bulgunun değerlendirilmesinde asandan aorta çapında 
normalin üs t sınırı 4 0 mm; a r kus aorta ve desandan aortada 35 mm 
kabul edildi. Aksial planda BT ile kontrastsız incelemelerde dahi 
aorta çapı kolaylıkla doğru değerlendirilebilir. -

Ayrıca direkt grafiler , ekokardiyografi, aortografi ve MRG ile de 
bu bulgunun değerlendirilmesi mümkündür . Ekokardiyografik 
l i teratürde asandan aortada 42 mm 1 nin üstünde çap öl ç ümü 
patolojik olarak değerlendirilmektedir. (24) 

tntimal kalsifikasyonların ye r deği ş tirmesi olgularımızın sadece 
2'sinde (%18) tespit edildi. Bu bulgunun aort disseks i onu ıçın 
düşük sensitivitede ama o ldukça s pesifik nitelikte olduğu ifade 
edilmektedir . Bu bulgu IV kontrast madde kullanmadan dahi aort 
disseksionu tanısının konmasının sağl~yabilir . Ancak kalın 
kesitlerle yapılan incelemelerde "partial volume averaging" 
fenomeni nedeniyle tortüoz seyirli bir aortada yalancı pozitif 
sonuç elde edilebilir. Bu nedenle şüpheli bölgelerden ince 
kesitler alınmalı ve bir üst ve bir alt seviyeler dikkatle 
incelenmelidir. Ayrıca fuz iform anevrizmalarda mural trombüs l e rin 
konturlarında kals i f i kasyon olabileceği ve lumene bakan yüzdeki 
kalsifikasyonların intimal kalsifikas yonlarla karışabileceği 
unutulmamalıdır.(52) 
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Literatürdeki serilerde BT incelemelerinde intimal 
kalsifikasyonlarda yer değiştirme bulgusunun aort disseksionu 
olgularının %40-44 ' ünde görüldüğü ifade edilmektedir. (33,39) 
serimizde bu bulgunun daha düşük bir oranda saptanmasının nedeni 
IV kontrast ile dinamik teknik uygulayarak yaptığımız 
incelemelerde lumenlerin belirgin şekilde opaklaşması nedeniyle 
ince kalsifiye plakların azalan dansite farkı nedeniyle gözden 
kaçması olabilir. Ayrıca hasta popülasyonumuzun literatürdeki 
s erilerdeki popülasyonlara oranla daha genç olması dramatik 
intimal kalsifikasyonların görülmeme nedeni olabilir. 

Direkt grafilerde i ntimal kalsifikasyonların yer değiştirmesinin 
olguların %4- 20'sinde izlenebildiği belirtilmektedir . (19-20) · · 

Ekokardiografi ve MRG kalsifikasyon s aptamaya _duyarlı görüntüleme 
yöntemleri değildir. 

Aortografide opaklaşan lumen ya da lumenler nedeniyle intimal 
kalsifikasyonlar sıklıkla gözden kaçar. 

Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu 8 hastamızda (%73) 
izlendi. Bu bulgu orta derecede sensitiv ve çok spesifik olmakla 
birlikte demonstrasyonu intimal fl apin demonstrasyonuna ve gerçek 
ile yalancı lumenlerin ayırt edil ebilmelerine bağıml ıdır . Bu 
nedenle sekonder nite liklidir. Mural trombusu olan fuziform 
anevrizmalar ile yalancı lumenin tromboze olduğu aort 
disseksionlarının ayırıcı tanısında yararlıdır. 

Bu bulgu aortografi ve MRG i l e de tespit edilebilir. 

Direkt grafiler ve ekokardiografi bu fenomenin demonstr asyonunda 
başarısı zdır. 
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SONUÇ: 

Yaptığımız çalışmada uyguladığımız çekim 
disseksionlarının BT tanısında en güvenilir 
flapin demonstrasyonu ile gerçek ve yalancı 

tekniği ile aort 
kriterlerin intimal 

lumenlerin saptanmas ı 
ayrıca birbirlerini olduğunu gördük . Bu i ki kriter 

tamamlamaktaydı . 

İntimal kalsifikasyonlarda yer değiştirmenin intimal 
demonstrasyonuna katkıda bulunan sekonder nitelikli 
sensitiviteli bir kri ter olduğunun gördük . 

flapin 
ve düşük 

Yalancı lumenin gerçek lumene kompresyonu da, gerçek ve yaiancı 
lumenlerin ayırt edilmelerine katkıda bulunan sekonder nitel-ikli 
bir kr iterdi. 

Aorta çapında lokali ze artış, nan-spesifik niteliği ile 
kanımızca tanıya ön-emli bir katkıda bulunmamakta idi . 

BT'nin aort disseks i onu tanısında henüz deneysel n i telikte olduğu 
ve rezolüsyonun göreceli olarak düşük olduğu c i haz ve tekniklerle 
yapılan çalışmalarda intimal flapin tespit edilmesi ile gerçek ve 
yalancı l umenlerin ayırt edilmesi oranı nispeten düşük olduğundan 
diğer kriterler tarif edilmişlerdir. 

Günümüzde intimal kalsifikasyonlar da yer değiştirme, 
çapında lokalize art ış ve yalancı lumertin gerçek 
kompresyonu kr iterleri şüpheli olgularda başvurulacak 
kriterler olarak kabul edilmelidir. 

aorta 
lumene 

minör 

Çalışmamızda BT 'nin aort disseksionlarında kolayca 
kullanılabilecek, titiz bir dinamik çalışma ile yüksek tanı 
değeri olan bir yöntem olduğunu gördük . BT ayrıca perikardial, 
plevral effüzyonları , vena kava ve trakea kompresyonlarını başarı 
ile gösterdi . Böbreklerin ve aortanın diğer dallarının perfüzyonu 
hakkında oldukça sağlıklı bilgi ve rdi. 

BT'ni n aort disseksion tanısında en önemli eksikliği Tip A 
disseksionların komplikasyonu olarak görülebilen aort kapağı 

-disfonksiyonlarının teşhi sinde yararlı olmaması ve koroner 
ar terlerdeki perfüzyonun durumunu demons tre edememesi i di. 

BT ayrıca primer ve s ekonder intimo-medial yırtıkların kesin 
lokalizasyonunu demons tre edemedi . 

Ekokardiograf i ve aortografi aort kapağının fonks iyonel 
incelemesinde b~şarılıdır. Koroner arterler deki perfüzyonu 
demonstre edebilen aor tografi ayrıca olguların %56'sında primer 
ve s ekonder intimo-medial yırtıkların lokalizasyonunu da 
göster ir . 
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"Doppler Color Flow Mapping" intimo-medial yırtıkların 
lokalizasyonunu saptamada gelecek vaadetmektedir. 

Ancak aort disseksionlarının cerrahi tedavisinde yalancı lumen 
rezeksiyonu yapılmadığından prirner ve sekonder intirno-medial 
yırtıkların lokalizasyonunun bilinmesinin cerrahi tedavinin 
başarısını etkilemedi~i bildirilmektedir. (28) Koroner arterlerin 
durumu cerrahi sırasında göz lenebilir. (29) 

Aortografi invaziv bir prosedürdür ve disseksion nedeniyle 
kardiyovasküler ve renal fonksiyonları labil olan genellikle 
yaşlı olan hastalar tarafından iyi tolere edilemeyebilmekteqir. 
Ayrıca yalancı lumene girilerek disseksionun genişletilmesi ris ki 
mevcuttur. 

BT incelemesinin riski verilen önemsiz radyasyon dozunun riski ve 
kontrast madde reaksiyonu riski ile sınırlıdır. Aort 
disseksionlarında olguların %8-60'ında renal arterlerin 
tutulabileceği ifade edilmektedir . (3,13,18) Renal fonksiyonları -
bozulmuş hastalarda IV kontrast madde enjeksiyonu sakıncalı 
olabilmektedir. Bu durumda tercih edilecek inceleme yöntemi 
kontrast madde enjeks iyonuna ihti yaç göstermeyen MRG olmal ıdır. 

:tstenilen tüm anat omik planlarda görüntü al ınmasını s ağl ayabilen 
MRG'de koroner pl anda alınan kes i tlerle serebral perfüzyon yapan 
arterlerin durumunun BT'ye oranla daha sağl ıkl ı bir şekilde 
incelenebileceği belirtil mektedir . 

MRG'nin sakıncaları ekokardiografi, aor tograf i ve BT'ye oranla 
daha pahal ı bir t eknol oj i gerektir mesi ve güçlü magnetik alan 
nedeniyle inceleme odasına hasta monitöri zasyon ve yaşam destek 
sistemlerinin girememesidir. (29) Kritik bir hasta o l an aort 
disseksionu hastasının i nceleme için gerekli ortalama 4 5 dakika 
süreyle bu sistemlerden yoksun kalması önemli bir sakıncadır. 
Ayrıca pace-rnaker ve protez kalp kapakçığı olan has talar MRG ile 
incelenememektedir. 

Günümüzde akut aort disseks ionu düşünülen hastalarda ilk tercih 
edilecek muayene yöntemi dinamik BT ya da MRG olmalıdır. Bu iki 
yöntemin de mevcut olduğu merkezlerde tercih hastanın genel 
durumunun monitöriza syon ve yaşam destek sistemi gerektiri p·, 
gerektirmemesine ve renal yetmezliğin mevcut olup olmamasına 
bağlıdır. 

aort kapak 
yapılmasını 

elde edilmiş 

Tip A disseksion saptanan hastalarda ek olarak 
fonksiyonlarının ekokardiografik incelemesinin de 
takiben rasyonel bir tedavi için gerekli bilgiler 
olur . 
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ÖZET 

Aort disseks ionu intimanın yırtılması sonucu yüksek basınçlı 
kanın dejenerasyona uğramış mediadaki elastik lifleri sıyırarak 
kendine bir lumen oluşturması sonucu ortaya çıkar . öldürücü bir 
hastalıktır . Tedavi görmeyen hastaların %90'ının 3 yıl içinde 
kaybedildiği bilinmektedir . Günümüzde aort disseksionları için 
oldukça başarılı medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri 
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi için hastalığın 
erken dönemde teşhisi ve sınıflandırılmas ı gerekmektedir. 

Teşhis ve sınıflandırma amacıyla aortografi, BT ve MRG 
kullanılmaktadır. BT ile aort disseksionu için klasikleşmiş bir 
takım kriterler önerilmiştir . 

çalışmamızda ana bilim dalımızda dinamik BT ile aorta disseksionu 
tanısı konmuş 11 hastanın bulgularını değerlendirerek önerilen 
klasik kriterlerin tanı değerlerini belirlemeye çalıştık. 

tntimal flapin demonstrasyonu ile gerçek ve yalancı lumenlerin 
saptanmasının bi rbirl e r i ni tamamlayıcı nitelikt e en güvenilir 
kriterler olduğunu gördük. İntimal kalsifikasyonlarda yer 
değiştirmenin, aorta lumeninde lokal artışın ve yalancı lumenin 
gerçek lumene kompresyonunun şüpheli vakalarda başvurulacak minör 
kriterler olduğuna karar verdik Dinamik BT'nin ayrıca 
perikardial effüzyon , plevr al e f füzyon, trakea kompresyonu, vena 
kava kornpresyonu ve renal hipoperfüzyon gibi komplikasyonları 
başarı i le demonstre edebileceğini saptadık . 

Tip A 
dışında 

tedavi 
yöntemi 

disseksionlarda or taya çıkabilecek aort ' kapak problemleri 
dinamik BT'nin aort disseksionu hastasında rasyonel bir 
için gerekli t üm bilgileri verebil ecek güvenilir bir tanı 
olduğuna karar verdik. 
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