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SUMMARY 

 
Background: In peripheral arterial diseases, the success is mostly expressed with; primary 

patency, secondary patency and extremity salvage rates. However, this evaluation is only 

restricted with the physicians opinion. It does not concern the own ratings of patients and has 

the disadvantage of being solely objective, rather subjective. The aim of this study is to 

determine the changes in the quality of lives after minor amputation and extremity salvage in 

patients, who have undergone a crural or pedal bypass associated with a short minor 

amputation.  

 

Material-Method: In Peripheral Vascular Surgery Unit, General Surgery Department, 

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, 142 cases underwent crural or pedal bypass 

because of Fontaine Stage IV chronic critical lower extremity ischemia from 1999 to 2009. 

The analysis of the data has been performed, retrospective. During the follow up of these 

cases, the ones who did not have a major amputation, did not die and agreed to participate in 

the research included in the study. Short Form-36 survey is used to evaluate the quality of life. 

After one year, the questions of the survey were repeated. 

 

Results: In 40 cases that took part in the study; 33 of the cases was male, average age was 

57 14 (33-83). The follow up period was 46±6 (1-121) months. In the first evaluation; the 

general perception of health, restriction of the physical role, restriction of the emotional role, 

physical function, social function, pain, mental health and vitality-energy scores, which are 

the boundary scales of the survey, scored between %50 and 60. In the second evaluation after 

one year, the results were very close to the first evaluation. Between the two evaluations, 

there were no meaningful difference in the scales of Short Form-36 (p>0.05). 

 

Comment: The quality of life the cases that underwent crural or pedal bypass and limb 

salvation after minor amputation seems to be satisfactory. However, best results are achieved 

in selected cases, whilst the others may not show exresults as their counterpart. Furthermore, 

it has to be emphasized that the main outcome is affected by co-existing diseases as well as 

the arterial diseases. 

 

Key Words: Peripheral Arterial Disease, Quality of Life, Fontaine Stage IV, Short Form-36 
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ÖZET 

 

Arka plan: Periferik arter hastalığı cerrahisini ilgilendiren bildirilerin büyük bir bölümünde 

başarı primer açıklık, sekonder açıklık ve ekstremite kurtarılma oranları ile ifade edilmektedir. 

Ancak bu değerlendirme sadece hekim görüşü ile sınırlıdır. Olguların öz değerlendirmelerini 

içermemektedir ve tek yönlü görüş olma dezavantajını taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı 

Fontaine Sınıflaması Evre IV periferik arter hastalığı nedeniyle krural veya pedal bypass 

uyguladığımız olguların minör amputasyon ve ekstremite kurtarılması sonrası bir yıl ara ile 

yaşam kalitesindeki değişiklikleri belirlemektir. 

 

Materyal-Metot: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Periferik Damar Cerrahisi Biriminde 1999-2009 yılları arasında Fontaine Evre IV kronik 

kritik alt ekstremite iskemisi nedeni ile krural veya pedal bypass uygulanmış olan 142 olgu 

retrospektif olarak incelendi. Bu olgulardan takipleri sırasında majör amputasyon yapılmayan,  

eks olmayanlar ve çalışmaya katılma onamı veren olgular çalışmaya dahil edildi. Hayat 

kalitesini değerlendirmek için Kısa Form-36 anketi kullanıldı. Bir yıl sonra anket soruları 

tekrarlandı. 

 

Sonuçlar: Çalışmamızda yer alan 40 olgunun kadın sayısı 7, erkek 33, ortalama yaş 57±14 

(33-83)’tü. Değerlendirme sırasında takip süresi 46±6 (1-121) aydı. İlk değerlendirmede 

anketin alt ölçekleri olan; sağlığın genel algılaması, fiziksel rol kısıtlaması, emosyonel rol 

kısıtlaması, fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, ağrı, mental sağlık ve vitalite-enerji 

skorlarının olgularda %50-60 aralığında yoğunlaştığı tespit edildi. Bir yıl sonraki ikinci 

değerlendirmede, ilk değerlendirmeye çok yakın değerler olduğu tespit edildi. İki 

değerlendirme arasında Kısa Form-36’nın hiçbir skalada anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).  

 

Yorum: Krural veya pedal bypass girişimleri ve minör amputasyon sonrası ekstremite 

kurtarılması sağlanan olgularda sonuçlar uzun dönemde tatminkardır. Hayat kalitesi üzerinde; 

seçilmiş olgularda iyi, diğerlerinde orta etki görülmektedir. Ancak hayat kalitesi üzerine olan 

asıl etki  periferik arter hastalığına eşlik eden mortalitesi yüksek hastalıklardır.  

 

Anahtar kelimeler: Periferik arter hastalığı, Hayat Kalitesi, Fontaine Evre IV, Kısa Form-36 

 



I.GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Periferik Arter Hastalığı (PAH) yaşam kalitesini belirgin olarak etkileyen önemli bir 

morbidite ve mortalite nedenidir. Neden %90’dan fazla olguda ateroskleroz olup PAH olan 

olgularda kardiyovasküler ölüm oranı normal popülasyona oranla 3- 6 kat yüksektir. 
Tedavinin amacı her şeyden önce ağrıyı gidererek, ekstremiteyi koruyarak olgunun 

yürümesinin devamını sağlamak ve bunun yanında sağkalımın uzatmaktır. PAH’da 

semptomların giderilmesi veya azaltılmasında ekstremitenin kurtarılması için en iyi tedavi, 

uygun distal artere akımın yeniden sağlanması, revaskülarizasyondur. Olguların bir 

bölümünde popliteal bölgede yeterli akım olmasına veya sağlanmasına rağmen, bu akım 

ayaktaki iskemik yarayı iyileştirmede yeterli olmayabilmektedir. Bu durumlarda ekstremite 

kaybını önlemek amacıyla krural veya pedal arter düzeyinde farklı revaskülarizasyon 

yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Damar cerrahisini ilgilendiren bildirimlerin büyük bir bölümünde başarı; primer 

açıklık, sekonder açıklık ve ekstremite kurtarılma oranları ile ifade edilmektedir. Ancak bu 

değerlendirme sadece hekim görüşü ile sınırlıdır. Olguların öz değerlendirmelerini 

içermemektedir ve tek yönlü görüş olma dezavantajını taşımaktadır. Son yıllarda literatüre 

girmiş olsa da olguların revaskülarizasyon sonrası hayat kalitelerinin özellikle uzun dönemde 

ne kadar etkilendiği halen açıklığa kavuşması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Fontaine Sınıflaması Evre IV PAH nedeniyle krural veya pedal 

bypass uyguladığımız olguların minör amputasyon ve ekstremite kurtarılması sonrası 1 yıl ara 

ile yaşam kalitesindeki değişiklikleri belirlemektir. 
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II.GENEL BĠLGĠLER 

 

A. TARĠHÇE 

 

Rudolf Matas, 1888’de endoanevrizmorafi ile ilk travmatik brakial arter 

psödoanevrizması onarımını bildirmiştir. Bununla birlikte dikiş kullanarak iki arterin 

birleştirilmesi ilk kez 1897 yılında gerçekleşmiş ve günümüz modern damar cerrahisinin 

başlangıcı olarak kabul edilmiştir
1
. İnsanda ilk anastomozu, Chicago’da travmatik femoral 

arteriovenöz fistül olgusun da rezeksiyon ve femoral arter anastomozu ile onaran John 

Murphy’nin yaptığı kabul edilmiştir
2
. Sonrasında Carrel ve Guthrie (1905-1906) günümüzde 

de kullanılan birçok teknik geliştirmişlerdir
3
. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 1915’te 

Bernheim, sifilitik popliteal arter anevrizması rekonstrüksiyonu için ilk ven greftini 

kullanmıştır
4
. 

Günümüze kadar kullanılan Dacron grefti 1953’de DeBakey tarafından geliştirilmiştir. 

Bu greftin geliştirilmesi çağdaş damar cerrahisinin habercisi olmuştur.
5
 Anjiyoplastinin de 

gelişmesi ile stentlerin ve dolayısıyla da greftlerin evrimine yol açılmıştır. 

Endovasküler tedavinin liderleri arasında; Charles Dotter (endolüminal 

rekanalizasyon), Andreas Gruntzig (translüminal balon anjiyoplasti), Julio Palmaz 

(endolüminal stent) ve Juan Parodi (stent greft) sayılabilir. 

 

B. HĠSTOLOJĠ ve ANATOMĠ 

 

1. Arter Histolojisi: 

 

Histolojik olarak arter duvarı, tunica (T) intima (iç tabaka), tunica media (orta tabaka), 

tunica adventitia (dış tabaka) olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır. Damarlarda bulunan bu 

üç tabakanın kalınlığı arterlerin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. 

T. intima, arterlerin iç tabakasını oluşturur. Endotel hücrelerinden yapılmıştır. Bu 

tabakanın dış tarafında gevşek bir bağ örgüsü tabakası ve bunun da dışında membrana elastica 

interna adında elastik bir tabaka vardır. Arteriollerdeki intima tabakasında bağ dokusu 

bulunmaz. T. media tabakasında düz kas lifleri, kollajen ve elastik lifler bulunur. T. adventitia 

da bağ örgüsünden yapılmıştır.   
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2. Arter Anatomisi: 

 

Alt ekstremitenin büyük bir kısmının arterleri arteria (a) iliaca externa'nın devamı olan 

a. femoralis'den çıkar. A. iliaca externa, ligamentum (lig) inguinale'den geçtikten sonra a. 

femoralis ismini alır ve musculus (m) popliteus'un alt kenarına kadar devam eder. Bu büyük 

arterin üst kısmına a. femoralis, diz arkasına rastlayan alt kısmına da a. poplitea ismi verilir. 

A. poplitea, A. tibialis anterior ve a. tibialis posterior olmak üzere ikiye ayrılır (Şekil-1,2). 

 

 

Şekil- 1. Alt ekstremite arterlerinin diz altı  

seviyesinin posterior görünüşü. 

 
A. Femoralis: A. femoralis, lig. inguinale'nin arkasından başlar. Burası spina iliaca 

anterior superior, symphysis pubis arasındaki mesafenin tam ortasına rastlar. Buradan 

uyluğun ön ve iç tarafında olmak üzere aşağı doğru iner. A. femoralis profundus dalını 
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verdikten sonra a. femoralis superficialis adını alır. Uyluğun 1/3 alt ve 2/3 üst kısmının 

birleştiği yerden arkaya doğru geçer ve buradan sonra a. poplitea ismini alır. Arterin ilk 4 

cm.’lik kısmı vena (v) femoralis ile beraber, bir fasya yaprağı içinde bulunur. Uyluğun 1/3 üst 

kısmında, arterin bulunduğu bölgeye Scarpa Üçgeni denir. Uyluğun 1/3 orta kısmında, arterin 

geçtiği yere Hunter Kanalı ismi verilir. Lig. inguinale'nin altında arterin iç tarafında v. 

femoralis dış tarafında nervus (n) femoralis bulunur. A. femoralis'in dalları: 

A. profunda femoris: Lig. inguinale'nin 2-5 cm. alt tarafında, a. femoralis'in dış ve 

arka kısmından çıkar. İlk önce a. femoralis'in dış tarafında bulunur, sonradan a. femoralis'in 

arkasından geçer ve aşağı doğru seyreder. Bazen bu arterin son kısmına 4. delici arter ismi 

verilir (a. perforans quarta). Profunda femorisin dalları arasında; a. circumflexa femoris 

medialis, a. circumflexa femoris lateralis, arteriae (aa) perforantes,  rami musculares yer alır. 

Bu son arter, a. femoris profunda'nın iç tarafından çıkar ve femur'un iç tarafında bir dönüş 

yaparak uyluğun iç üst taraf kasları arasından seyreder, m. adductor brevis'in üst kenarında iki 

dal verir. Bunlardan bir tanesi yukarı doğru gider, diğeri aşağı doğru gider ve sonra arkaya 

doğru giderek ramus superficialis, ramus profundus ve ramus acetabularis olmak üzere üç 

dala ayrılır. Profunda femorisin diğer bir dalı ise a. circumflexa femoris lateralis olup a. 

profunda femoris'in dış tarafından çıkar ve yatay olarak biraz ilerledikten sonra ramus 

ascendens, ramus descendens, ramus transversus olmak üzere 3 dal verir. Diğer dalı olan aa. 

perforantes ise, üç tane olup tendo m. adductor magnus'u delerek uyluğun arka tarafına 

geçerler. Bunlar; a. perforans prima,  a. perforans seconda ve a. perforans tertia isimlerini 

alırlar. Ayrıca rami musculares dalı ile kaslara giden birçok sayıda dallar çıkar. 

A. epigastrica superficialis: Bu arter lig. inguinale'nin 1 cm. kadar altında, a. 

femoralis'ten çıkar ve bu bağın önünden yukarı doğru seyrederek göbek civarında a. 

epigastrica inferiorun dalları ile anastomoz yapar. 

A. circumflexa ilii superficialis: Bundan önceki artere yakın olarak a. femoralis'ten 

çıkar. Fascia lata'yı delerek dışa doğru seyrederek lig. inguinale'ye paralel olarak gider. Crista 

iliaca civarında birçok dallara ayrılır. Buranın cilt ve lenf ganglionlarına dallar verir ve yakın 

arterlerle anastomoz yapar. 

A. pudenta externa superficialis: A. femoralis'in iç tarafından, bundan önceki 

arterlere yakın bir yerden çıkar, içe doğru seyreder, lig. rotundum veya funiculus 

spermaticus'u çaprazlar, karnın alt kısmına, erkekte penis ve scrotum, kadında labium majus'a 

dallar verir ve a. pudenta interna dalları ile anastomoz yapar. 

A. pudenta externa profunda: Bundan öncekilerden daha derinde bulunur. İçe doğru 

seyreder. 
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Rami Musculares: Çevresindeki kaslara dallar verir. 

A. genus suprema: Bu arter, a. femoralis'in m. adductor magnus'un tendonundaki 

delikten geçmeden önceki kısmından çıkar ve hemen iki dala ayrılır. Dallardan birine ramus 

sapheneus, diğerine ramus musculo articularis ismi verilir. 

A. Poplitea: A. femoralis'in alt parçasına a. poplitea denir. Bu arter a. femoralis'in 

fossa poplitea'daki kısmıdır. Fossa poplitea,  diz arkasında bulunan çukurluğa verilen isimdir. 

Şekli eşkenar dörtgen biçimindedir. Bunun üst dış tarafında biceps femoris, dış alt tarafında 

m. plantaris ve m. gastrocnemius'un dış başı bulunur. İç üst tarafında m.semitendinosus, m. 

semimembranosus ve iç alt tarafında m. gastrocnemius'un iç başı vardır. Tabanında femur'un 

alt kısmının arka yüzü ve tibianın üst ucunun arka yüzü vardır. Bu çukurda önemli olarak a. 

ve v. poplitea, n.tibialis, n. peroneus communis, v. saphena parva ve birçok sinirlerle lenf 

bezleri bulunur. 

A. poplitea, femur'un 1/3 ortası ile 1/3 alt kısmının birleştiği yerdeki adductor magnus 

deliğinden başlar. Aşağı ve dışa doğru fossa intercondyloidea femoris'e gider ve bundan sonra 

dikey olarak m. popliteus'un alt kenarına kadar aşağı doğru seyreder. Burada a. poplitea iki 

büyük dala ayrılır. Öndekine a. tibialis anterior, arkadakine a. tibialis posterior ismi verilir. A. 

poplitea'nın dalları ise; 

 Rami musculares superiores: İki veya üç dal halinde a. poplitea'nın üst kısmından 

çıkarlar, birçok kası besledikten sonra a. profunda femoris'in son dalıyla anastomoz yaparlar. 

 Rami musculares inferiores (Aa. Surales): Bunlar iki büyük dal halinde diz 

ekleminin karşısına rastlayan a. poplitea kısmından çıkarlar. Bu civardaki kasları beslerler. 

Ramus cutaneus, ana arterden veya onun dallarından çıkar. Bacağın arka kısmının derisinde 

sonlanır. 

 Aa. genus superiores: A. poplitea'nın iç ve dış tarafından çıkarlar, femur etrafında 

dönerek diz ekleminin ön ve femur’un üst tarafına gelirler. İçtekine a. genus superior 

medialis, dış taraftakine a. genus superior lateralis ismi verilir. 

A. genus media: A. poplitea'nın diz eklemi arkasına rastlayan kısmından çıkan küçük 

bir arterdir. Eklemin içini besler. 

Genus inferiores: A. poplitea’nın m. gastrocnemius arkasına rastlayan kısmından 

çıkarlar, iki tanedirler, içtekine a. genus inferior medialis, dıştakine a. genus inferior lateralis 

ismi verilir. 

A. Tibialis Anterior: A. tibialis anterior, m. popliteus'un alt kenarı hizasında, a. 

poplitea bifürkasyonundan başlar. M. tibialis posterior'un iki başı arasından ve membrana 

interosseus'dan geçerek bacağın ön tarafının derin kısımlarına gelir. Burada arter fibula 
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boynunun iç tarafına yakın bir yerde bulunur. Bundan sonra arter kemikler arası zarın ön 

tarafında aşağı doğru iner, tibia'ya yaklaşır ve bacağın alt kısımlarında bu kemiğin üzerinde 

bulunur. Bundan sonra daha yüzeyel bir hal alarak ayak bileği oynağı ön tarafından geçer ve 

ayak sırtına gelir. Burada a. dorsalis pedis ismini alır. A.tibialis posterior’un dalları ise;  

A. recurrens tibialis posterior: Her zaman bulunan bir arter değildir. A. tibialis 

anterior'un kemikler arası zardan geçmeden önceki kısmından çıkar. M. popliteus önünden 

yukarı doğru seyreder ve aa. genus inferiores ile anastomoz yapar. 

A. recurrens tibialis anterior: Bu arter a. tibialis anterior'un kemikler arası zardan 

geçtikten sonraki kısmından çıkar. M. tibialis anterior içinden yukarı doğru seyreder ve diz 

ekleminin ön ve yanlarında birçok dallara ayrılır. Bu alandaki diğer arterlerle anastomoz 

yapar. 

Rami musculares: Çevre kasları beslerler ve a. tibialis posterior ve a. peronea'nın 

dalları ile anastomoz yaparlar. 

A. malleolaris anterior medialis: Ayak bileği ekleminin 5 cm. kadar yukarısından 

çıkar ve bilek ekleminin iç tarafına geldiği zaman birçok küçük dallara ayrılır. Burada a. 

tibialis posterior ve a. plantaris medialis dalları ile anastomoz yapar. 

A.malleolaris anterior lateralis: Bu arter m. extensor digitorum longus ve m. 

peroraeus tertius'un altından geçer, bilek ekleminin dış tarafına akım sağlar. Ayak bileği 

ekleminin iç ve dış tarafında bu arterlerin yaptığı bir damar arkı vardır. 

A. dorsalis pedis: A. tibialis anterior'un devamıdır, ayak bileği ekleminden öne doğru 

ayak sırtının tibial tarafından ilerler. Birinci metatars aralığının proksimal tarafında a. dorsalis 

hallucis ve ramus plantaris profundus olmak üzere iki dala ayrılır. Dalları arasında; a. tarsea 

lateralis, aa. tarseae medialis, a. arcuata, a. dorsalis hallucis, r. plantaris profundus 

bulunmaktadır. 

A. tibialis posterior: A. poplitea'dan ayrılan bu arter, m. popliteus'un alt kenarı ve 

fibula ile tibia arası mesafenin arka tarafından başlar, eğri olarak aşağı doğru iner ve bacağın 

tibia tarafına doğru yaklaşır ve sonunda tibianın arkasında aşağı doğru iner. Bacağın alt 

kısmında malleolus medialis ile processus medialis tuberositas calcanei arasında yer alır. 

burada a. plantaris medialis, a. plantaris lateralis olarak ikiye ayrılır. Dallar arasında; 

a.peronea, a. nutricia tibiae, rami musculares, a. malleolaris posterior medialis, ramus 

communicans, rami calcanei mediales, a. plantaris medialis, a. plantaris lateralis 

bulunmaktadır. 

A. peronaea: Bu arter bacağın derin kısmında ve fibula tarafında bulunur. M. 

popliteus'un alt kenarının 2,5 – 3 cm. kadar aşağısında a. tibialis posterior'dan çıkar. Fibulaya 
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doğru eğri bir yol alır ve bu kemiğin iç kenarı boyunca aşağı doğru iner. A. peronaea'nın 

dalları arasında; rami musculares, a. nutricia fibulae, ramus perforans (membrana interossea'yı 

delerek bacağın ön tarafına geçer), ramus communicans, ramus calcaneus lateralis 

bulunmaktadır. 

 

 

Şekil- 2. Alt ekstremitenin arter ve ven dolaşımını  

önden şematik görüntüsü 

 
 

3. Ven Histolojisi: 

 

Venler, arterler gibi üç tabakadan yapılmışlardır; t. interna, t. media, t. externa. T. 

interna endotelyal tabakadır, t. media müsküler tabakadır, t. externa bağ dokudan yapılmıştır. 
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Venlerdeki musküler tabaka arterlerdeki musküler tabakadan çok daha zayıftır. Bazı venlerde 

kas tabakası yoktur. Örneğin; plasenta venlerinin anne tarafı, venöz sinüsler ve dura mater, 

pia mater venleri, retina venleri, kemikteki subtantia spongiosa venleri, corpora cavernosa'nın 

venöz aralıkları. Sayılan bu venlerde yalnız internal endotelyal tabaka mevcut olup bir veya 

birçok areolar doku ile takviye edilmişlerdir. Vücuttaki venlerin çoğunda geri kan akımını 

engellemek için kapaklar (valvula) vardır. Valvula’ların konveks tarafları ven duvarına, 

konkav tarafları da venin lümenine bakar. Şekilleri semilunardır. Kapaklar birbirleri üzerine 

karşılıklı binerler. Genellikle kas tabakaları iki tane, bazen üç ve nadiren de bir tane olabilir. 

Kalbe doğru kanın gitmesine izin verirler fakat kanın geriye dönmesini engellerler. Çapı 2 

mm’den küçük venlerde kapak yoktur. Alt ekstremite venlerinde kapak çoktur. Çünkü kanın 

geri dönüşü çekim kuvvetine karşı olmaktadır. Venleri de arterler gibi vasa vasorum'lar 

besler. 

 

4. Yüzeyel Ven Anatomisi: 

 

Alt ekstremite yüzeyel venleri iki büyük ven ile bunların dallarıdır. Bu venler, v. 

saphena magna ve v. saphena parva'dır, ayakların venlerinden başlarlar ve yukarı doğru 

seyrederler. Ayak sırtında bulunan v. digitalis dorsalis'ler, arcus venosus cutaneus 

plantaris'den gelen v. intercapitularis'leri alırlar ve v.digitalis communis'leri yaparlar. Bunlar 

metatars'ların distal ucunda birleşerek arcus venosus dorsalis'i yaparlar. Bu arcus'un proksimal 

tarafı düzenli olmayan bir ven sistemidir. Buraya derin venlerden dallar gelir. Arcus venosus 

dorsalis ayağın yanlarında vena marginalis lateralis ve vena marginalis medialis ile birleşir. 

Bu venler başlıca ayak tabanının yüzeyel kısımlarından gelen dalların birleşmesinden olur. 

Ayak tabanındaki yüzeyel venler arcus venosus cutaneus plantaris'i yaparlar. Bu ark ayağın 

kenarlarında vena marginalis medialis et lateralis'lere açılır. Bu ark deri venleri ile derin 

venlerini birleştirir (Şekil-2,3).  

V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Ayak sırtının vena marginalis 

medialis'inden başlar ve yukarı doğru seyrederek lig. inguinale pouparti'nin 3 cm. kadar alt 

tarafında v. femoralis'e açılır. Ayak bileğinde malleolus tibialis'in önünden yukarı doğru 

seyreder ve bu seyrinde bacağın iç tarafındadır. Bacağın üst tarafında condylus medialis tibia 

et femur'un arkasındadır. Uylukta iç tarafta yukarı seyreder ve v. femoralis'de sonlanır. V. 

saphena magna, ayak bileğinde, tabandan gelen ven dallarını alır. Bacakta v. saphena parva ile 

anastomoz yapar ve v. tibialis anterior ve posterior ile birleşir ve birçok deri venlerini alır. 

Uylukta v. femoralis ile birleşir. Fossa ovalis'e yakın bir yerde v. epigastrica superficialis, v. 
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circumflexa ilium superficiale ve v. pudenta externa superficiale ile birleşir. V. saphena 

magna'da 10-20 arasında kapak vardır. Bacaktaki kapak miktarı uyluktakinden daha fazladır.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3. Alt ekstremite derin ve yüzeyel ven sisteminin anatomisi  

 
V. saphena parva: Bu ven ayak bileğinde, malleolus lateralis'in arkasında V. 

marginalis lateralis'in bir devamı olarak başlar. Önce tendo calcanei'nin dış kenarında yukarı 

doğru seyreder, sonra bu tendonu çaprazlayarak bacağın ortasının arkasına gelir. Yukarı doğru 

seyretmeye devam ederek fossa poplitea'nın alt kısmında derin fasyayı deler ve m. 

gastrocnemius'un iki başı arasında v. poplitea'ya açılır. Ayak sırtındaki derin venler ile iştiraki 

vardır. Bacağın arkasından birçok dallar alır. V. Saphena magna ile birleşen bir dalı vardır. V. 

saphena parva'da 9-12 kapak vardır. 

 

5. Derin Venlerin Anatomisi: 

Alt ekstremitenin derin venleri arterler ve onların dalları ile beraber seyrederler, bu derin 

venlerin yüzeyel venler gibi çok sayıda valvulası vardır. 
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Venae (vv) digitales plantares: Bunlar parmakların plantar yüzlerindeki ven ağından 

çıkarlar. Vv. digitales dorsales'le birleşmek için vv. intercapitulares'i verdikten sonra, 

birbirleriyle birleşerek dört tane vv. metatarsales'i yaparlar. Bunlar metatars aralıklarında 

geriye doğru giderler, delici venler aracılığıyla ayak sırtı venleri ile iştirakte bulunurlar ve 

birbirleriyle birleşerek arcus venosus plantaris profundus'u yaparlar. Bu ark, arter arkının 

yanında bulunur. Tabanın derin ven arkından v. plantaris medialis ve v.plantaris lateralis çıkar 

ve bunlar karşılığı olan artere çok yakın olarak arkaya doğru seyrederler, v. saphena magna ve 

v. saphena parva ile ilişkilidirler. Daha sonra birbirleriyle birleşerek malleolus medialis'in 

arkasında v. tibialis posterior'ları yaparlar.  

Vv. tibiales posteriores: Bunlar a. tibialis posterior ile beraber giderler ve peroneal 

venlerle birleşirler. 

Vv. tibiales anteriores: Bunlar a. dorsalis pedis'in yukarı doğru giden v. 

comitantes'idirler. Tibia ile fibula arasından arkaya geçerek v. tibialis posterior ile birleşir ve 

v. poplitea'yı yaparlar. 

V. poplitea: Bu ven v. tibialis anterior ile v. tibialis posterior'ların m. popliteus'un alt 

kenarında, birleşmesinden olur. Fossa poplitea'da yukarı doğru çıkar ve bu çukurun üstünde v. 

femoralis ismini alır. Bu ven a. poplitea'nın dallarının karşılığı olan venleri ve v. saphena 

parva'yı alır. V. poplitea'da dört kapak vardır. 

V. femoralis: A. femoralis'le beraber seyreder. Arterin dış kısmında bulunur, yukarıda 

ise arkasındadır. Lig inguinale'de iç tarafında bulunur. Kasık bağının 4 cm. kadar altında v. 

profunda femoris ile birleşir. Kaslardan gelen birçok ven dallarını alır. V. femoralis sonuna 

doğru v. saphena magna'yı alır. V. femoralis'de üç kapak vardır. 

V. profunda femoris: Bu ven de a. profunda femoris'in dallarına karşılık venleri alır. 

V. poplitea ve v. glutea inferior ile iştirakleri vardır. Ayrıca, v. circumflexa femoris lateralis 

ve medialis'leri de alır. 
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C. PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞINDA EPĠDEMĠYOLOJĠ 

 

PAH toplumda sık görülen hastalıklardan birisidir. En sık neden olan ateroskleroz, 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaklaşık 27 milyon insanı etkilemektedir.
6 

Bu hastalık 

asemptomatik olabileceği gibi, aralıklı aksama veya kritik bacak iskemisi ile kendini 

gösterebilmektedir. Hastalığın insidansı yaş ile artış göstermektedir. Edinburgh Arter 

Çalışması’nda 55-74 yaş arası popülasyonda anket uygulanmış ve %4,5 oranında aralıklı 

topallama, %8 majör asemptomatik hastalık ve %16,6 oranında ise periferik arter hastalığına 

işaret eden anormal hemodinamik sonuçlar bulunmuştur.
7
 Beş yılı aşan takiplerde ise daha 

önce asemptomatik olanlarda kladikasyoya ait yeni bulgular tespit edilmiştir.
8
 Bu durum 

hastalığın ilerleyici olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilerleyişi durdurmak için tüm 

imkanların kullanılması gerekmektedir. Aralıklı topallama evresinden öte, yıllık insidensi 

500-1000 olan ve yıllık tedavi maliyeti çok fazla olan göz korkutucu başka bir problem ise 

kritik bacak iskemisidir.
9 

PAH sadece yaşam kalitesini etkilemekle kalmamakta, ayrıca kardiyovasküler risk 

açısından güçlü bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Periferik arter olgularının, 10 yıl 

içinde kardiyovasküler hastalıktan ölme riski, sağlıklı insanlara göre 6 kat daha yüksektir.
10

 

Periferik arter olgularının 5 yıl içinde mortalite oranı %30’dur ve bu oran 15 yıl içinde %78’e 

çıkmaktadır. Bu oran sağlıklı kişilerde %22’dir.
11,12

 Bu bulgular ışığında, periferik arter 

olgularının tanıdan 5 yıl sonra ölüm riski, meme kanserli bir olgunun ölüm riskinden 2 kat 

fazladır.
6
 Kritik bacak iskemisine sahip bir olguda ise prognoz daha da kötüdür. Her beş 

olgudan biri tanıdan sonra 1 yıl içinde kardiyovasküler hastalık nedeni ile hayatını 

kaybetmektedir.
 

Ayak-kol bileği basınç indeksi (ABI) kardiyovasküler hastalık için en önemli 

belirteçtir. ABI 0,9’dan düşük olanlarda anjiyografide arter hastalığı bulma oranı %95 olarak 

ifade edilmektedir.
7
 Semptomatik olguların durumu oldukça kötüdür. Kaldı ki, periferik arter 

hastalığına sahip asemptomatik olguların bile yaşam oranı sağlıklı insanlardan düşüktür.
10

  

Ateroskleroz yavaş ilerleyen bir hastalık değildir. Bazı dönemlerde biyolojik aktivite 

çok yoğundur ve plak içi kanama veya rüptür gibi durumlarla seyredebilmektedir. Bu ani 

değişimler bir damarı tıkamakta veya yüksek trombojenik özelliği olan subintimal yüzeyi 

açığa çıkarmaktadır. Böylece trombosit yapışması ve aktivasyonunu arttırmaktadır. Bu süreç 

aterotromboz olarak isimlendirilmekte ve miyokard enfarktüsü gibi klinik vasküler olaylar bu 

akut değişimler ile ilişkilendirilmektedir.
13
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Sonuçta, periferik arter hastalığı tedavisinin büyük bir kısmı, birlikte olan 

kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık mortalite ve morbitidesini azaltmak, ateroskleroz 

ilerlemesini yavaşlatmaktır. 

 

D. PREDĠSPOZAN FAKTÖRLER VE ETĠYOLOJĠ 

 

Hastalığa sebep olan predispozan faktörlerin ve etiyolojinin ortaya konulması oldukça 

önemlidir. Alt ekstremite arteryel tıkanıklıklara neden olabilecek başlıca durumlar Tablo-1’de 

özetlenmektedir. 

 
Tablo-1. Alt ekstremite tıkayıcı hastalık nedenleri 

- Ateroskleroz 

- Buerger hastalığı (Tromboanjiitis obliterans) 

- Vaskülitler 

- Arter travmaları 

- Popliteal arter tuzak sendromu  

- Popliteal arterin kistik adventisyal hastalığı 

 
1. Ateroskleroz:  

 

Oldukça geniş bir olgu grubunda PAH’ın altta yatan sebebini oluşturmaktadır. Olguda 

mevcut hastalığına ek olarak; diabetes mellitus, hipertansiyon, yağ depolama bozuklukları, 

özellikle Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yaygın olmak üzere sigara kullanımı gibi durumlar,  

mevcut temel etiyolojiyi çoğu kez gizleyebilmektedir. Bu durumda hekim ek hastalığı tedavi 

etmeye yönelmekte ve ateroskleroz tedavisi göz ardı edilebilmektedir. 

Oluşum şekli hakkında bugüne kadar birçok teori ileri sürülmüştür. Ancak bugün 

kabul gören teori sentinel lezyon ve yağlı intimal çizgilenmedir.
14

 Bir şekilde hasara uğramış 

intimanın düşük molekül ağırlıklı lipoproteinlere karşı geçirgenlik özelliği artmaktadır.
15

 

Lipoproteinler, kolesterol ve proteoglikan ile ilişkili maddelerin damar içine birikmesi 
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inflamasyona neden olmakta ve ateroskleroz gelişmektedir (Şekil-4). Lipid birikiminin 

devamı, plak içine kanama veya mural trombüs birikmelerinin artışı arterde tıkanmalara 

neden olmaktadır.
16

 Plak komplikasyonu sonucu ülsere olan ateromlar periferik emboli 

kaynağı olabilmekte ve ekstremite iskemisine neden olabilmektedirler.  

Ateroskleroz yayılım ve sonuçlar açısından jeneralize bir hastalıktır.
17

 Genellikle 

major arter bifürkasyonlarında arka duvarda veya açılanma bölgelerinde gelişmektedir. Bu 

bölgelerde kan akımının türbülansı intima hasarına, sonucunda aterom plağının gelişimine 

katkıda bulunmaktadır.   

 

 

Şekil-4. Ateroskeroz ve plak oluşumu arter lümeninde zaman içinde daralmaya yol 

açmaktadır. Plak komplikasyonları olan akut tromboz ve emboliler, distal organda iskemiyi 

ortaya çıkarmaktadır. 

 
Hunter kanalı seviyesinde yüzeyel femoral arterin popliteal arter adını aldığı noktada 

aterom plakları sıktır. Ancak, ateroskleroz sadece bifurkasyon veya oblik geçiş noktalarında 

değil, ana femoral arterde olduğu gibi düz akım yollarında da meydana gelebilmektedir.
18

 

Aterom plaklarının görülebileceği diğer alanlar arasında; ana iliak arter bifürkasyonu, diz 

eklemi arkasında popliteal arter segmenti, popliteal trifükasyon yer almaktadır. 

 

 

 

         

      



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5. Aterosklerozun mikroskobik görünümü 

 
2. Tromboanjiitis Obliterans (Buerger hastalığı) : 

 

Sigara bağımlılığının yaygın olduğu Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde sık olmakla 

beraber, ABD gibi gelişmiş ülkelerde de sıkça gözlenen ve temel patolojisi sigara olan 

tromboanjiitis obliterans (Buerger Hastalığı), alt ekstremitede kronik iskemiye neden olan bir 

diğer durumdur. Patolojik olarak Tromboanjiitis Obliterans özellikle el ve ayaklarda olmak 

üzere küçük damarların nörovasküler kapillerlerinin ciddi inflamatuar tutulumlarıyla,  ven ve 

arterlerde fibrozis ve trombozlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.
19

 Değişmekle beraber bu 

olgular genellikle ağır sigara içicisidirler. Bu olgularda asıl ağır tablo genellikle hayatlarının 

üçüncü veya dördüncü dekatlarında gelişmektedir. 

Alt ekstremite kronik iskemisine neden olabilecek diğer vaskülitler arasında; 

poliarteritis nodosa, hipersensivite anjiti, Wegener Granülomatoz’u, temporal arterit, 

Kawasaki Hastalığı sayılabilir. Bunlar küçük arter ve arteriolleri tutmaktadır.
20

 Uygun 

tedavinin başlaması mevcut patolojinin doğru tanınması ve doğru yönetimine bağlı olmakla 

beraber, bu tablolar nadiren vasküler cerrahı ilgilendirmektedir (Tablo-2). 
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Tablo-2 Sistemik vaskülit nedenleri 

Büyük Arterler Takayasu arteriti 

Dev Hücreli Arterit 

Behçet Hastalığı 

Orta Boy Arterler Poliarteritis Nodosa 

Kawasaki Hastalığı 

Buerger Hastalığı 

Küçük Arterler Hipersensivite Anjiitis 

 
3. Adventisyel Kistik Hastalık: 

 

Adventisyal kistik hastalık %0,1 insidansında, genellikle popliteal arterde görülmektedir. 

Bu hastalık erkekleri kadınlara oranla 5 kat daha sık tutmaktadır. Dördüncü ve beşinci dekatta 

görülmektedir. İnsidansı 1200 kladikasyo olgusunda 1 ya da 1000 periferik anjiografide 

1’dir.
21 

Bu hastalık popliteal arterin yanısıra
 
femoral, eksternal iliak, radial, ulnar ve brakial 

arteri de tutmaktadır. Aralıklı topallama tarif edilen bacağın ekleminin yanındaki aksiyel 

olmayan damarda kitlesi olan genç olgularda ön tanı arasında yer almaktadır. Sinovya benzeri 

müsin dolu kistler damar duvarının subadventisyal tabakasında yerleşmektedir. Ganglion 

kistlerine benzeyen makroskopik görüntü vermektedir. Tanıda Renkli Doppler Ultrasonografi 

(RDUS) ve T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) en iyi tanı yöntemi olarak 

görülmektedir.
22

 Anjiyografide; düzgün, iyi sınırlı, yarımay şeklinde dolma defekti olan kılıç 

(scimatar) şeklinde görülmektedir.
23 

İlk başarılı ameliyat 1954’te Ejrup ve Hierton tarafından bildirilmektedir.
24

 Tedavide 

tutulan arterin rezeksiyonu ve otojen ve greft ile interpozisyon önerilmektedir. Kistin 

çıkartılması veya kist içeriğinin boşaltılması gibi tedavi yöntemlerinde tekrar oluşma ihtimali 

yüksek olmaktadır. 
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4. Popliteal Arter Tuzak Sendromu: 

 

Erkeklerde kadınlara oranla 15 kat daha fazla görülmektedir. Tahmini prevelansı %0,16 

olan nadir bir hastalıktır. Gastrokinemius kasının medial başının pozisyonuna, anormal kas 

demetlerine, tendinöz bantlara veya popliteal arter seyrine göre altı tip tuzak belirtilmiştir 

(Tablo-3). 

 

Tablo-3 Politeal Tuzak Tipleri 

I. Popliteal arter normal, gastrokinemius medial başı çevresinde mediale yer 

değiştirmektedir.. 

II. Popliteal arterin lateralinden çıkan gastokinemiusun medial başı ile basıya 

uğramaktadır. 

III. Popliteal arter gastrokinemiusun medial başından çıkan aksesuar kas demetleriyle 

basıya uğramaktadır. 

IV. Daha derin bir popliteal arterle tuzak oluşmaktadır. 

V. Yukardakilerin herhangi birine ek olarak popliteal vende tuzaklanmaktadır. 

VI. Fonksiyonel darlık olmaktadır. 

 
Olgu tipik olarak şiddetli fizik aktivite sonrası izole kas grubunda şişlik ve kladikasyo 

şikayeti ile başvurmaktadır. Trurnipseed
24,25

 tarafından bildirilen 240 olgunun bulunduğu bir 

seride ortalama görülme yaşı 28,5 olarak bildirilmektedir. Tanıda; ABI’nın nötral, zorlu 

plantar ve dorsifleksiyon pozisyonlarında 0,5’in altında olması veya dorsifleksiyonda 

pletismografik dalga formu paterninde düzleşme olması klasik bir bulgu olmaktadır. 

Anjiyografi tanı yöntemi olarak sık kullanılmaktadır. Anjiyografide de ayak üç pozisyonda 

incelenmektedir. Hastalığın komplikasyonları arasında embolinin bu bölgeye kolay 

yerleşmesi veya anevrizmatik dejenerasyona bağlı trombus oluşumu sonucu akut iskemiktir.
25 

Tedavisi arteryel rekontrüksiyon ve dekompresyondur.
26

 Anormal muskulotendinöz 

yapışma yerinin kesilmesinin, hasarlı arter segmentinin safen ven grefti ile bypass’ı seçilecek 

cerrahi olarak tanımlanmıştır.
27,28 
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E. ĠSKEMĠK BACAKTA HEMODĠNAMĠK DURUM 

 

1. DolaĢım:  

 

Kan akımı arter kan basıncı ile doğru, periferik damar direnci ile ters orantılıdır. Arter 

basıncını belirleyen faktörler ise kardiak output, periferik damar direnci ve dolaşan kan 

volümüdür. Periferik damar direnci sağlıklı bir ekstremitede prekapiller arteriol, kan 

viskozitesi, doku basıncı ve venöz basınç ile sağlanır. Major bir alt ekstremite arterinde 

meydana gelen belirgin bir tıkanmada, distaldeki perfüzyon basıncı düşer, total periferik 

direnç artar, sonuç olarak ekstremitede kan akımı azalır. 

 

2. Kollateral dolaĢım: 

  

Kollateral damarlar orta ve büyük çaplı damarların dağılmış dallarından gelişirler. 

Anatomik olarak da fonksiyonel olduğu düşünülen bir gruplandırma vardır. Kollateral 

dolaşımı; akım arterleri, mid-zon kollateralleri ve re-entry arterleri olmak üzere üçe ayrılarak 

incelenebilmektedir.
29 

Bu arterler genellikle var olan damarlardır ancak ana arterde bir darlık veya tıkanma 

meydana gelirse genişlerler. Bu oluşum neo-vaskülarizasyonu göstermez. Bilinmeyen bir 

şekilde kollaterallerin gelişmeleri uyarılmaktadır. Tıkanıklık bölgesindeki mid-zon 

kollateraller, artan vasküler basınç etkisi ile genişleyip distale gerekli olan kanın gitmesi için 

uygun ortam yaratırlar.
30 

Kollateraller kronik bir zeminde gelişmişlerse, ekstremitenin istirahat kan akımını 

kolaylıkla sağlayacak düzeyde tutabilir. Bunun ötesinde orta derecede bir efor için gerekli 

olan kan akımını da sağlayabilmektedir (Şekil-6). Oysa daha öncesinde tamamen sağlıklı olan 

damarın akut embolide olduğu gibi ani tıkanıklığında kollateral dolaşımın devreye girmesi ve 

yeterli olgunluğa erişebilmesi için zaman yoktur. Burada doku nekrozu veya belirgin gangren 

gelişebilir. Kollateral gelişimi hastalıklı saha gelişimine paralel olarak meydana geliyorsa 

olgu şikayetleri genellikle yavaş başlar, diğer bir deyişle, hastalığın oluşumu kollateral 

oluşumu ile tolere edilebilir durumdaysa şikayetler, orta ağırlıkta efor üzeri egsersiz 

durumlarında ortaya çıkar. Sonuç olarak kollateral gelişimin derecesine göre olgunun 

şikayetleri ağırdan hafife geniş bir yelpazeyi içermektedir. 
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Şekil-6.  Alt ekstremite kronik arter tıkanıklığında  

kollateral dolaşımın anjiyografi görüntüsü. 

 
Ancak; kişideki mevcut kollateral yatağın ortaya çıkabilecek vasküler bir hastalık 

öncesinde genişletilmesi mümkündür. Bunu kontrollü egsersizlerle sağlayabiliriz. Aynı 

şekilde dehidratasyon, efor kapasitesi düşüklüğü, kardiyak output’daki düşüklük, kanın 

viskozitesindeki artış, hiperfibrinojenemi gibi okluzif olmayan durumlar mevcut kollateral 

yatağı kollapsa götürebilir. 

Anterior ve posterior tibial arterlerin tıkanıklıklarında dolaşımı sıklıkla peroneal arter 

kompanse eder. Ancak çoğu durumda diz altında kollateral ağı zayıftır. Bu nedenle popliteal 

arter distali ve tibial arter tıkanıklıklarında ciddi alt ekstremite iskemisi ortaya 

çıkabilmektedir.
31 

Alt ekstremite iskemileri iki grup altında incelenebilir. Bunlar, fonksiyonel ve kritik 

iskemilerdir. Fonksiyonel iskemide, olguda istirahat sırasında herhangi bir şikayet yoktur. 

Ancak egsersiz sırasında şikayetleri ortaya çıkar. Şikayet genellikle aralıklı topallama 

(claudicatio intermittens) şeklindedir.
32

 Bu topallamanın nedeni hareketi yaratacak olan kas 

kitlesinin bu aktivite için gerekli olan metabolik ihtiyaçları sağlayacak yeterli kan akımını 

sağlayamamasıdır. Bu ağrının üç önemli özelliği mevcuttur: Daima fonksiyonel kas 

kitlesindedir, yapılan egsersizin miktarı ile artar, egsersizin kesilmesi ile 5-10 dakika 

içerisinde geçer. 
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Kronik kritik alt ekstremite iskemisinin tanımlanmasında iki kriter değer taşımaktadır. 

Öncelikle sıkça tekrarlayan istirahat ağrılarının iki haftadan uzun süredir devam ediyor olması 

ve sürekli aneljezik kullanımına ihtiyaç göstermesidir. Ayak bilek basıncı 40 mmHg veya 

altında, başparmak basıncı 30 mmHg veya altındadır. Bununla beraber ayak veya ayak 

parmaklarında ülser veya gangren olması diğer kriter olarak ifade edilmektedir.
33 

Klodikasyonun aksine istirahat ağrısı belli bir kas grubu içerisinde değildir. 

Ayaklardan çok ayak parmaklarında ve metatars başlarındadır. Genellikle aynı şiddettedir, 

gece veya gündüz olabilir, masajla veya yürümekle ağrı geçmez, egzersiz semptomları artırır. 

İskemik istirahat ağrısı dokunun ihtiyacı olan metabolik maddelerin bu dokulara yeterince 

ulaşmaması sonucu oluşmaktadır.
34

 Tedavi edilmez ise sonuç doku nekrozudur. Etkilenen 

ekstremite olgu tarafından düzgün ve rahat olarak kullanılamaz. Bu ekstremitede topallama, 

paresteziler, sabit ağrı, kas parezileri yaygın olarak meydana gelmekte ve olguyu bir kısır 

döngü içerisine sokmaktadır. Bu ağrının olduğu kullanımı zorlaşmış ekstremitede çoğu zaman 

hafif bir kullanım kısıtlılığına bağlı ödem de gözlenebilir. 

Fonksiyonel ve kritik kronik ekstremite iskemisini her zaman kesin sınırlarla ayırmak 

mümkün değildir. Her iki evrenin üst üste çakıştığı durumlarda sıktır. İskemik istirahat 

ağrısının diyabetli olgularda teşhisi oldukça zordur. Çünkü bu olgularda ateroskleroz ile 

beraber nabızsızlık yaygındır ve bu genellikle periferik poli-nöropatiler mevcuttur. Bu 

tablolarda istirahat ağrıları şeklinde kendisini gösterebilirler.  

 

F. PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞININ DOĞAL SEYRĠ  

 

Periferik arter hastalığının doğal seyri, olguların takip çalışmaları ve kohort çalışmaları 

ile belirlenmiştir. Araştırma geleneksel olarak aralıklı topallama ile ilgili morbidite ve 

mortalite etrafında kurulmuştur; ancak bypass ameliyatı, anjiyoplasti ve trombolitik tedavi 

olanaklarının artması sonucunda morbidite derecesini ölçmek artık hastalığın doğal seyrinin 

gerçek yansıması olmaktan çıkmıştır. 

 

1. Asemptomatik hastalık 

 

PAH’lı olgularda yüksek mortalite nedeni olarak ilk sırada iskemik kalp hastalığı veya 

diğer kardiyovasküler hastalıklar sorumlu tutulmaktadır. ABI’nın düşük olması, inme ve 

myokard enfarktüsü riskinin arttığını ifade etmektedir.
33

 Asemptomatik hastalığın ilerleyişi 
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konusunda bilgilerimiz daha sınırlıdır. Ancak, Edinburgh Arter Çalışması’nda asemptomatik 

olguların %7-%15’inin 5 yıl içinde semptomatik olduğu ifade edilmektedir. 

 

2. Aralıklı topallama: 

 

a. Morbidite: 

 

Kladikasyosu olan olguların takip çalışmaları, olguların en az yarısının iyi gelişme 

kaydettiğini, 1/3’ten azının ise kötüleştiğini göstermektedir.
30,35-39 

Gelişme kaydedenler 

genellikle sigarayı bırakan olgulardır.
40  

Edinburgh Arter Çalışması’nda Dünya Sağlık Örgütü 

anketine göre 73 kladikasyosu olan olgunun sadece %29’u 5 yıl sonra hala sınırda ağrısı 

olduğunu ifade etmiştir. Semptomlarda azalma, altta yatan aterosklerozun gerilemesini 

göstermemekte, daha çok yeni gelişen bir kollateral dolaşımın, iskemiye karşı gelişen 

psikolojik veya fizyolojik adaptasyonu yansıtmaktadır. Durumu kötüleşen kladikasyolu 

olgularda, amputasyon oranları son yıllarda düşmüştür. Kladikasyosu olan olguların 

1950’lerde neredeyse %10’una amputasyon yapılırken,
30,35-39 

1971’de
41

 kaydedilen 5 yıllık 

birikimsel amputasyon oranının %1’e düşmesi, artan tedavi edici girişimlere bağlıdır. 

Amputasyon riskini arttıran nedenler, tanı koyma sırasında sigara içimi,
42

 sigara içiminin 

devamı
43

 veya olası bir diabetes mellitus
44

 hastalığıdır. Sistolik basıncın arttırılması 

amputasyon gerekliliğini azaltabilir.
39 

 

b. Mortalite: 

 

Kladikasyosu olan erkeklerin 5 yıllık mortalite oranları %4,8 ve %17 arasında 

değişirken, kadınların mortalitesi %1,6 ve %3,8’dir. Artan ölümlerin sebebi kardiyovasküler 

hastalıklardır.
38

 Özellikle iskemik kalp hastalığı, ölümlerin %33-60’ından sorumludur, bunu 

serebrovasküler ve diğer vasküler nedenler takip eder.
45

 Sigara içen kladikasyolu olgular ile 

içmeyenler karşılaştırıldığında ölüm riski sigara içenlerde 1,5-3,0 oranında artmış ve sigarayı 

bırakan olguların ise yaşam süreleri iyileşme göstermiştir.
35,37,43,44

 Ayrıca hipertansiyon,
39,46,47

 

yüksek kolesterol
44

 ve diabetes mellitusu
35

 olan olgular da artmış mortalite riskine sahiptirler 

(Tablo-4).  

 



 

 

21 

 

 

Tablo-4: Kladikasyonun doğal seyri 

 
c. Kritik Ġskemi: 

 

Modern damar cerrahisi gelişmeden önce, kritik ekstremite iskemisi olan olguların 

yarısına majör amputasyon yapılmaktaydı.
48,49

 İngiltere’de 1980 yılında yapılmış bir 

çalışmada, kritik ekstremite iskemisi olan 409 olgunun amputasyon oranı %25 olarak 

bildirilmektedir. Ancak, tanı konduktan sonraki 1 yıl içinde arter rekonstrüksiyonu veya 

angioplasti yapılmış olmasına rağmen %90’dan fazla olguya amputasyon yapılmak zorunda 

kalındığı ifade edilmektedir.
50

 İngiltere ve İrlanda’da yapılan bir prospektif ankete göre, kritik 

ekstremite iskemili, rekonstruksiyon yapılmış olguların toplam mortalite ve amputasyon 

oranları sırasıyla %13,5 ve %21,5 olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak, kritik ekstremite 

iskemili olgularda genel prognoz kötü olup, %50 olgu 5 yıl içerisinde koroner ateroskleroz 

veya serebral ateroskleroz nedeni ile ölmektedir.
51 

 

G. PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞININ KLĠNĠK SINIFLAMASI 

 

Klinik sınıflama için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık 

Fontaine Ratschkow Evrelemesi ve Rutherford’un Evrelemesi’dir. 
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1. Fontaine Ratschkow Evrelemesi (Tablo-5): 

    

Tablo-5. Fontaine Ratschkow Evrelemesi 

Evre I  Asemptomatik 

Evre II  Kladikasyo İntermitans (aralıklı topallama) 

 IIa Yürüme mesafesi>100m 

 IIb Yürüme mesafesi<100m 

Evre III  İstirahat Ağrısı 

Evre IV  Nekroz/Gangren 

 IVa İstirahat Ağrısı(+) 

 IVb İstirahat Ağrısı(-) 

 
2. Rutherford’un Evrelemesi (Tablo-6): 

 

Tablo 6.  Rutherford’un Evrelemesi: 

Grade Katagori Klinik 

0 0 Asemptomatik 

I 1 Hafif Aralıklı Topallama 

I 2 Orta Derecede Aralıklı Topallama 

I 3 Ağır Aralıklı Topallama 

II 4 İstirahat Ağrısı 

II 5 Minor Doku Kaybı 

III 6 Major Doku Kaybı 
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H. PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞINDA TEDAVĠ 

 

PAH’da tedavideki amaç olgunun hayat kalitesini etkileyen ağrıyı gidermektir. Bunun 

yanında ekstremitenin kurtarılması ile de olgunun yürümesinin sağlanması, kendi hayatını 

idame ettirmesini sağlayarak sağkalımı uzatmaktır. Fontaine Ratschkow Evrelemesi’ne göre 

tadevi algoritması kısaca:  

PAH’ ın tüm evrelerinde en iyi medikal tedavi (best medical treatment) uygulanmalı 

ve altta yatan neden tedavi edilmelidir. Ateroskleroz olgularında antiaterosklerotik tedavi 

sağlanmadan başarı beklemek yanlış olacaktır. Buerger hastalığı zemininde gelişen hastalıkta 

sigaranın kesilmesi tedavinin ana unsurunu oluşturmaktadır.  

Fontaine sınıflasmasına göre tedavi planlaması yapıldığında Evre I’de yani 

asemptomatik olgularda girişime gerek yoktur. Evre-II’de de olguların büyük bölümü girişim 

yapılmadan idare edilebilir. Evre IIb de ise olgunun hayat kalitesi değerlendirilmelidir. Hayat 

kalitesini bozan olgularda girişim haklı ve yerinde olabilir. Evre III ve IV’te ise ekstremite 

tehdit altındadır. Bu nedenle girişim gerekli olur. Girişimler; perkütan translüminal anjioplasti 

(PTA), PTA ile birlikte stent ve cerrahidir.     

 

I. CERRAHĠ TEKNĠK 

 
1. Temel kurallar 

 

Krural veya pedal bypass girişimlerinde otojen venler ilk tercih edilmesi gereken 

konduittir. Olgunun ipsilateral safen veni uygun değilse karşı taraf safen ven kullanılmalıdır. 

Ancak bazı yazarlar karşı tarafta oluşacak senkron ve metokron lezyonlar nedeni ile karşı 

taraf safen ven kullanımını uygun bulmamaktadırlar. Alt ekstremitede kullanılabilecek diğer 

konduit vena safena parva’dır. Ancak küçük çapa sahip olması ve uzun segment tıkanıklı olan 

olgularda kısa kalması nedeni ile, daha çok kısa segment greftleme veya kompozit greftin bir 

parçası olarak kullanılabilir. Vena safena magna ve vena safena parvası uygun olmayan 

olgularda ikinci sıklıkla kol veni olan sefalik ve bazilik venler kullanılmaktadır. 

Otolog grefte eşdeğer herhangi bir sentetik greft yoktur. Otojen venler kısa ve uzun 

segment bypasslar ile infekte alanlarda kullanılma avantajlarını korumaktadır. Ancak bazı 

durumlarda sentetik greftlerin kullanılması gerekmektedir. Otojen veni bulunmayan olgularda 

ve non-anatomik (femoro-femoral bypass gibi) bypass’larda kullanımı ön plandadır. Ancak, 



 

 

24 

 

hemen her zaman diz altı bypasslarda otojen ven grefti kullanılmaktadır. Diz üstü bypass 

girişimleri için sentetik greft kullanılabilir.  

Farklı greft tipleri konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte Dacron ve 

genişletilmiş (expanded)  politetrafloroetilen (e PTFE) greftler günümüzde en sık kullanılan 

sentetik greftledir (Tablo-7). 

 

Tablo-7. Bu tabloda in-situ ve revers safen ven ile krural veya pedal bypass sonrası 

takip sonuçları görülmektedir.  

Aratırmacı Konduit Bypass Takip 

(Yıl) 

1
◦ 

Açıklık 

2
◦
 

Açıklık 

Ekstremite 

Kurtarılması 

Wengerter 

ve ark. 

(1991) 

İn situ (n:62) 

Reverse(n:63) 

İnfrapopliteal 2,5 

 

%58 

%61 

%69 

%67 

%76 

%87 

Harris ve 

ark. (1993) 

İn situ(n:82) 

Reverse(n:80) 

İnfrapopliteal 3 ... 

… 

%68 

%66 

 

%78 

%87 

Lawson ve 

ark. (1999) 

İn situ(n:193) 

Reverse(n:180) 

İnfrapopliteal 2 %52 

%63 

%74 

%71 

%82 

%85 

Bergan ve 

ark. (1982) 

Otojen 

ven(n:57) 

PTFE(n:58) 

İnfrapopliteal 2,5 %50 

 

%20 

… … 

Veith ve ark. 

(1986) 

Otojen 

ven(n:106) 

PTFE(n:98) 

İnfrapopliteal 4 %49 

 

%12 

… … 

 
2. Ters ÇevrilmiĢ (Reversed) Safen Ven Bypass 

 

Safen venin dar veya tıkalı segmentin uzunluğuna göre diseke edildikten sonra aksiyel 

planda ters çevrilerek anastomoz yapılması esasına dayanır. 

Kısa bypasslara ihtiyaç duyan olgular için daha sık tercih edilmektedir. Bu bypass’ın 

birden çok faydası vardır. En önemlisi venöz endotelyal bütünlüğü korumasıdır. Venin ters 
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çevrilmesi ile kapakların akımı kesmesi önlenir. Kapaklara girişim yapılmadığı için endotel 

hasarı önlenir ve buna bağlı greftin trombozu ile sonuçlanabilecek valvulotomi yapılmaz. 

Diğer bir önemli yararı ise elde uzun bir segment safen venin olması ve istenilen boyda 

kullanılabilmesidir. Ayrıca kesiler kısa tutularak, dolaşım yetmezliğinde gelişebilecek yara 

enfeksiyon riski de azaltılmış olur. 

İki major dezavantajı vardır. En önemlisi venin geniş olan kısmının arterin dar kısmı 

ile anastomoz yapılmasıdır. Bu uyumsuzluk basınç farkı oluşmasına, sonucunda ise endotel 

hiperplazisi ile oluşan darlık gelişimine sebep oluşturmaktadır. Diğer bir problem ise ameliyat 

sonrası erken dönemde oluşabilecek trombozun tedavisinde kapakların varlığı nedeni 

trombektomi sırasında çekilen zorluktur. 

 

3. Ġn-Situ Safen Ven Bypass 

 

Bu yöntemde v.safena magna yerinde bırakılır. Safen venin proksimal ve distal uçları 

diseke edilir, dalları bağlanır ve serbestleştirilir. Proksimal uç inflow arteri ile anastomoz 

yapılır. Distal anastomoz yapılmadan önce valvulotom aracılığı ile akımın distale 

ilerletilmesini önleyecek ven kapakları parçalanır. Ven dalları bağlanır ve böylece büyük 

arteriyovenöz fistüller önlenir. Takiben distal ven ucu ile outflow arteri arasında anastomoz 

yapılır.  

Bu yöntem ile ameliyat daha kısa sürer, proksimal ve distal anastomozlarda çap 

uyumu daha iyidir. Ancak; olguların yakın takibi gerekir. Zaman içerisinde safen dallarından 

yeni fistüller gelişebilir ve bağlanması gerekebilir. Bu teknikte takipler sırasında ek girişim 

oranı daha sıktır. Revers ve in-situ teknik arasında açık kalma oranları açısından anlamlı fark 

yoktur (Tablo-7). 

 

4. Transloke Safen Ven 

 

 Bu yöntemde kontralateral ekstremiteden alınan safen ven, ters çevrilmeden insitu 

tekniğe benzer şekilde yerleştirilmektedir. Bu tekniğin avantajı proksimal ve distal 

anastomozlarda arter ve ven arasındaki çap uyumudur. 
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J. YAġAM KALĠTESĠNĠ DEĞERLEDĠREN JENERĠK ÖLÇÜTLER 

 

1. Tanım:  

 

Yaşam kalitesinin önemi birçok yazıda vurgulanmakla birlikte tanımı konusunda farklı 

yorumlar mevcuttur. Yaşam kalitesi tanımının hayatın birçok boyutunu içermesi gerektiği 

konusunda fikir birliği olmakla birlikte, bu boyutların hangileri olması gerektiği halen 

tartışılan bir konudur. En geniş tanımlamalardan biri Patrick ve Erickson tarafından 

yapılmıştır.
52

 Yazarlar ölüm ve yaşam süresi, yetersizlik, fonksiyonel durum (sosyal, 

psikolojik veya fiziksel), sağlık persepsiyonu ve sosyal-kültürel dezavantajları içeren temel 

bir kavram tanımlamışlardır. Hoernquist ise yaşam kalitesini fiziksel, psikolojik, sosyal, 

aktivite, maddi ve yapısal alanda tatminiyet ihtiyacının derecesi olarak tanımlamıştır.
53

 Cella; 

fiziksel, fonksiyonel, emosyonel ve sosyal faktörlerin kombinasyonundan oluşan bir iyilik 

hali üzerinde durmaktadır. Szalai'ne göre yaşam kalitesi bireyin yaşamının iyi ve tatminkar 

özelliklerinin genel değerlendirimidir. Mc Daniel ve Bach, yaşam kalitesinin dört temel 

özelliğinden bahsetmektedirler;
54 

 

a) dinamik özelliği (zaman içinde değişim gösterebilmesi) 

b) çok boyutluluk 

c) interaktif olması (bireyler ve çevre ile olan etkileşimden etkilenmesi) 

d)bireyin beklentileri ve yaşamındaki olaylara uyum göstermesi  

 

Campbell, yaşam kalitesinin "üzerinde birçok kişinin konuştuğu, ancak kimsenin bu 

konuda ne yapacağını tam olarak bilemediği" bir antite olduğunu vurgulamaktadır.
53

  Fayos 

ve ark ise yaşam kalitesi tanımını; olguların kendi yaşamlarını değerli buldukları şekilde 

sürdürme yetileri şeklinde yapmışlardır.
53

 Shaw yaşam kalitesini bir formül ile 

tanımlamaktadır; ″Yaşam kalitesi= Doğal ihtiyaçlar (olgunun ailesinin bu yöndeki çabaları + 

toplumun bu yöndeki çabaları)″
53

 

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında yaşanan problemlerin bir kısmı bu alanda çalışan 

kişilerin farklı açılardan yaklaşımlarından doğmaktadır. Örneğin sosyal bilimler alanında 

çalışanlar daha çok psikolojik ve sosyal iyilik hali üzerinde dururken; tıp bilimi biyolojik, 

psikolojik ve klinik sonuçlar açısından değerlendirme yapmaktadır. Yaşam kalitesini, 
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engelliliğin subjektif persepsiyonu olarak değerlendirmek bu kavramın tanımlanmasını 

kolaylaştırıcı bir yaklaşımdır. 

 

2. Ölçütler:  

 

Bunlar Kısa Form-36, Nottingham Sağlık Profili, Euro QOL, İyilik Hali Skalası, 

Hastalık Etki Profili, Sağlık Yararlanma İndeksi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi 

Anketi sık kullanılan yaşam kalitesi değerlendirme ölçütleridir.
55,56 

 

a. Kısa Form-36 (Short Form-36, KF-36):  

 

SF-36 jenerik ölçütler içerisinde en yaygın kullanılanıdır. Yaşam kalitesini 

değerlendirmede geçerli ve oldukça sık kullanılan bir ölçüttür. Herhangi bir yaş, hastalık veya 

tedavi grubuna özgü değildir. Genel sağlık kavramlarını içerir. Klinik pratikte ve 

araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
55,58

 Fiziksel fonksiyon, fiziksel rol 

kısıtlanması, emosyonel rol kısıtlanması, vücut ağrısı, sosyal fonksiyon, mental sağlık, 

canlılık, genel sağlık olmak üzere sekiz alt skalada 36 soru içerir. Fiziksel komponent 

(Physical Component Scale, PCS) ve mental komponent (Mental Component Scale, MCS) 

olmak üzere iki özet skalası vardır. Fiziksel komponent özet skalası; fiziksel fonksiyon, 

fiziksel rol, vücut ağrısı ve genel sağlık alt skalalarından, mental komponent özet skalası ise; 

canlılık, sosyal fonksiyon, emosyonel rol ve mental sağlık alt skalalarından oluşur.
57-59

 KF-

36'nın son 4 haftayı değerlendiren standart versiyonunun yanı sıra son 1 haftayı değerlendiren 

akut versiyonu da mevcuttur. KF-36'ya daha kısa birer alternatif olarak 12 sorudan oluşan KF-

12 ve her alt skalanın birer soru ile temsil edildiği 8 sorudan oluşan KF-8 formları da 

bulunmaktadır.
55

 KF-36'nın Türkçe geçerlilik çalışması Koçyiğit ve ark.'ları tarafından 

yapılmıştır.
60 

 

 

b. Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health Profile, NHP): 

 

 Olgu tarafından algılanan emosyonel, sosyal ve fiziksel sağlık problemlerini 

değerlendirir. Enerji, ağrı, fiziksel mobilite, uyku, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal 

izolasyondan oluşan altı kategoride cevapları evet/hayır şeklinde 38 sorudan oluşur. Ankette o 

anki yakınmalar sorgulanır. Belirli alanlara verilen pozitif cevaplar şiddeti değerlendirmede 
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kullanılır veya altı kategorinin toplamı bir profil olarak verilebilir.
55,57,61

 NHP, özellikle Sağlık 

Değerlendirme Anketi (Health Assessment Questionnaire, HAQ) gibi hastalığa spesifik 

ölçütlerle karşılaştırıldığında zaman içerisindeki klinik değişime daha az duyarlıdır.
57

 NHP'in 

Türkçe’ye adaptasyonu ve psikometrik özellikleri Küçükdeveci ve ark.'ları tarafından 

çalışılmıştır.
54 

 

c. Euro QOL (EQ-5D): 

 

Çeşitli girişimlerin sağlık sonuçları üzerine etkisini ortak bir skalayla değerlendirmeyi 

ve monitorize etmeyi sağlar. Sağlık durumunun beş boyutunu değerlendiren beş sorudan 

oluşur. Bu boyutlar; mobilite, kendi kendine bakım, genel aktiviteler, ağrı/rahatsızlık, 

anksiyete/depresyondur. Ankette, anketin uygulandığı gün sorgulanmaktadır.
55-57 

 

d. Hastalık Etki Profili (Sickness Impact Profile, SIP):  

 

Olgu tarafından algılanan sağlık durumunun davranış esaslı ölçümünü sağlar. 12 

alanda 136 soru içerir. Bu alanlar; fiziksel boyut (3 alan), psikososyal boyut (4 alan) ve diğer 

5 tanesi de bağımsız alanlardır. Total skor ve alan skorları ayrı ayrı hesaplanabilir. Yüksek 

skor sağlık durumu üzerine daha fazla hastalık etkisini gösterir. Ankette, o gün 

sorgulanmaktadır. Değişime duyarlılığı sınırlı olmakla birlikte SIP geçerli ve güvenilirdir.
55-57 

 

e. Sağlık Yararlanma Ġndeksi (Health Utilities Index, HUI):  

 

HUI, sağlık durumunu ölçmek, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek ve 

yararlanma skorları oluşturmak amaçlı jenerik bir sağlık profilidir. Başaran ve ark.’ları 

tarafından hastalık ve tedavi ile ilgili uzun dönem sonuçları, sağlık girişimlerinin etkinlik ve 

geçerliliğini ve genel popülasyonun sağlık durumunu tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. 

HUI2 ve HUI3 olmak üzere iki sistemden oluşur. HUI2'de duyu, mobilite, kendine bakım, 

emosyon, bilişsel durum, ağrı ve fertilite alanları, HUI3'de ise görme, işitme, konuşma, 

ambülasyon, hüner, emosyon ve bilişsel durum alanları bulunmaktadır. Bu iki sistem 

birbirinden bağımsız, fakat birbirini tamamlayıcıdır.
63 
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f. Ġyilik Hali Skalası (Quality of Well-Being Scale, QWB): 

 

Genel sağlık sonuçlarını değerlendirmek için kullanılır. Mobilite, fiziksel aktivite ve 

sosyal aktivite olmak üzere üç fonksiyonel komponenti değerlendiren 31 sorudan oluşur.
55-57 

 

g. Dünya Sağlık Örgütü YaĢam Kalitesi Değerlendirme Anketi (World Health 

Organization Quality of Life Assessment, WHOQOL):  

 

Bireyin kendi yaşam kalitesini nasıl algıladığını değerlendiren bir ankettir. 100 

sorudan oluşan WHOQOL ve bunun 26 sorudan oluşan kısaltılmış şekli olan WHOQOL-

BREF olmak üzere iki formu vardır. Ankette son 2 hafta sorgulanır. WHOQOL ve 

WHOQOL-BREF'in Türkçe geçerliliği yapılmıştır.
64-65

 WHOQOL-BREF'in fiziksel, 

psikolojik, sosyal ilişkiler ve çevresel alanlar olmak üzere dört geniş ilgi alanı vardır. Anket 

hastalığın etkisini olduğu kadar yaşam memnuniyetini de değerlendirir. Yaşam kalitesinin 

pozitif ve negatif yönlerini belirler.
66 
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III. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Periferik 

Damar Cerrahisi Biriminde 1999-2009 yılları arasında Fontaine Sınıflaması Evre IV kronik 

kritik alt ekstremite iskemisi nedeni ile krural veya pedal bypass ve minör amputasyon 

uygulanmış olan 142 olgu retrospektif olarak incelendi. Yerel Etik Kurul onayı alındı (sayı 

2010/224-32). Bu olgulardan takipleri sırasında major amputasyon yapılmayan ve eks 

olmayanlar hayat kalitesi çalışmasına dahil edildi. Hayat kalitesini değerlendirmek için Kısa 

Form-36 anketi kullanıldı. Kısa Form-36 anketi, periferik arter hastalığı için hayat kalitesini 

değerlendirmede önemli bir ölçüttür.
67,68,69   

Alt gruplandırmada; fiziksel fonksiyon, fiziksel 

rol, vücut ağrısı ve genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, emosyonel rol ve mental sağlık alt 

skalaları değerlendirildi. Sonuçta her alt ölçek için ayrı ayrı puanlar elde edildi. Alt ölçeklerin 

puanları 0 ile 100 arasında değişmekte olup yüksek puan iyi sağlık durumunu göstermektedir. 

Ölçeğin toplam puanının hesaplanması söz konusu değildir. 

Bir yıl sonra anket soruları tekrarlandı. Okuma-yazması olanlar anketi kendisi 

cevapladı, olmayanlar bir hekim (Dr.KDP) tarafından sorularak cevaplandırdı. Araştırma için 

rıza göstermeyen ve anketi tamamlayamayan olgular da araştırmanın dışına çıkarıldı. 

Çalışmaya dahil edilen olguların dosyaları ve poliklinik kayıtlarına arşivden ulaşıldı. 

Olguların yaşları, cinsleri, daha önce geçirdikleri ameliyatlar, ameliyatların özellikleri, 

ameliyat sonrası komplikasyonları tespit edildi..   

Takipler sırasında olguların fizik muayeneleri yapıldı. Fizik muayene, nabız 

palpasyonunu ve ABI ölçümünü içermekteydi. Tüm olgulara en iyi medikal tedavi (best 

medical treatment) uygulandı. Bu tedavi aminosalisilik asit, statin grubu bir ilaç ve 

gerekiyorsa antihipertansif, antidiyabetik ilaçları içermekteydi. Fizik muayenede ABI’de 

düşüklük, nabız vurularında değişiklik ve şikayetlerinde yenileme veya artma olan olgulara 

renkli doppler ultrasonongrafi (RDUS) ile görüntüleme yapıldı. RDUS‘ta anlamlı darlık 

varlığını düşündürecek akım hızında artış veya monofazik akım varlığında dijital subtraksiyon 

anjiografi (DSA) ile ileri inceleme yapıldı. 

Veriler toplanıp SPSS istatistiki yazılım kullanılarak analiz edilmiştir (10.versiyon) 

(SPSS, Munich, Germany). Takip karşılaştırmaları için Nonparametrik Wilcoxon Testi,  

kullanılmıştır. MannWhitney U Testi de altgrup karşılaştırmaları için kullanılmıştır. p değeri 

< 0.05 iki yönlü olarak kabul edilmiştir. 
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IV. BULGULAR 
 

Periferik arter hastalığı nedeni ile pedal veya krural bypass yapılan 142 olgu 

retrospektif olarak incelendi. Bu olguların 27’sinde (%19) ameliyat sonrası major amputasyon 

yapıldı veya eks oldu. Ekstremitesi kurtarılan olgu sayısı 115’ti. (%81). Haziran 2009’da 59 

(%41) olgunun onamı alınarak Kısa Form-36 anketi cevaplandırıldı (Tablo-7). Bir yıllık takip 

sırasında 6 (%10,1) olguda kontrol edilemeyen enfeksiyon nedeniyle ipsilateral major 

amputasyon yapıldı. Olgulardan 9’u (%15,2) eks oldu, 4’ü (%6,7) ulaşım problemi nedeni ile 

ikinci ankete katılmayı reddetti. Bu olguların hepsi ikinci ankete dahil edilmedi (Tablo-8). 

 

 

Tablo-8. Kısa Form-36 anketine katılan olgular  

 

142 olgu

115 olgu

59 olgu

40 olgu

1 yıllık takip sırasında 
eks olan, major 

amputasyon yapılan      
ve ankete katılmayı 

reddeden olgular (n:19).

Takipler sırasında yıllar 
içerisinde eks olan, 
major amputasyon 
yapılan ve ankete 

katılmayı reddeden 
olgular (n:56).

Perioperatif major 
amputasyon veya 

ekitus (n:27).
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Haziran 2010’da revaskülarizasyon sonrası ekstremite kurtarılması sağlanan olgular 1 

yıl sonra tekrar değerlendirildi. Olgulara ikinci kez Kısa Form-36 anketi cevaplandırıldı. 

Ankete katılan toplam olgu sayısı 40’tı.   

Çalışmaya katılan 40 olgunun perioperatif analizine göre; 33’ü (%82,5) erkek, 7’si 

(%17,5) kadındı. Ameliyat sırasında ortalama yaş 57±14 (33-83) idi. Sigara kullanmış olan 

olgu sayısı 18’di (%45). Bunların 16’si (%40) sigara kullanımını bırakmış, 2’si (%5) halen 

kullanmakta olan kişilerdi. Diyabeti olan olgu sayısı 18’di (%45). Buerger Hastalığı olan 14 

(%35) olgu vardı. Hipertansiyon 14 (%35) olguda, hiperlipidemi 11 (%27,5) olguda tespiit 

edildi. Konjestif kalp yetmezliği 5 (%12,5) olguda, miyokard infarktüsü 8 (%20) olguda, son 

dönem böbrek yetmezliği 2 (%5) olguda mevcuttu. Koroner bypass 6 (%15), geçici iskemik 

atak 2 (%5), inme 9 (%22,5) olgunun geçmişinde tespit edildi (Tablo-9). 

 

Tablo -9. Olguların Ameliyat Sırasındaki 

Demografik Bulguları  (n:40) 

Nüfus Bilgileri Yaş 

(Ameliyat sırasında) 
57 (33-83) 

 Erkek 33 (%82,5) 

YandaĢ 

Hastalık 
Diabetes Mellitus Tip II 18 (%45) 

 Hipertansiyon 19 (%47,5) 

 Hiperlipidemi 11 (%27,5) 

 Buerger Hastalığı 14 (%35) 

 Geçirilmiş Koroner Arter 

Bypass 
6 (%15) 

 Miyokard Enfarktüsü 16 (%40) 

 Konjestif Kalp Yetmezliği 5 (%12,5) 

 Geçici İskemik Atak (TIA) 2 (%5) 

 İnme 9 (%22,5) 

 Son Dönem Böbrek 

Yetmezliği 
2 (%5) 

 Sigara 

 
Hiç içmemiş 22 (%55) 

  Bırakmış 16(%40) 

 
 

Halen 

kullanıyor 
2 (%5) 
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Ameliyat öncesi tüm olgulara DSA yapıldı. Safen ven, renkli doppler ultrason 

değerlendirildi. Konduit olarak ilk tercih safen ven kullanıldı, safen veni uygun olmayan 

olgularda PTFE greft tercih edildi. Olguların 9’una (%22,5) ameliyat öncesi proksimal 

düzeyde balon anjiyoplasti uygulandı. 17 (%42,5) olguda epidural anestezi, diğer olgularda 

genel anestezi (%57,5) uygulanmıştı. 

Inflow arteri olarak 7 (%17,5) olguda ana femoral arter, 15 (%37,5) olguda yüzeyel 

femoral arter, 10 (%25) olguda diz üstü popliteal arter, 7 (%17,5) olguda diz altı popliteal 

arter, 1 (%2,5) olguda posterior tibial arter kullanıldı (Şekil-7). 

Outflow arteri olarak 10 (%25) olguda peroneal arter, 16 (%40) olguda posterior tibial 

arter, 6 (%15) olguda dorsalis pedis arteri, 8 (%7,5) olguda anterior tibial arter kullanıldı 

(Şekil-8).  

Olguların 20’sinde (%50) revers safen ven, 10 (%25) olguda in-situ safen ven, 5 

(%12,5) olguda safen ile birlikte PTFE greft, 4 (%10) olguda PTFE kompozit greft, 1 (%2,5) 

olguda ise sefalik ven kullanıldı (Şekil-9). 

Olguların 27’sinde (%65) bypass cerrahisinin yanısıra parmak amputasyonu 13’ünde 

(%32,5) transmetatarsal amputasyon uygulandı.  

Olguların hastanede kalış süreleri diyabetikler için ortalama 26±6 (6-122) gün, 

diyabetik olmayanlar için ortalama 22±5 (8-100) gündü. 
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Ameliyat sonrası 30 günlük perioperatif dönemde erken komplikasyon olarak, 3 

(%7,5) olguda yara yeri enfeksiyonu ve 1 (%2,5) olguda abse drenajı yapıldı. Olgulardan 

3’ünde (%7,5) erken dönemde greft trombozu gelişti ve trombektomi ile greft açıklığı 
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sağlandı. Erken tromboz gelişen olgularda teknik olarak 1 (%2,5) olguda sefalik ven, 1’inde 

(%2,5) revers safen ven, 1’inde (%2,5) kompozit greft kullanıldı. 

Olguların yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri 5±1 (1-20) gündü. 

 Anket soruları cevaplandırıldığında takip süreleri ortalama Haziran 2009’da 46±6 (1-

121) ay, Haziran 2010’da 58±8 (13-133) aydı. 

Olgular Haziran 2010’da Kısa Form-36 anketini cevaplandıktan sonra, anketin alt 

ölçekleri olan; sağlığın genel algılaması, fiziksel rol kısıtlaması, emosyonel rol kısıtlaması, 

fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, ağrı, mental sağlık ve vitalite-enerji yönünden incelendi. 

Alt grup analizinde diyabetik ve diyabetik olmayan olgular karşılaştırıldı. Anket sonuçları 

karşılaştırıldığında diyabetik olgularda genel puanlama açısından daha düşük yüzde aldılar 

ancak diyabetik ve diyabetik olmayan olgular arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

çıkmadı.  

Analize dahil edilen 40 olgunun 2009-2010 arasında 1 yıllık takipleri sırasında; 3 

(%7,5) olguda greft trombozu saptandı ve trombolitik tedavi ile greft açıklığı sağlandı. Bu üç 

olgunun 1’inde (%2,5) tibioperoneal trunkusa stent uygulandı. Olgulardan 1’ine (%2,5) 

kontralateral bacağa major amputasyon uygulandı. İskemik kalp hastalığı olan 8 (%20) olguda 

mortaliteyi etkilemeyen miyokard enfarktüsü gelişti. İki (%5) olguda geçici iskemik atak 

gelişti. Nöroloji tarafından 6 (%12,5) olgu yeni gelişen serebral infark tanısı aldı ve 2’sinde 

(%5) motor kayıp gelişti.  

Kontrole geldiklerinde yapılan fizik muayenede 2009’da; ABI’nin <0,5 olan 5 (%12,5) 

olgu, 0,5-0,9  arasında olan 12 olgu (%30), 23 (%57,5) olgunun ise  >0,9   olduğu tespit 

edildi. İkinci kontrole geldiklerinde ABI’nin < 0,5 olan 5 (%12,5) olgu, 0,5-0,9  arasında olan 

14 olgu (%35), 21 (%52,5) olgunun ise  >0,9   olduğu tespit edildi. 

Olguların 2009’da Kısa Form-36 ile yapılan hayat kalitesi değerlendirmesinde; 

sağlığın genel algılanmasında ortalama 56,9±17,02 (10-77), fiziksel fonsiyon 

değerlendirmesinde ortalama 52,62±24,57 (0-100), rol kısıtlaması (fiziksel) 

değerlendirmesinde ortalama 45,62±39,58 (0-100), rol kısıtlaması (emosyonel) 

değerlendirilmesinde ortalama 50,67±42,67 (0-100), sosyal fonksiyon değerlendirmesinde 

ortalama 70±22,43 (12,5-100), ağrı değerlendirmesinde ortalama 66,3±22,70 (22-62), mental 

sağlık değerlendirmesinde ortalama 64,6±14,36 (40-92) ve vitalite/enerji değerlendirmesinde 

ortalama 55±15,85 (20-90) yüzdeler tespit edildi. İkinci değerlendirme olan 2010 analizinde 

ise; sağlığın genel algılanmasında ortalama 53,07±18,55 (10-87), fiziksel fonsiyon 

değerlendirilmesinde ortalama 52±30,85 (0-100), rol kısıtlaması (fiziksel) değerlendirmesinde 

ortalama 44,37±42,92 (0-100), rol kısıtlaması (emosyonel) değerlendirilmesinde ortalama 
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51,52±43,32 (0-100), sosyal fonksiyon değerlendirmesinde ortalama 67,93±21,14 (12,5-100), 

ağrı değerlendirmesinde ortalama 63,65±25,16 (22-100), mental sağlık değerlendirmesinde 

ortalama 61,7±17,95 (12-92) ve vitalite/enerji değerlendirmesinde ortalama 56,37±17,75 (20-

90)  tespit edildi. İki değerlendirme arasında anlamlı bir fark görülmedi.(p>0,05) (Tablo-10). 

 

Tablo -10. Olguların ortalama  

Kısa-Form 36 ortalama yüzdeleri N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sağlığın genel algılanması 2009 40 10,00 77,00 56,9000 17,02005 

sağlığın genel algılanması 2010 40 10,00 87,00 53,0750 18,55192 

fiziksel fonksiyon 2009 40 0,00 100,00 52,6250 24,57296 

fiziksel fonksiyon 2010 40 0,00 100,00 52,0000 30,85948 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2009 40 0,00 100,00 45,6250 39,58418 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2010 40 0,00 100,00 44,3750 42,92491 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2009 40 0,00 100,00 50,6750 42,67972 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2010 40 0,00 100,00 51,5250 43,32642 

sosyal fonksiyon 2009 40 12,50 100,00 70,0000 22,43223 

sosyal fonksiyon 2010 40 12,50 100,00 67,9375 21,14425 

ağrı 2009 40 22,00 62,00 66,3000 22,70120 

ağrı 2010 40 22,00 100,00 63,6500 25,16973 

mental sağlık 2009 40 40,00 92,00 64,6000 14,36663 

mental sağlık 2010 40 12,00 92,00 61,7000 17,95464 

vitalite/enerji 2009 40 20,00 90,00 55,0000 15,85188 

vitalite/enerji 2010 40 20,00 90,00 56,3750 17,75862 

 
Diyabeti olan olguların 2009 alt grup analizinde; sağlığın genel algılanmasında 

ortalama 50,83±17,36 (10-72), fiziksel fonsiyon değerlendirmesinde ortalama 48,33±20,93 

(0-100), rol kısıtlaması (fiziksel) değerlendirmesinde ortalama 36,11±35,59 (0-100), rol 

kısıtlaması (emosyonel) değerlendirilmesinde ortalama 46,17±44,47 (0-100), sosyal 

fonksiyon değerlendirmesinde ortalama 68,06±25,08 (25-100), ağrı değerlendirmesinde 

ortalama 64,17±23,92 (22-100), mental sağlık değerlendirmesinde ortalama 63,33±16,19 (40-
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92) ve vitalite/enerji değerlendirmesinde ortalama 50±15,9 (20-75) yüzdeler tespit edildi. 

İkinci değerlendirme olan 2010 alt grup analizinde ise; sağlığın genel algılanmasında ortalama 

48,94±18,86 (10-72), fiziksel fonsiyon değerlendirilmesinde ortalama 44,44±26,28 (0-100), 

rol kısıtlaması (fiziksel) değerlendirmesinde ortalama 40,28±42,13 (0-100), rol kısıtlaması 

(emosyonel) değerlendirilmesinde ortalama 51,72±44,61 (0-100), sosyal fonksiyon 

değerlendirmesinde ortalama 68,75±22,38 (25-100), ağrı değerlendirmesinde ortalama 

63,94±24,93 (22-100), mental sağlık değerlendirmesinde ortalama 59,11±20,14 (12-88) ve 

vitalite/enerji değerlendirmesinde ortalama 53,89±16,76 (20-90) tespit edildi. İki 

değerlendirme arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05) (Tablo-11). 

 
Tablo-11. 

Diyabetli Olan Olgular Median Minimum Maximum Mean 

Std 

Deviation 

sağlığın genel algılanması 2009 52,00 10,00 72,00 50,83 17,36 

sağlığın genel algılanması 2010 52,00 10,00 72,00 48,94 18,86 

fiziksel fonksiyon 2009 50,00 0,00 100,00 48,33 20,93 

fiziksel fonksiyon 2010 50,00 0,00 100,00 44,44 26,28 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2009 25,00 0,00 100,00 36,11 35,59 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2010 25,00 0,00 100,00 40,28 42,13 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2009 33,00 0,00 100,00 46,17 44,47 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2010 49,50 0,00 100,00 51,72 44,61 

sosyal fonksiyon 2009 68,75 25,00 100,00 68,06 25,08 

sosyal fonksiyon 2010 75,00 25,00 100,00 68,75 22,38 

ağrı 2009 62,00 22,00 100,00 64,17 23,92 

ağrı 2010 62,00 22,00 100,00 63,94 24,93 

mental sağlık 2009 60,00 40,00 92,00 63,33 16,19 

mental sağlık 2010 62,00 12,00 88,00 59,11 20,14 

vitalite/enerji 2009 50,00 20,00 75,00 50,00 15,90 

vitalite/enerji 2010 52,50 20,00 90,00 53,89 16,76 

 
Diyabeti olmayan olguların 2009 alt grup analizinde; sağlığın genel algılanmasında 

ortalama 61,86±15,38 (20-77), fiziksel fonsiyon değerlendirmesinde ortalama 56,14±27,16 
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(10-95), rol kısıtlaması (fiziksel) değerlendirmesinde ortalama 53,41±41,76 (0-100), rol 

kısıtlaması (emosyonel) değerlendirilmesinde ortalama 54,36±41,84 (0-100), sosyal 

fonksiyon değerlendirmesinde ortalama 71,59±20,48 (12,5-100), ağrı değerlendirmesinde 

ortalama 68,5±22,06 (22-100), mental sağlık değerlendirmesinde ortalama 65,64±12,99 (40-

92) ve vitalite/enerji değerlendirmesinde ortalama 59,09±14,93 (30-90) yüzdeleri tespit edildi. 

İkinci değerlendirme olan 2010 alt grup analizinde ise; sağlığın genel algılanmasında ortalama 

56,45±18,2 (25-87), fiziksel fonsiyon değerlendirilmesinde ortalama 58,18±33,47 (10-100), 

rol kısıtlaması (fiziksel) değerlendirmesinde ortalama 47,73±44,26 (0-100), rol kısıtlaması 

(emosyonel) değerlendirilmesinde ortalama 51,36±43,31 (0-100), sosyal fonksiyon 

değerlendirmesinde ortalama 67,27±20,59 (12,5-100), ağrı değerlendirmesinde ortalama 

63,41±25,94 (22-100), mental sağlık değerlendirmesinde ortalama 63,82±16,12 (32-92) ve 

vitalite/enerji değerlendirmesinde ortalama 58,41±18,67 (20-90)  tespit edildi. İki 

değerlendirme arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05) (Tablo-12). 

 
Tablo-12. 

Diyabetli  Olmayan Olgular Median Minimum Maximum Mean Std Deviation 

sağlığın genel algılanması 2009 67,00 20,00 77,00 61,86 15,38 

sağlığın genel algılanması 2010 59,50 25,00 87,00 56,45 18,02 

fiziksel fonksiyon 2009 55,00 10,00 95,00 56,14 27,16 

fiziksel fonksiyon 2010 65,00 10,00 100,00 58,18 33,47 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2009 50,00 0,00 100,00 53,41 41,76 

rol kısıtlaması(fiziksel) 2010 25,00 0,00 100,00 47,73 44,26 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2009 66,00 0,00 100,00 54,36 41,84 

rol ksıtlaması(emosyonel) 2010 49,50 0,00 100,00 51,36 43,31 

sosyal fonksiyon 2009 75,00 12,50 100,00 71,59 20,48 

sosyal fonksiyon 2010 71,25 12,50 100,00 67,27 20,59 

ağrı 2009 67,00 22,00 100,00 68,05 22,06 

ağrı 2010 62,00 22,00 100,00 63,41 25,94 

mental sağlık 2009 68,00 40,00 92,00 65,64 12,99 

mental sağlık 2010 66,00 32,00 92,00 63,82 16,12 

vitalite/enerji 2009 62,50 30,00 90,00 59,09 14,93 

vitalite/enerji 2010 60,00 20,00 90,00 58,41 18,67 
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Anket sonuçlarımızda bireysel değerlendirmede, Kısa Form-36’nın fiziksel fonksiyon 

sklasından 2009 ile 2010 arasında düşme kaydeden 13 (%32,5) olgu, aynı kalan 15 (%37,5) 

olgu, artış kaydeden 12 (%30) olgu bulunmaktadır. Rol kısıtlaması (fiziksel) 

değerlendirmesinde ise; 10 (%25) olguda düşme, 24 (%60) olgu önceki ankete göre aynı, 6 

(%15) olguda artış görülmektedir. Sağlığın genel algılamasında; 20 (%20) olguda düşme, 8 

(%20) olguda artma olduğu görülmektedir. Olgulardan 12’sinin (%30) ise aynı kaldığı 

görülmektedir. Rol kısıtlaması (emosyonel) değerlendirmesinde; 33 (%82,5) olgunun aynı 

kaldığı görülmektedir. Olgulardan 4’ünde (%10) artış, 6’sında (%15) düşme görülmektedir. 

Sosyal fonksiyon değerlendirmesinde; 25 (%62,5) olgunun aynı kaldığı, 5 (%12,5) olgunun 

yüzdesinin arttığı, 10 (%25) olgunun ise düştüğü görülmektedir. Ağrının değerlendirmesinde; 

22 (%55) olgunun yüzdesinde değişme olmadığı, 5 (%12,5) olgunun ağrıda azalma ifade 

ettiği, 13 (%32,5) olguda ise ağrıda artış olduğu görülmektedir. Mental sağlık 

değerlendirmesinde alınan yüzdelerin; 13 (%32,5) olguda aynı kaldığı, 10 (%25) olguda 

arttığı, 17 (%42,5) olguda düştüğü görülmektedir. Enerji/vitalite değerlendirmesinde; 13 

(%32,5) olgunun aynı kaldığı, 17 (%42,5) olgunun düştüğü, 10 (%25) olgunun ise arttığı 

görülmektedir (Tablo14,15). 
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V. TARTIġMA 

 

Çalışmamızın sonuçları periferik arter hastalığı nedeni ile krural veya pedal bypass 

yapılan ve minör amputasyonları sonrasında ekstremite kurtarılması sağlanan olguların 

fonksiyonel konumlarının uzun süre sonunda tatminkâr olduğunu ve bir yıl ara ile büyük 

oranda korunduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra Kısa Form-36 ile yapılan hayat kalitesi 

değerlendirmesinin bir yıl aradan sonra büyük oranda korunduğunun altını çizmektedir. 

Periferik damar cerrahisi konusunda yapılan araştırmaların birçoğu girişimlerin 

başarısını teknik başarı olarak tanımlamakta ve bu değerler zemininde bildiriler 

yapılmaktadır. Bu değerler arasında primer açıklık, yardımlı primer açıklık ve sekonder 

açıklık oranları yer almaktadır. Sonraki yıllarda daha fazla önem kazanmış olan ekstremite 

kurtarma oranları da aslında olgudan çok hekimin memnuniyetini gösteren faktörler olarak 

önplana çıkmaktadır. Oysa yapılmış olan bir revaskülarizasyon metodunun açıklığının uzun 

süre sağlanması ve hatta bir ekstremitenin kurtarılmış olması özellikle kritik bacak iskemisi 

gibi özellikli bir olgu grubunda her zaman başarılı bir sonuç anlamına gelmemektedir. Bu 

olgu grubu içinde bypass veya perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) tıkanmış olsa da 

ekstremite her zaman kaybedilmemektedir. Ekstremitenin kurtarılmış olması da ekstremitenin 

her zaman fonksiyonel olduğunu göstermemektedir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen 

değerlendirme metotlarının aslında sadece hekimin bakış açısını gösterdiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Olgu değerlendirmesini ölçmede ise en sık hayat kalitesini ölçme testleri yer 

almaktadır.  

Hayat kalitesini değerlendirmede farklı metotlar yer almaktadır. Bu testler genel 

değerlendirme testleri veya hastalığa özgü değerlendirme testleri olarak iki ana grupta 

incelenmektedir. Genel testler hastalığın genel yükünü değerlendirme amacı taşımaktadır ve 

herhangi bir hastalığın veya yetersizliğin etyolojisini değerlendirmeye katmamaktadır. Bu 

grup test içinde en sık kullanılanı ise Medical Outcome Study Kısa Form-36 Sağlık Durumu 

Araştırma’sıdır.
70

 Vasküler hastalığa özgü en sık kullanılan ise Nottingham Health 

Profile’dir.
71 

Çalışmamızda Kısa Form-36’yı kullanmayı ön gördük ve bu test içinde 

fonksiyonel değerlendirmenin önplana çıkartılmasına gerektiğine inandık. Bunun altında 

yatan nedenlerden ilki kohortta yer alan olguların tümünde vasküler girişimlerle birlikte öte 

minör amputasyonların var olmasıdır. İkinci önemli neden ise olguların büyük oranda 

ateroskleroza bağlı kronik kritik bacak iskemisi ile başvurması ve bu grupta hipertansiyon, 

iskemik kalp hastalığı ve inme gibi birden fazla hastalığın eşlik ediyor olmasıdır. Bu 
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nedenlerle vasküler hastalığa özgü değerlendirmenin değil genel hayat kalitesinin nasıl 

korunduğunu göstermeyi amaçladık.  

 Periferik arter hastalığı toplumda sık görülen bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumda görülme sıklığı yaşla artmakla birlikte %10-20 arasında görülmektedir. 

Semptomatik asemptomatik 1:3 veya 1:4 dolayındadır.
71

 Semptomatik olgular içinde kritik 

bacak iskemisi yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeni ile özellik taşıyan bir gruptur. 

Olguların yaklaşık %25’inde tanı konduktan sonraki bir yıl içinde kritik iskemi gelişmesi 

beklenmektedir. Her dört olgunun birinde major amputasyon beklenmektedir.
72

 Mortalite 

oranları da azımsanacak rakamlar değildir. Beş yıl içinde olguların sağkalım beklentisi %50 

civarındadır. Ölümlerin %35’inden ise kardiyovasküler nedenler sorumludur.
72

 Görüldüğü 

gibi bu olgu grubunda hastalığa ve genel sağlığa özgü rakamlar birbirini etkilemektedir ve yüz 

güldürücü değildir. Bu karmaşık tablo içinde hastalığın hayat kalitesi üzerindeki etkisini 

değerlendirme kolay bir konu olarak tanımlanamamaktadır. 

Kritik bacak iskemisinde bypass girişimlerinin hayat kalitesi üzerine etkisini 

değerlendirmede ilk yıllarda herkes tarafından kabul edilmiş anketler yerine fonksiyonel 

değerlendirme araçları kullanılmaktaydı. Bu çalışmalarda daha fazla ameliyat öncesi ve 

sonrası yaşam durumları ve hareketlilik değerlendirilmekteydi.  Bu çalışmalar ameliyat 

sonrası durumu belirlemede en etkin faktörün ameliyat öncesi durum olduğunu 

göstermektedir.
73

 Takiplerin 6. ayında yapılan değerlendirmede ameliyat öncesinde hareketli 

olan ve bağımsız yaşamakta olan olguların ameliyat sonrası 6.ayda da bağımlı olmadan ve 

hareketli yaşayabildiğini göstermektedir.
73

 Kısa Form-36 veya Nottingham Health Profile ile 

hayat kalitesi çalışmaları ise daha sonra düzenlenmiştir. Bu çalışmalar öncekilere göre daha 

küçük çaplıdır ve sıklıkla tek bir merkez tarafından yapılmış çalışmalardır.
74,75,76

 Yıllar içinde 

periferik arter hastalığında hayat kalitesinin anlamlı olarak azaldığını gösteren pek çok 

çalışma yayınlanmıştır.
77,78,79

 Ayrıca hayat kalitesindeki bozulmanın PAH’ın evresine paralel 

seyrettiği ifade edilmekte, klodikan olgulara göre kritik bacak iskemisi olanlarda hayat 

kalitesinin daha fazla etkilendiği görülmektedir.
80,81

 Son yıllarda sonuçları yayınlamış olan 

Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) çalışması konu hakkında 

fikir vermektedir. Prospektif randomize ve çok merkezli olarak tasarlanmış olan BASIL 

çalışmasında kritik bacak iskemisinde balon anjiyoplasti ve cerrahi girişim 

karşılaştırılmaktadır.
82

 Ancak çalışmanın analizi içinde Kısa Form-36 sonuçları da sekonder 

sonlanım kriterleri olarak yer almaktadır. BASIL’deki Kısa Form-36 sonuçları hem cerrahi 

grubunda hem de PTA grubunda hayat kalitesinin başlangıç değerlerine göre arttığını 

göstermektedir. Bu artış özellikle fiziksel ve mental skorlarda görülmektedir. Ancak 
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sonuçlardaki düzelme uzun döneme yansımamaktadır.
82

 Ancak BASIL çalışmasında yer alan 

olguların özellikleri açısından homojen olduğu söylenemez. Beş yüzün üzerinde olgu 

çalışmaya dahil edilmiştir ancak farklı girişim metotları yer almıştır ve ek girişimlerin hayat 

kalitesi üzerine etkisi tartışılmamaktadır. Bugüne değin kritik bacak iskemisinde hayat kalitesi 

konusunda yapılan en geniş prospektif çalışma PREVENT III çalışmasıdır.
83

 Bu çalışma alt 

ekstremite bypass girişimi yapılan olgularda yapılan çok merkezli bir çalışma idi. Çalışmanın 

sekonder sonlanımında ise hayat kalitesi değerlendirmesi yer almakta idi. Bu çalışmada hayat 

kalitesini değerlendirmek amacı ile Vascular Quality of Life Questionnaire kullanıldı. 

Olgularla girişim öncesi, girişimden sonra 3.ve 12. aylarda değerlendirme yapıldı. Bu çalışma 

girişim sonrası ekstremite kurtarılması sağlanan olguların tümünde skorlarda artma olduğunu 

göstermektedir. Çalışmamızda yer alan olguların ilk değerlendirme sırasında takip süresi 46±6 

(1-121) aydı. Çalışmanın açık noktalarından biri olguların her değerlendirme sırasında aynı 

takip ayında olmamasıdır. Bunu ortalama değerleri tespit ederek ve Standard sapma hesapları 

ile aşmaya çalıştık. Elbette ameliyat öncesi hayat kalitesinin değerlendirilmemesi de ikinci 

açığı oluşturmaktadır. Ancak kritik iskemi nedeni ile hayat kalitesinin bozulmuş olması 

açıktır ve daha önce yayınlanmış tüm çalışmalarda bu net olarak ortaya konmaktadır. Bu 

çalışmayı tasarlarken amacımız hayat kalitesinde artışı göstermekle birlikte ancak uzun 

dönemde olgularımızın hastalıkla nasıl başa çıkabildiğini ve fonksiyonlarını ne kadar 

koruyabildiklerini değerlendirmekti.  İlk değerlendirmede anketin alt ölçekleri olan; sağlığın 

genel algılaması, fiziksel rol kısıtlaması, emosyonel rol kısıtlaması, fiziksel fonksiyon, sosyal 

fonksiyon, ağrı, mental sağlık ve vitalite-enerji skorlarının olgularda %50-60 aralığında 

yoğunlaştığını tespit ettik. Bu değerler hayat kalitesinin orta değerlerde korunmuş olduğunu 

göstermekte idi. İkinci değerlendirmeyi bir yıl sonra yaptık. Bu değerlendirme sırasında da 

skorların bir önceki değerlendirmeye çok yakın değerler olduğunu tespit ettik. İki 

değerlendirme arasında Kısa Form-36’nın hiçbir skalasında anlamlı bir fark yoktu. Bu 

nedenle bir yıl sonra hayat kalitesinde değişiklik olmadığını öngördük. Bazı yazarlar hayat 

kalitesindeki artışın diyabetli olgularda daha yavaş olduğunu ve diyabetik olmayanlara oranla 

daha düşük olduğunu ifade etmektedir.
83

 Toplam 47 olgunun prospektif olarak takip edildiği 

bir çalışmada diyabetli olgularda hayat kalitesindeki artış 12.ayda tamamlanırken, diyabetli 

olmayanlarda 6.ayda olmaktadır.
84

 Olgularımızın diyabetli ve diyabetli olmayanları alt grup 

olarak incelediğimizde ne ilk değerlendirme ne de ikinci değerlendirme sırasında anlamlı bir 

fark tespit etmedik. Bu nedenle diyabetli olgularda hayat kalitesinin daha az korunduğu 

konusunda hemfikir değiliz.  
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 Kısa Form-36 değerlendirmesinde dikkatli davranılması gereken bir diğer konu da 

olguların hayattan beklentileri konusundaki farklılıklar nedeni ile bu değerlendirmenin aslında 

hayattan tatmin olma konusunda sınırlı olmasıdır. Bir olgu için sadece komşu ziyaretini 

yapabilmek yeterli olurken bir diğerinde işinde tam yeterlilik önplana çıkmaktadır. Bu 

nedenle Kısa Form-36 içinde yer alan fizik fonksiyonların değerlendirilmesi de kanımızca 

önem kazanmaktadır. Periferik arter olgularında doku kaybı ile başvuran bazı olgularda 

sadece topuğu kurtarmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada yer alan olgularda da farklı 

düzeylerde minör amputasyonlar söz konusudur. Olguların tümünde ekstremite minör 

amputasyon sonrası kurtarılmıştır. Kısa Form-36’daki fiziksel sklalar değerlendirildiğinde 

fiziksel yeti konusunda parmak amputasyonu ve transmetatarsal amputasyon yapılmış olgular 

arasında fark olmadığını tespit ettik. Gerçekten de sadece topuğun korunması ve olguyu 

hareketli kılması yeterli gibi gözükmekte. Olguların büyük çoğunluğunun diyabetli olduğu bir 

çalışmada transmetatarsal amputasyon sonrası fonksiyonel değerlendirmede olguların 

%80’den fazlasının ambulatuar olduğunu göstermektedir.
85

 Bu çalışmada dikkat çekici 

noktalardan biri transmetatarsal amputasyon sonrası ek girişim ihtiyacının var olmasıdır. 

Benzer sonuçları vermekte olan bir diğer çalışma ise transmetatarsal amputasyon sonrası bir 

kere yara iyileşmesi sağlanan olguların eski hayat tarzlarına tekrar geri dönebildiklerini 

göstermektedir.
86 

 Çalışma grubumuz içinde iki değerlendirme arasında ortalamalar açısından anlamlı 

fark tespit etmedik. Ancak bireysel değerlendirme yapıldığında bazı olgularda Kısa Form-36 

değerlerinde yükselme yaşanırken bazılarında ise düşmeler vardı. Multivaryat analizde etkin 

bir faktör tespit edemedik. Oysa gözlemlerimiz Buerger Hastalığı nedeni ile ameliyat edilen 

olgularda yükselmelerin anlamlı olmamakla birlikte daha sık olduğunu göstermekte. Fakat bu 

grup içinde sigara kullanmaya devam eden olguların değerlerinde düşme daha sık idi. 

Ateroskleroz grubunda da benzer bulguyu tespit ettik. Bu da hastalığın nedeni olan faktörlerin 

ortadan kaldırılamadığı olgularda hastalığın devam ettiğini ve bu nedenle hayat kalitesindeki 

bozulmanın devamına neden olduğunu düşündürdü. Oysa bypass’ı tıkanmış olsa bile 

ekstremitesi kurtarılan ve sigara içmeyi bırakmış olan olgularda hayat kalitesinde 

yükselmenin devam ettiğini gördük. Ancak bazı çalışmalarda takip döneminde hastalığa özgü 

veya cerrahiye özgü komplikasyon gelişmesi halinde hayat kalitesindeki düşüş diğer olgulara 

göre daha fazla olduğunu göstermektedir.
86

 Çalışmada yer alan olgu grubu içinde alt 

gruplarda yer alan olgu sayısının düşük olması nedeni ile istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonucun önlendiğini düşünmekteyiz. 
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VI.YORUM 

 

Kronik kritik alt ekstremite iskemisi ilerleyici bir şekilde hayat kalitesine zarar 

vermektedir. Krural veya pedal bypassın girişimi ve minör amputasyon işleminin kronik kritik 

alt ekstremite iskemisi olan olgularda hayat kalitesinde uzun süreli olumlu bir etki yarattığı, 

hayat kalitesi ölçütü olarak kabul edilen jenerik test Kısa Form-36 sonuçları ile 

anlaşılmaktadır. Bu anket sonuçlarına göre uzun dönemde olguların ekstremitelerinin 

kurtarılmış olması olgular tarafından olumlu kabul edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarıda bu  

durumdan diyabeti olmayan ve her ne kadar daha dar kapsamlı olsa da diyabetli olan 

olgularında yararlandığını göstermektedir. Unutulmaması gereken, kronik kritik alt ekstremite 

iskemisine eşlik eden hastalıkların mortalitesinin yüksek olmasıdır. Hayat kalitesi 

değerlendirilmesinde anketlere yansıyan olumsuz sonuçlar genellikle yandaş hastalığın genel 

durumu bozmasındandır. Bu yandaş hastalıklar olgunun hayat kalitesini etkilemesinden de 

öte, sıklıkla kardiyovasküler veya serebral hadiseler olması nedeniyle beklenen yaşam 

süresini azaltmaktadır. Ameliyat mortalite riskini de yükselten bu yandaş hastalıklar her ne 

kadar ekstremite kurtarılması için umut kırıcı olsa da, yüksek mortaliteye rağmen hekim asla 

ekstremitenin kurtarılması konusunda yılmamalıdır. Çünkü, yandaş hastalık tedavisi 

konusunda agresif davranıldığında ve olgu bu hastalıklar yönünden iyi bilgilendirildiğinde 

hayat kalitesi uzun süreç içerisinde yükseltilebilmektedir Ayrıca sonuçlarımızda uzun 

dönemde ayakta doku kaybı olsa bile sadece topuğun korunduğu olgularda dahi ekstremitenin 

fonksiyonel olarak korunabildiğine işaret etmektedir. Bu fonksiyonellik kendi hayatını idame 

etirmesinden uzun süreli spor veya sosyal aktiviteye kadar değişmektedir.   

Bu nedenle bu veriler kronik kritik alt ekstremite iskemisi olan tüm olgulara 

yaklaşımda kullanılabilir. Böylece krural veya pedal bypass cerrahisi ile birlikte minör 

amputasyon sonrası olguya uzun dönemde neler beklemesi gerektiği konusunda gerçekçi bir 

tablo çizebilmektedir.  

 Sonuç olarak, krural veya pedal bypass ile birlikte yapılmış minör amputasyonun 

sonucunda ekstremite kurtarılmasının fonksiyonel sonuç ve hayat kalitesi değerlendirmesi 

ümit vericidir. Bu yöntem Fontaine Sınıflaması Evre IV olgularda denenmelidir. 
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VIII. EKLER 

 

KISA FORM-36 ANKETĠ 

 

1. Genel olarak sağlığınız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz? 

 

a) Mükemmel    

b) Çok iyi   

c) İyi    

d) Orta   

e) Kötü 

 

2. Bir yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, şimdi genel olarak sağlığınızı nasıl 

değerlendirirsiniz? 

 

a) Bir yıl öncesine göre çok daha iyi 

b) Bir yıl öncesine göre biraz daha iyi 

c) Bir yıl öncesiyle hemen hemen aynı 

d) Bir yıl öncesine göre biraz daha kötü 

e) Bir yıl öncesinden çok daha kötü 

 

3. Aşağıdaki maddeler gün boyunca yaptığınız etkinliklerle ilgilidir. Sağlığınız şimdi bu 

etkinlikleri kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa ne kadar? 

 

 

 Evet, oldukça 

kısıtlıyor 

Evet, biraz 

kısıtlıyor 

Hayır, hiç 

kısıtlamıyor 

Koşmak, ağır kaldırmak, ağır sporlara 

katılmak gibi ağır etkinlikler 

   

Bir masayı çekmek, elektrik süpürgesini 

itmek ve ağır olmayan sporları yapmak 

gibi orta dereceli etkinlikler 
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Günlük alışverişte alınanları kaldırma 

veya taşıma 

   

Merdivenle çok sayıda kat çıkma    

Merdivenle bir kat çıkma    

Eğilme veya diz çökme    

Bir iki kilometre yürüme    

Birkaç sokak öteye yürüme    

Bir sokak öteye yürüme    

Kendi kendine banyo yapma veya 

giyinme 

   

 

4. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınızın sonucu olarak, işiniz veya diğer günlük 

etkinliklerinizde, aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaştınız mı? 

 

 Evet Hayır 

İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı?   

Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız?   

İş veya diğer etkinliklerinizde kısıtlanma oldu mu?   

İş veya diğer etkinlikleri yaparken güçlük çektiniz mi? 

 (Örneğin daha fazla çaba gerektirmesi) 

  

 

5. Son 4 hafta boyunca, duygusal sorunlarınızın (örneğin çökkünlük veya kaygı) sonucu 

olarak işiniz veya diğer günlük etkinliklerinizle ilgili aşağıdaki sorunlarla karşılaştınız 

mı? 

 

 Evet Hayır 

İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı?   

Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız?   

İşinizi veya diğer etkinliklerinizi her zamanki kadar dikkatli 

yapamıyor muydunuz? 
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6. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız, aileniz, arkadaş 

veya komşularınızla olan olağan sosyal etkinliklerinizi ne kadar etkiledi? 

 

a) Hiç etkilemedi 

b) Biraz etkiledi 

c) Orta derecede etkiledi 

d) Oldukça etkiledi 

e) Aşırı etkiledi 

 

7. Son 4 hafta boyunca ne kadar ağrınız oldu? 

 

a) Hiç         

b) Çok hafif   

c) Hafif   

d) Orta         

e) Şiddetli          

f) Çok şiddetli 

 

8. Son 4 hafta boyunca ağrınız, normal işinizi (hem evişlerinizi hem ev dışı işinizi 

düşününüz) ne kadar etkiledi? 

 

a) Hiç etkilemedi 

b) Biraz etkiledi 

c) Orta derecede etkiledi 

d) Oldukça etkiledi 

e) Aşırı etkiledi 

 

9. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta boyunca neler hissettiğinizle ilgilidir. Her soru için 

sizin duygularınızı en iyi karşılayan yanıtı, son 4 haftadaki sıklığını gözönüne alarak, 

seçiniz. 
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 Her 

zaman 

Çoğu 

zaman 

Oldukça Bazan Nadiren Hiçbir 

zaman 

Kendinizi yaşam dolu 

hissettiniz mi? 

      

Çok sinirli bir insan oldunuz 

mu? 

      

Sizi hiçbir şeyin 

neşelendiremeyeceği 

kadar kendinizi üzgün 

hissettiniz mi? 

      

Kendinizi sakin ve uyumlu 

hissettiniz mi?  

      

Kendinizi enerjik hissettiniz 

mi? 

      

Kendinizi kederli ve hüzünlü 

hissettiniz mi? 

      

Kendinizi tükenmiş 

hissettiniz mi? 

      

Kendinizi mutlu hissettiniz 

mi? 

      

Kendinizi yorgun hissettiniz 

mi? 

      

 

10. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız sosyal 

etkinliklerinizi (arkadaş veya akrabalarınızı ziyaret etmek gibi) ne sıklıkta etkiledi? 

 

a) Her zaman     

b) Çoğu zaman     

c) Bazen     

d) Nadiren     

e) Hiçbir zaman 
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11. Aşağıdaki her bir ifade sizin için ne kadar doğru veya yanlıştır?  Her bir ifade için en 

uygun olanını işaretleyiniz. 

 

 Kesinlikle 

doğru 

Çoğunlukla 

doğru 

Bilmiyorum Çoğunlukla 

yanlış 

Kesinlikle 

yanlış 

Diğer insanlardan biraz 

daha kolay hastalanıyor 

gibiyim. 

     

Tanıdığım diğer 

insanlar kadar 

sağlıklıyım. 

     

Sağlığımın kötüye 

gideceğini 

düşünüyorum. 

     

Sağlığım mükemmel.      
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