
 

  



Nörogirişimsel Radyoloji 

SS - 01 

AKUT İSKEMİK İNMENİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Aynur Mucuk1, Gülay Karaman1, Oya Derin1, Aynur Şahin1, Ömer Yıldız1, Hatem Hakan 

Selçuk1, Batuhan Kara1 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroradyoloji Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ:İnme; serebral fonksiyonların bozulması sonucu fokal veya global 

düzeyde klinik belirtilerin hızla ortaya çıktığı klinik sendromdur. Biz bu sözlü sunumda ilk 

6 saatte başvuran akut iskemik inmenin endovasküler tedavisinde hasta hazırlığı ve diğer 

hemşirelik hizmetlerinin rolünü anlatmayı amaçladık. 

YÖNTEM:2011-2016 yılları arasında ilk 6 saatte başvuran iskemik inme tanısı ile 

endovasküler tedavi uygulanan 79 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. 

BULGULAR:İnme hastası kliniğe giriş yaptığı andan itibaren yakın gözetim altında 

tutulmalı ve hızlıca cihazın olduğu masaya alınıp anestezi ekibine teslim edilmelidir. Bu 

yüzden hastanın ve işlem masasının mümkün olduğunca hızlı hazırlanması gerekir. Ayrıca 

daha önce kullanılacak bütün malzemelerin ve cihazların 24 saat kullanıma hazır olması 

gerekir. 

Hemşire hızlıca kurşun önlüğünü, gözlüğünü, tiroid koruyucusunu takarak giyinir. Önce 

işlem masasını açar, steril önlüğünü giyer ve ekibi koordine eder. Hastanın bölge 

temizliğini yaptıktan sonra steril örtülerle kapatılıp işleme başlanır. İşlem bitene kadar 

doktor asiste edilir. İşlem sonrasında ekiple birlikte hastanın yoğun bakıma transferi 

sağlanır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ:İskemik inmenin klinik sonuçlarını düzeltmek için vakaya hızlı ve 

etkin şekilde müdahalenin sağlanması gerekmektedir. Çünkü bu hastalarda kaybedilen 

her dakika beyin dokusunda kayıpla karşımıza çıkmaktadır. Erken ve doğru müdahale 

hastanın mortalite ve morbiditesini olumlu şekilde etkilediği gibi maliyetleri de önemli 

oranda azaltmaktadır. Bu yüzden bu işlem hazırlıklarının zamanında ve uygun bir şekilde 

yapılabilmesi için diğer ekiplerle birlikte profesyonel bir hemşire ekibinin olması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : bakım, hemşire, inme 

Notlar : Biz bu sözlü bildiride inme merkezi olan kliniğimizde edindiğimiz 

tecrübelerimizi özellikle hemşire arkadaşlarımızla paylaşmayı amaçladık. 
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İNFERİOR PETROSAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİNİN CUSHİNG HASTALIĞININ 

TANISINA KATKISI VE MRG İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Tümay Bekci1, Ayşegül İdil Soylu1, Ümit Belet1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışmada İnferior petrosal sinüs örneklemesinin ACTH bağımlı Cushing 

hastalığının tanısında diagnostik etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz etik kurulu onayı ile retrospektif olarak girişimsel 

radyoloji ünitemizde 2005-2015 yılları arasında İPSÖ yapılan 37 hastada hipofizer 

Cushing hastalığını ektopik Cushing hastalığından ayırt etmede İPSÖ nin diagnostik 

etkinliği hasta dosyaları ve hastane datası incelenerek araştırıldı. Opere olan hastaların 

operasyon notları ve patoloji sonuçlarına ulaşıldı. 3 hasta labaratuvar sonuçlarına 

ulaşılamadığı için, 3 hasta ise cerrahi yapılmadığı için  çalışmadan çıkarıldı. 31 hastanın 

İPSÖ öncesi hipofiz MR incelemeleri  de ayrıca araştırıldı. MRG ve İPSÖ nin pituiter 

adenomların tespiti ve lateralizasyonunun belirlenmesindeki katkıları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Bir hasta hariç tüm hastalarda bilateral İPSÖ başarılı şekilde yapıldı (Başarı 

oranı: %96) 31 hastanın 28'sında (%90) CRH sitümülasyonu öncesi IPS/PK oranı > 2; 

30'inde (%96) CRH sitümülasyonu sonrası >3 bulundu. Her iki oranın diagnostik etkinliği 

de magnetik rezonans görüntülemeye (%65) göre önemli oranda yüksekti. Hastaların biri 

hariç tümü CRH öncesi ve sonrası örneklemelerde santralize oldu (%96).  Santralize olan 

30 hastadan sadece 1 hastada laterizasyon mevcut değildi (%4). 

Sonuç: İPSÖ santral Cushing hastalığını ektopik Cushing hastalığından ayırt etmede 

yüksek diagnostik etkinliğe sahiptir. 

Anahtar Kelimeler : Cushing Hastalığı, İnferior Petrozal Sinüs Örneklemesi, Manyetik 

Rezonans Görüntüleme 
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LAPARASKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SONRASI OLUŞAN SAFRA YOLU 

YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER 

Güven Kahriman1, Nevzat Özcan1 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gevher Nesibe Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 

Kayseri 

Amaç: Laparaskopik kolesistektomi sonrası oluşan safra yolu yaralanmalarının 

tedavisinde perkütan girişimsel işlemleri ve sonuçlarını sunmaktır.   

Hastalar ve yöntem: Laparaskopik kolesistektomi geçirmiş ve safra yolu yaralanması 

oluşmuş 45 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Başvuruda hastalarda, sarılık, 

safra kaçağı, veya kolanjit tablosu mevcuttu. Yaralanmalar, duodenal güdük kaçağı, izole 

dal yaralanması, ana hepatik kanal yada bifurkasyunun tam yada parsiyel yaralanması ve 

eşlik eden bilioma şeklindeydi. Yapılan işlemler; perkütan bilier drenaj, perkütan stenoz 

dilatasyonu, perkütan bilier plastik stent yerleştirilmesi, perkütan emilebilir stent 

yerleştirilmesi, izole dal yaralanmasına bağlı oluşan safra kaçağının kapatılması için glue 

embolizasyonu ve perkütan bilioma drenajıydı. 

Bulgular: Yapılan perkütan bilier işlemler ile hastaların tümünde başvuru semptomları 

giderildi ve safra yolu bütünlüğü sağlandı. Takip süresi boyunca 2 hastada perihepatik 

abse, 1 hastada hepatik arter yaralanması, 5 hastada kolanjit, 3 hastada intrahepatik taş 

oluşumu gözlendi. Bir hasta cerrahiye sevk edilerek karaciğer segment rezeksiyonu ve 

bilio-enterik anastomoz yapıldı.   

Sonuç: Laparaskopik kolesistektomi sonrasında oluşan safra yolu yaralanması bulunan 

hastaların safra yolu bütünlüğünün sağlanması ve semptomların giderilmesinde, perkütan 

bilioma drenajı, perkütan bilier drenaj, stenozların dilatasyonu, plastik ve emilebilir stent 

yerleştirilmesi, ve safra kaçağının durdurulmasında glue embolizasyonu, etkili girişimsel 

işlemlerdendir. 

Anahtar Kelimeler : Laparaskopik kolesistektomi, safra yolu yaralanması, peruktan 

girişimsel işlemler 

Notlar : Saygıdeğer bilim kurulu üyesi hocalarım; resimler PowerPoint 

sunusunda yer alacaktır. saygılarımla.. 
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OSTEOİD OSTEOMA OLGULARINDA RADYOFREKANS ABLASYON 

UYGULAMALARIMIZ 

N. Kemal Altınbaş1, Cemil Yağcı1, Kerem Başarır2 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ad 

Amaç 

Osteoid osteoma olgularında BT rehberliğinde gerçekleştirilen RF ablasyon uygulamaları 

ve sonuçlarının tartışılması amaçlandı. 

Metod 

Ağustos 2012 ile Kasım 2015 tarihleri arasında işlem yapılan ardışık 35 hasta çalışmaya 

dahil edildi. Hastalara BT ünitesinde, sedasyon anestezisi altında işlem yapıldı. Kayıtlar 

retrospektif olarak incelendi. Nidus genişliği ve yerleşim yeri (kortikal, kortikal-

intramedüller, medüller) not edildi. Hastalar rutin olarak işlem sonrası bir gün yatırılarak 

takip edildi. 

Bulgular 

Çalışmada 25 erkek, 10 kız hasta mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması, nidus ortalama 

çapı sırasıyla 16±5.59, 5.64±2.5 mm idi. Nidusların 24’ü kortikal, 7’si kortikal-

intramedüller, 4’ü medüller yerleşimliydi. Lezyonlar femur (n=19), tibia (n=9), 

asetabulum (n=3), fibula (n=1), kalkaneus (n=1) (figür 1), skapula (n=1) ve iliak kemik 

(n=1) yerleşimliydi. İşlem sonrası bir hasta hariç tüm hastalarda ağrının kaybolduğu 

gözlendi. Bu hastaya 3 hafta sonra re-ablasyon yapıldı. Bir hastada işlem sonrası 1 saat 

süren peroneal nöropraksi, bir hastada 5-6 gün süren karıncalanma hissi gelişti. Bir 

hastada 15. ayda yeniden başlayan ağrı (nüks) saptandı ve RF ablasyon önerildi. Üç 

hastada işleme bağlı yanık (3. derece) gelişti.  

Sonuç 

Osteoid osteomaya yönelik RF ablasyon uygulamalarının tedavi başarısı yüksektir. İşlem 

başarısızlığı ve nüks oranı düşüktür. Tedavi sonrası ağrıda dramatik düzelme, erken 

taburculuk ve gündelik yaşama ağrısız olarak kısa sürede dönüş beklenir. Tedavisinde 

uygun lokalizasyonlardaki lezyonlarda RF ablasyon cerrahi tedavinin önüne geçmiştir. 

İşleme bağlı komplikasyon oranı düşüktür. İşleme bağlı olarak gelişebilen yanık ciddi bir 

sorun teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : BT, Osteoid osteoma, RF ablasyon 

 



Figürler :  
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MORFOLOJİK PARAMETRELER ARACILIĞIYLA SEREBRAL ANEVRİZMA 

RÜPTÜR RİSKİNİN BELİRLENMESİ 

Enes Duman1, Erkan Yıldırım1, İlker Çöven2 
1Başkent Üniversitesi Girişimsel Radyoloji 
2Başkent Üniversitesi Beyin Cerrahisi 

Amaç:  Literatürde serebral anevrizma rüptür tahmininde kullanılan farklı çalışmalarda 

farklı şekillerde hesaplanan bazı morfolojik parametreler mevcuttur. Amacımız farklı 

şekillerde ölçülen bütün morfolojik parametreleri birarada değerlendirerek rüptür riskini 

değerlendirmede en güçlü parametreyi bulmak 

Materyal-metod: Retrospektif olarak yapılan çalışmamız 87 rüptüre 25 non-rüptüre 

toplam 112 anevrizma içermektedir. Anevizmaların aspect ratio, size ratio, ostium ratio, 

derinlik, parent arter çapları literatürdeki farklı ölçüm metodlarıyla 3D anjiyografi imajları 

kullanılarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda rüptür ile hastanın yaşı, cinsiyeti, 

anevrizmanın lokalizasyonu arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki olup olmadığı da 

değerlendirilmiştir. 

Sonuçlar:  Non rüptüre ve rüptüre anevrizmaların en sık görüldüğü lokalizasyon anterior 

komunikan arterdi. Anevrizma çapı, maximum derinlik, perpendicular derinlik, size ratio 

(SR1, SR2), aspect ratio gibi morfolojik parametrelerde rupture olmuş ve olmamış 

anevrizmalar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Bu 

parametrelerin bağımsız prediktif değerlerinin hesaplanması için lojistik regresyon testi 

kullanıldı ve sonuç olarak rüptür için en anlamlı morfolojik prediktif değer olarak 

SR1 bulundu. 

Tartışma: Çalışmamıza göre anevrizma çapı, maximum derinlik, perpendicular derinlik, 

size ratio (SR1, SR2), aspect ratio gibi morfolojik parametrelerde rupture olmuş ve 

olmamış anevrizmalar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar çıkmıştır 

ve SR1 anevrizma rüptür riskini belirlemede en güçlü morfolojik parametredir. 

Anahtar Kelimeler : serebral anevrizma, rüptür risk, morfolojik parametreler 
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"DOUBLE-LAYER MİCROMESH" İNTRAVASKÜLER STENT: ANEVRİZMALARDA 

VEYA ÜLSERE / TROMBÜS İÇEREN KOMPLİKE STENOTİK LEZYONLARDA 

KULLANIMI 

Koray Akkan1, Elif Ersöz1, Merve Yazol1, Halil Özer1, Erhan Ilgıt1, Baran Önal1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilimdalı, Ankara 

AMAÇ;   Karotis , vertebral veya renal arterlerin ülsere / trombüs içeren komplike 

stenozlarının veya anevrizmalarının endovasküler tedavisinde  yeni nesil "double-layer 

micromesh" stent kullanımının erken dönem sonuçlarının sunulması. 

GEREÇ  ve YÖNTEM:  "Double-layer micromesh" stent (Roadsaver, Terumo) yaşları  52-

72 ( ortalama 61,8)  arasında altısı erkek toplam 8 olguda kullanılmıştır. Beş olguda 

ülserasyon veya trombüs içeren komplike karotis arter stenozuna, bir olguda serebral 

anevrizma tedavisi sonrası gelişen iatrojenik ana karotis arter fokal diseksiyonuna, bir 

olguda renal arter anevrizmasına ve bir olguda da vertebral arter V1 segment 

anevrizmasına yönelik olarak endovasküler tedavi gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR:  Komplike karotis stenozu olgularının altı aya varan anjiografik 

kontrollerinde, iatrojenik ana karotis arter fokal diseksiyon olgusunun birinci yıl 

anjiografik kontrolünde düzgün kontur özellikleri gösterdikleri izlenmiştir. Renal arter ve 

vertebral arter anevrizma olgularının ilk ay kontrollerinde dolmadıkları ve anevrizmal 

segmentlerin düzgün kontur özellikleri gösterdiği izlenmiştir. Tüm stenotik lezyonlarda 

balonlu kateter ile post-dilatasyon sonrası istenilen çapa ulaşılmış, distal emboli 

saptanmamıştır. 

SONUÇ:  Endovasküler tedavi amacıyla "double-layer micromesh" stent kullanımının 

komplike stenotik karotis arter lezyonlarında açıkkalımı sağlarken ülsere / trombotik 

içerikten kaynaklanabilecek distal emboli gibi komplikasyonları önlediği gözlenmiştir. 

İatrojenik karotis arter diseksiyonunda ve anevrizmalarda erken dönemde ilgili 

segmentlerin düzgün duvar özellikleri gösterdiği ve anevrizmaların endovasküler 

tedavisini sağladığı izlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : sakküler anevrizma, karotis arterin ülserleşen plağı, karotis 

diseksiyonu, stentler, 

 



Figürler :  
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İNFRAPOPLİTEAL KRONİK TOTAL OKLÜZYONLARDA TRANSPEDAL 

ARTERİYEL REKANALİZASYON 

Koray Akkan1, Vugar Musayev1, Fatih Öncü1, Baran Önal1, Erhan Ilgıt1, Abdullah Özer2, 

Mustafa Hakan Zor2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Amaç: Kritik bacak iskemisi kliniği bulunan olgulardaki infrapopliteal kronik total 

oklüzyonlarda (KTO) endovasküler tedavi seçeneği kullanılmaktadır. Rekanalizasyon 

amacıyla sıklıkla antegrad akses kullanılmaktadır. Antegrad rekanalizasyon seçeneğinin 

başarısız olduğu olgularda ve trifukasyon düzeyini ilgilendiren (krural arter ostiumlarının 

ayırt edilemediği) KTO olgularında transpedal arteriyel rekanalizasyon deneyimimizi 

sunmayı amaçladık. 

  

Gereç ve Yöntem: Diagnostik anjiografileri sonrasında antegrad rekanalizasyonun 

başarısız olduğu yirmidört erkek, 3 kadın toplam 27 hastada 33 transpedal arteriyel 

yaklaşım tercih edilmiştir. Olguların 21’ inde anterior tibial/dorsal pedal artere, 12’sinde 

posterior tibial artere, trifukasyon düzeyinde oklüzyonu bulunan 6 olguda ise; her iki 

artere ultrasonografi kılavuzluğunda ponksiyon gerçekleştirilmiştir. Ortalama oklüzyon 

uzunluğu 19 cm ölçüldü. Destek kateteri ve kılavuz tel ile gerçekleştirilen rekanalizasyon 

sonrasında dizaltına özgü uzun balon kateterler ile PTA işlemi yapılmıştır. 

  

Bulgular: Diagnostik anjiografi sonrasında 5 olguda klinik patolojinin Buerger hastalığı, 

diğer olgularda ise; aterosklerotik damar hastalığı ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. 

Transpedal rekanalizasyon tüm olgularda başarıya ulaşmış ancak Buerger tanısıyla 

değerlendirilen 2 olguda PTA işlemi sonrası distal akım sağlanamamıştır (Teknik başarı 

%94).    

  

Sonuç: Antegrad rekanalizasyonun başarısız olduğu ya da trifukasyon düzeyini etkileyen 

infrapopliteal KTO’ ların tedavisinde transpedal arteriyel yaklaşım girişimsel radyoloji 

uzmanları tarafından kullanılabilecek teknik başarı oranını  artıran alternatif bir 

endovasküler tedavi seçeneğidir.  

Anahtar Kelimeler : Periferik arter hastalıkları, endovasküler prosedürler, anjiyoplasti 

 



Figürler :  

 

Notlar : Transpedal arteryel yaklaşım tekniği videoları ile sunulması 

planlanmaktadır. 
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SEREBRAL ANEVRİZMALARDA ENDOVASKÜLER VE CERRAHİ TEDAVİ 

SEÇENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Abdullah Şükün1, Mustafa Çetin1, Ahmet Şükrü Alparslan1, Ramazan Uyar2, Tolga Gediz2, 

Cemil Gürses1, Bülent Çekiç1, Mert Köroğlu1 
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 
2Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği 

   Serebral anevrizmaların toplumda görülme oranı %2-3 civarındadır ve anevrizmaların çoğu rüptüre oluncaya kadar 

asemptomatiktir.Çalışmamızda  anevrizma saptanan hastlaları endovasküler ve cerrahi grupta karşılaştırarak hastaların 

prognozunu araştırdık. 

   Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Girişimsel Radyoloji Ünitesinde endovasküler yolla tedavi edilen 81 

hasta   ile Beyin Cerrahisi Kliniğinde  cerrahi olarak tedavi edilen 79 hasta geriye dönük olarak incelendi.  

   Endovasküler grupta 81 hastaya ait 89 anevrizma, cerrahi grupta 79 hastanın 88 anevrizması değerlendirimiş olup, işlem ile 

ilgili gelişen komplikasyonlar,     anjiyografik takip sonuçları değerlendirildi. Endovasküler tedavi grubunda 1 hastada 

tromboembolik komplikasyon gelişti ve uygun şekilde müdahale edildi.2 hastada işlem sırasında kanama gözlenmiş olup 2 sine 

de balonla müdahale edilip kanama durduruldu.Kontrolü yapılan 55 anevrizmanın 6. ay takibinde 51(%92,7 ) anevrizmada tam 

oklüzyon ve 4 (% 6,3), anevrizmada da rekanalizasyon saptandı.Endovasküler tedavi grubunda işleme bağlı mortalite oranı ise 

(n:3, %3), hastalığa bağlı toplam mortalite oranı n:7 %8 idi.Cerrahi gruptaki hastalarda mortalite oranı %35(n:28) olarak 

bulunmuştur. 

1995 yılında ayrılabilir koyillerin bulunuşundan sonra cerrahi tedaviye alternatifi olarak gösterilen endovasküler tedavi teknikleri 

bu alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler daha kompleks lezyonların tedavi edilebilmesine olanak sağlamıştır.Endovasküler tedavi 

güvenli ve etkin bir yöntem olup takip sonuçları da bu tedavinin yüksek stabilitesini ortaya koymaktadır.Endovasküler tedavi 

altenatif bir tedaviden ziyade ilk tedavi yöntemi haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler : endovasküler tedavi ,serebral anevrizma, İntrakraniyal anevrizma, 

koil embolizasyon 

 

Figürler :  
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KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA TRANSHEPATİK KALICI DİALİZ 

KATETERİN ETKİNLİĞİ: GÜVENLİ VE İŞLEVSEL Mİ? 

Bekir Şanal1, Ömer Fatih Nas2, Nurullah Doğan3, Mehmet Korkmaz1, Kadir Hacıkurt2, 

Abdülmecit Yıldız4, İrem İris Kan Aytaç5, Bahattin Hakyemez2, Cüneyt Erdoğan2 
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad, Kütahya 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad, Bursa 
3Özel Bahar Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bursa 
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bd, Bursa 
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ad, Bursa 

Amaç: Transhepatik yolla kalıcı hemodiyaliz kateteri yerleştirilen geniş bir seride işlemin 

güvenilirliğini, kateterlerin işlevselliğini ve diğer olgu serileri ile birlikte literatürü gözden 

geçirmeyi amaçladık. 

Metod: Transhepatik tünelli kalıcı hemodiyaliz kateteri yerleştirilen 38 hasta (yaş 

ortalaması 56 ± 10; 20 kadın ve 61 ± 11; 18 erkek) değerlendirildi. İlk kateterizasyon 

tarihi, prosedür detayları, kateterlerin işlevsel olduğu süreler, kateterin değişim veya 

çıkartılma nedeni, kateterle ilişkili komplikasyonlar ve hastaların güncel durumları 

retrospektif olarak incelendi. 

Sonuçlar: Otuzsekiz olgunun tamamında kateterler başarıyla yerleştirildi (teknik başarı 

100%). Doksan bir aylık takip periyodu boyunca toplam 69 kateter takılmıştı. Kateteri 

çalışıyorken ex olan, kateteri halen fonksiyonel olan, kateteri çalışıyorken 

transplantasyona ve fistüle giden toplam 35 kateter değerlendirmeye alınmadı. 

Kateterlerin fonksiyonelliği, katetere bağlı herhangi bir komplikasyon nedeni ile revizyon 

gereken diğer 34 kateter ile değerlendirildi. Kaplan Meier analizi ile araştırıldığında 

kateterlerin yarısının 136. günde fonksiyonel olduğu görüldü. Başlıca dört komplikasyon; 

tromboz (16/34; 47%, 100 kateterde 0,37 gün), enfeksiyon (8/34; 23,5%, 100 

kateterde 0,18 gün), migrasyon (8/34; 23,5%, 100 kateterde 0,18 gün) ve king (2/34; 

6%,100 kateterde 0,04 gün) idi. 

Tartışma ve Sonuç: Santral venöz erişimi mümkün olmayan kronik hemodiyaliz 

hastalarında transhepatik yol emniyetli ve fonksiyonel bir alternatiftir. İşlem, 

görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanılması durumunda yüksek teknik başarı ve düşük 

komplikasyon oranları ile gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Transhepatik kateter, santral venöz oklüzyon, kronik hemodiyaliz 
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ÇOCUK HASTALARDA DİYAFRAGMATİK MEZOTELİAL KİST: GÖRÜNTÜLEME 

BULGULARI, PERKÜTAN DRENAJ VE ULTRASONOGRAFİK TAKİP SONUÇLARI 

Güven Kahriman1, Nevzat Özcan1 
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gevher Nesibe Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 

Kayseri 

Özet    

Amaç: Çocuk hastalardaki, diyafragmatik mezoteliyal kistlerin radyolojik özelliklerini, 

perkütan tedavi ve takip sonuçlarını sunmaktır. 

Hastalar ve yöntem: Ocak 2010 ve Haziran 2015 tarihleri arasında diyafragmatik 

mezoteliyal kist tanısı konulan 24 çocuk (13 kız, 11 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hasta 

bilgileri, yapılan işlem ve takip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm 

hastaların tanısı ultrasonografi (US) ile konuldu. Bir hastada ilave olarak bilgisayarlı 

tomografi incelemesi de mevcuttu. Yirmidört hastanın 17’sine perkütan drenaj uygulandı, 

Yedi tanesi ise girişim yapılmadan ultrasonografi ile takip edildi. Drenaj yapılan 

hastalarda, işlem öncesi ve işlem sonrası kist hacimleri kaydedildi. 

Bulgular: Perkütan drenaj uygulanan 17 hastada, işlem teknik ve klinik sonuçları itibari 

ile başarılıydı. 11 kist (%64.7) işlem sonrası tamamen kayboldu. İşlem öncesi ortalama 

kist hacmi 27±28.3 mL (6-100 mL). Drenaj sonrası ortalama kist hacmi 0.86 mL (0-8 

mL) idi. Ortalama hacim azalması %98.1 (%86.4-%100) idi. Drenaj uygulanan grupta 

ortalama takip süresi 15.8 aydı (3-50 ay). Komplikasyon izlenmedi. US ile takip edilen 7 

hastanın birinde spontan hacim azalması görüldü. Diğer kistlerde hacim değişikliği 

izlenmedi. Takipte bütün hastalar semptomsuzdu. 

Sonuç: Diyafragmatik mezoteliyal kist tanısı, tipik bulguların bilinmesi ile, US 

incelemeyle kolaylıkla konulabilir. Semptomsuz çocuk hastalar girişim yapılmadan US ile 

takip edilebilir. Tedavinin gerekli olduğu durumlarda perkütan drenaj etkili ve güvenilir bir 

tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : perkütan tedavi, skleroterapi, diyafragmatik mezoteliyal kist 

Notlar : Saygıdeğer hocalarım; sunumla ilgili resimler, PowerPoint sunusunda 

mevcut olacaktır. An itibari ile yükleme şansım olmadı. Saygılarımla... 
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PRİMER KOİL EMBOLİZASYONUNA UYGUN OLMAYAN VEYA BAŞARISIZ OLAN 

ANEVRİZMALARDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE KISA VE ORTA 

DÖNEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa Özdemir1, Fatih Uzunkaya1, Ayşegül İdil Soylu1, Ümit Belet1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Primer koillemeye uygun olmayan geniş boyunlu, fuziform ya da dissekan 

anevrizmaların tedavisinde kullanılan yöntemler ve kısa ve orta dönem sonuçlarının 

değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, koil ile embolizasyona uygun olmayan veya koil ile 

embolizasyonu başarısız olan, 56 hastaya ait 60 anevrizmanın stent ve akım çevirici cihaz 

eşliğinde tedavileri ve takip sonuçları değerlendirilmiştir. 24 anevrizma stent, 31 

anevrizma da akım çevirici cihaz eşliğinde tedavi edilmiştir. İki anevrizma intraanevrizmal 

akım çevirici cihaz (Web) ile, bir anevrizma da balon eşliğinde sıvı embolizan ajan (Onyx) 

kullanılarak tedavi edilmiştir. Stent eşliğinde tedavi edilmiş 24 anevrizmadan 13’ünün 

6.ay, 11’inin de 12.ay kontrolü elde olunmuştur. 6.ay kontrolünde komplet oklüzyon 

oranı %77, 12. Ay kontrolünde komplet oklüzyon oranı %91,9 olarak hesaplanmıştır. 1 

hastada 12. Ay kontrolünden sonra tekrar koilizasyon yapılmış ve anevrizma tama yakın 

kapatılmıştır. Akım çevirici cihaz yardımıyla tedavi edilmiş 31 anevrizmadan  22’sinin 6. 

ay, 16’sının ise 12.ay kontrol görüntüleri mevcuttur. 6 ay kontrolünde komplet oklüzyon 

oranı %68, 12. Ay kontrolünde komplet oklüzyon oranı %87 olarak raporlanmıştır.  1 

hastada tüm manevralara rağmen akım çevirici cihaz uygun konumda açılamadığından 

hasta cerrahiye yönlendirildi. Sıvı embolizan ajan ve Web kullanılarak tedavi edilen 3 

hasta kontrole gelmediğinden takibi yapılamadı. 

Sonuç: Primer koil embolizasyonuna uygun olmayan anevrizmaların tedavisinde, stent ve 

akım çevirici cihazlar yüksek başarı oranları ve düşük mortalite ve morbidite oranlarıyla 

başarıyla uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : intakranial anevrizma tedavisi. stent, akım çevirici cihaz, 
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BAŞ VE BOYUN YERLEŞİMLİ ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLARDA 

ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONUÇLARIMIZ 

Serkan Şenol1, Zeynep Örnek Öcal1, Halil Dönmez1, Atilla Çoruh2, Yiğit Akçalı3, Sedat 

Çağlı4, Ertuğrul Mavili1 
1Erciyes Üniversitesi Radyoloji 
2Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi 
3Erciyes Üniversitesi Kalp Ve Damar Cerrahi 
4Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

GİRİŞ: AVM’ler besleyici arterler ve drene edici venler ile bu arter ve venleri bağlayan 

çoklu tortioze displastik damarlardan meydana gelen yüksek akımlı lezyonlardır. Bu 

çalışmada baş ve boyun yerleşimli AVM’lerde endovasküler tedavinin semptomatik klinik 

başarı yanında  kozmetik başarı da sağlayabildiğini radyolojik görüntülerle  karşılaştırmalı 

olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya baş ve boyun yerleşimli yüksek akımlı vasküler malformasyonu 

olgular dahil edildi. Etik Kurulu onayı alındı. 19 olguya toplam 34 seans embolizasyon 

işlemi yapıldı. Olgular 4 ay − 36 ay arasında değişen sürelerde takip edildi. 

BULGULAR: Olguların hepsinde kozmetik gerekcelerle tedavi olma isteği ile ağrı, 

kızarıklık, kanama, kulakta uğultu ve fonksiyon bozukluğu şikayetlerinden  en az bir 

tanesi mevcuttu.Embolizan madde olarak 16 olguda NBCA, 3 olguda onyx kullanıldı.1 

olguda NBCA ve onyx birlikte kullanıldı. Transarteriyel ulaşılamayan  6 olguda  direk 

ponksiyonla NBCA kullanılarak embolizasyon yapıldı.     

TARTIŞMA: AVM’ler en yaygın olarak santral sinir sisteminde bulunur, bunu baş-boyun, 

ekstremiteler, gövde ve iç organlar takip eder..AVM’lerin tedavisinde en önemli nokta 

çeşitli embolizan maddeler kullanılarak nidusun kapatılmasıdır. Bu çalışmada embolizan 

madde olarak NBCA ve onyx tercih edildi. Lezyon boyutunda küçülme kozmetik başarının 

temelini oluşturmaktadır. Literatürde takip süresinin artması ile rekanalizasyon 

oranlarının arttığı bildirilmektedir. Takip süremizin kısa olması çalışmamızın 

limitasyonudur. Sonuç olarak baş boyun yerleşimli AVM’lerde kalıcı sıvı embolizan madde 

ile  selektif nidus oklüzyonu yapılması etkin ve güvenilir bir yöntemdir.  

Anahtar Kelimeler : arteriyovenöz malformasyon, endovasküler tedavi, NBCA, onyx 
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TRANSPOPLİTEAL ARTER PONKSİYONLARINDA EXOSEAL DAMAR KAPAMA 

CİHAZININ HEMOSTAZ AMAÇLI KULLANIMI 

Ömür Ballı1, Volkan Çakır1, Rıdvan Pekçevik1, Mehmet Serkan Gür1 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmada ExoSeal damar kapama cihazının retrograde transpopliteal arter 

ponksiyonlarında hemostazı sağlama amacıyla kullanımı, etkinliği ve güvenilirliği 

tartışılacaktır. 

Metod: 2013 ile 2015 yılları arasında kliniğimizde,  retrograde popliteal arter ponksiyonu 

uygulanıp, hemostaz sağlanması için ExoSeal damar kapama cihazı kullanılan 23 

hastadaki toplam 37 işlem retrospektif olarak incelenmiştir. Tüm popliteal arter 

ponksiyonları, hasta prone pozisyonda iken retrograde olarak ultrasonografi ve floroskopi 

eşliğinde 21 G iğne içeren mikroponksiyon seti ile yapılmıştır. Hastalar işlem sonrasında 

4-6 saat gözlem biriminde izlenmiş ve taburculuk öncesi ultrasonografi ile ponksiyon yeri 

komplikasyonları açısından değerlendirilmişleridir. Taburculuk sonrası rutin takiplerine 

çağrılmışlardır. 

Sonuçlar: Toplam 37 işlemin 2(%6) tanesinde ExoSeal cihazı uygun şekilde 

yerleştirilememiştir. Bu hastalarda hemostaz, prone pozisyonda iken manuel 

kompresyonla sağlanmıştır. 1(%3) işlemde hematom gelişmiştir. Bu hasta bir gün 

hastanede yatırılmış , klinik takibi yapılmış, hematom boyutu ve distal kan akımı doppler 

US ile kontrol edilmiştir. Bir hastada, 1. hafta kontrolünde popliteal AV fistül olduğu 

izlenmiştir. Bu hasta tekrar işleme alınmış diz altına ve fistül bölgesine yapılan balon 

anjiyoplasti sonrası fistülün kaybolduğu izlenmiştir. 

Tartışma: Transpopliteal girişimlerde hemostazın sağlanması ; psödoanevrizma, popliteal 

arteriyovenöz fistül gelişimi ve hematom oluşumunun kompartman sendromu gibi ciddi 

komplikasyonlara yol açabilmesi sebebiyle önemlidir. Exoseal damar kapama cihazı, 

uygun teknik ile popliteal arter girişimlerinde güvenle kullanılabilir. 

  

Anahtar Kelimeler : ExoSeal, Damar kapama cihazı, Popliteal arter, AV fistül 
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İNTRAKRANİYAL GENİŞ BOYUNLU ANEVRİZMALARIN PİPELİNE FLEX 

EMBOLİZASYON CİHAZI İLE TEDAVİSİNDE ORTA DÖNEM SONUÇLAR 

Seray Akçalar1, Kıvılcım Yavuz1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad 

AMAÇ: Literatürde Pipeline Embolizasyon cihazı (PEC) ile ilgili çok sayıda araştırma vardır. 

2014 yılında PEC’in yeni jenerasyonu olan Pipeline Flex Embolizayon cihazı kullanıma 

girmiştir. PEC ile benzer dizaynda ve konfigürasyondadır ancak  tamamen modifiye 

edilmiş yerleştirme sistemi ve geri alınabilme özelliğine sahiptir. Bu çalışmada amacımız 

yeni jenerasyon Pipeline Flex Embolizayon cihazının erken ve orta dönemde güvenilirliğini 

ve etkinliğini değerlendirmektir. 

METOD: Kliniğimizde Pipeline flex embolizasyon cihazı ile tedavi edilmiş 

hastalar  retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, 

anevrizma karakteristikleri, teknik prosedürel detaylar, anjiyografik ve klinik sonuçlar ile 

6. Ay anjiyografi sonuçları değerlendirildi. 

BULGULAR: Hastaların tamamına Pipeline flex cihazı başarılı bir şekilde yerleştirildi. 

Cihazın, tam olarak açılmadan önce geri toplanıp yeniden pozisyonlandırılması gereken 

hastalar ile tedavide kullanılan stent sayıları belirlendi. Periprosedürel komplikasyon, 

mortalite, morbidite, erken ya da geç dönem kanama gelişmediği görüldü. 

SONUÇ: Pipeline Flex cihazı ikinci jenerasyon akım çevirici stent olup geri alınabilme ve 

yeniden pozisyonlandırılabilme özelliği ile PEC’in ideal  lokasyonda güvenli açılmasını 

sağlamaktadır. Böylece prosedürel başarının artmasına, kullanılan stent sayısında 

azalmaya, stent yerleştirilmesindeki sorunlara bağlı periprosedürel komplikasyonlarda 

azalmaya katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : anevrizma, endovasküler, pipeline flex, endovasküler tedavi, 

pipeline embolizasyon cihazı 
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PEDİATRİK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROSTOMİ 

Onur Taydaş1, Süreyya Vudalı1, Melih Osman Topçuoğlu1, Mehmet Şeker 1, Türkmen 

Çiftçi1, Bora Peynircioğlu1, Devrim Akıncı1, Okan Akhan1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Pediatrik hastalarda ultrasonografi (US) ve floroskopi kılavuzluğunda perkütan 

nefrostominin etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: 1995-2010 tarihleri arasında, yaşları 4 gün ile 18 yıl arasında 

değişen 196 hastada,US ve floroskopi kılavuzluğunda, intravenöz sedasyon 

altında, toplam 238 işlem gerçekleştirildi. En sık endikasyonlar, 63 hastada UP darlık, 22 

hastada UV darlık ve 16 hastada pelvik kitleye bağlı darlıktı. 18-19 G veya 21 G iğne 

kullanılarak Seldinger yöntemiyle 6-12 F kilitli kateterler yerleştirildi. 

Bulgular: Teknik başarı %100 ‘dü. İşleme bağlı mortalite olmadı. Major komplikasyon 2 

hastada görüldü (% 1). Bir hastada lokal anestezik ilaca bağlı methemoglobinemi ve 

solunum arresti gelişti. Medikal tedavi ile düzeldi. 1 hastada işlem sırasında 

ekstravazasyona bağlı ürinom gelişti, drenaj kateteri ile tedavi edildi. Minör komplikasyon 

4 hastada görüldü (%2). 2 hastada transfüzyon gerektirmeyen perirenal hematom ve 1 

hastada drenaj gerektirmeyen ekstravazasyon oldu , izlemde geriledi. Takipte değişim-

revizyon gerektiren kateter problemi 27 hastada görüldü (%13.7). 15 hastada kateter 

çıktı (4-30 gün içinde) ve aynı trakt kullanılarak yeniden takıldı.  1 hastada idrar sızıntısı, 

1 hastada kateter tıkanması ve 1 hastada malpozisyon nedeni ile kateter revizyonu 

yapıldı. 7 hastada kateter enfeksiyonuna bağlı 2 hastada ise kateter kırılmasına 

bağlı  değişim yapıldı. Kateter kalış süresi 2-150 gün arasındaydı. Kateterler cerrahi, 

medikal ve perkütan tedavi sonrasında çıkarıldı. 

Sonuç: Çocuklarda US ve floroskopi  eşliğinde perkütan nefrostomi, düşük mortalite ve 

morbidite oranına sahip etkin ve güvenli  bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : perkütan, nefrostomi, çocuk, floroskopi, ultrasonografi 

 


