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KİFOPLASTİ, VERTEBROPLASTİ VE VERTEBRAL RF ABLASYON İŞLEMLERİNİN AĞRI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ. 
 
Mehmet Fatih İnecikli
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1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı 

 

Amaç: Kifoplasti (KP) ve Vertebroplasti (VP), vertebra stabilizasyonu ve ağrı tedavisi için kullanılan 
yöntemlerdir. Bu tekniklerde benign ya da malign nedenli kırılan vertebra korpusu, kemik sementi ile 
doldurularak, vertebranın güçlenmesi ve ağrının azalması hedeflenir. KP'de vertebra korpusu içerisine özel bir 
balon yerleştirilerek, vertebradaki yükseklik kaybının mümkün olabildiği ölçüde düzeltilmesi de sağlanır. 
Vertebral Radyofrekans Ablasyon (VRFA), vertebrada gelişmiş kitlenin RF dalgaları ile ablate edilmesi amaçlanır. 
Ablasyon sonucu oluşan kaviteye sementoplasti işlemi uygulanır . Çalışmamızda, malign ya da benign nedenli 
vertebral fraktürlere bağlı gelişen şiddetli ağrıların azaltılmasında, Girişimsel Radyoloji Üniteleri'nde uygulanan 
perkütan VP, KP ve VRFA işlemlerinin, etkinliğini ortaya koymayı planladık. 

Gereç Ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmaya 103 vertebral fraktürde gerçekleştirilmiş 92 VP, 9 KP 
ve 5 VRFA işlemi dahil edildi. Vertebra kırıkları Genant’s Sınıflaması’na göre sınıflandırıldı. Fraktür sonrası 
gelişen ağrılar, Visual Analogue Scale (VAS) kullanılarak derecelendirildi. VP, KP ve VRFA öncesi ve sonrası VAS 
ağrı skorları iki gruba ayrıldı ve ağrı dereceleri kaydedildi. VP, KP ve VRFA sonrası ağrı skorları, işlem sonrası 1. 
gün, 1. hafta, 2. hafta, 1. ay, 2. ay, 6. ay ve 1. yılda kaydedildi.  Elde edilen veriler istatistiksel analiz edildi. Ağrı 
skorlarına ait ölçümler; ortalama, standart sapma, medyan değer, minimum ve maksimum değerler ölçüldü. 
Gruplar arası karşılaştırmalarda Wicoxen Sum Rank Testi ve Tekrarlayan Ölçümlerde ANOVA Testi kullanıldı. 
Çalışmada p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 53 erkek, 50 bayan hasta. Ortalama yaş 68,6 olup en genç 53, en yaşlı 89 yaşında idi. 65 Multiple 
myeloma, 27 osteoporoz, 5 prostat Ca metastazı, 4 renal osteodistrofi, 3 akciğer Ca ve 1 meme Ca metastazı 
sonucu gelişen vertebral çökme fraktürlü olgulara işlemler yapıldı. 90 hastaya VP, 8 hastaya KP ve 5 hastaya 
VRFA işlemi uygulandı. İşlem öncesi VAS skoru ortalama 9,36 iken işlem sonrası VAS skorları 1. günde 5.56, 1. 
haftada 4.02, 2. haftada 3.8, 1. ayda 3.28, 2. ayda 2.8, 3. ayda 2.6, 6. ayda 2.44 ve 1. yılda 2.18 olarak ölçüldü. 
İşlem öncesi VAS skoru ile işlem sonrası skorlar karşılaştırıldığında ağrıda azalma istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu p<0,001. Tekrarlayan ölçümlerde yapılan analizde ise 3. ayda elde edilen veriler ile 6. ay ve 1. yılda 
elde edilen VAS skorları arasında anlamlı farklılık saptanmadı p>0,05. 

Sonuç: KP, VP ve VRFA işlemleri, vertebralardaki benign ya da malign nedenli fraktürlere sekonder gelişen ağrı 
palyasyonuna yönelik gerçekleştirilen güvenilir etkin yöntemlerdir. Ağrıyı azaltmadaki etkinlik özellikle ilk üç 
ayda ortaya çıkmakta, sonraki aylarda mevcut durum stabil kalmaktadır. Girişimsel Radyoloji Üniteleri'nde 
uygulama sıklığı artırılmalıdır. Girişimsel Radyologlar vertebralara yönelik işlemler konusunda 
cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. 
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KARACİĞER DEV KAVERNÖZ HEMANJİOM TEDAVİSİNDE MİKRODALGA ABLASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ 
Mehmet Semih Çakır
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İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniği 

 

Amaç: Hepatik dev kavernöz hemanjiomların tedavisinde klasik bir yöntem olarak kullanılan endovasküler 
embolizasyon tedavisi, ne yazık ki her zaman boyutsal azalma ve semptomlarda azalma gibi istenen sonuçları 
vermemektedir. Mikrodalga ablasyon tedavisi ile tedavinin etkinliğini göstermek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2016 ve Nisan 2017 yılları arasında karaciğer dev kavernöz hemanjiomlu hastalar (n 10; 
kadın 5; erkek 5) Mikrodalga ablasyon terapisi uygulanmış ve ortalama 6 ay takip edilmiştir. 3 hasta gastrik 
şikayet, 5 hastada karın ağrısı ve 2 hastada trombositopeni mevcuttu. Hasta ağrısı skorlaması 10 puanlık görsel 
analog skala uyarınca ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kaydedildi. Mikrodalga ablasyon terapileri, analjezi ve 
sedasyon varlığında ultrasonografi kılavuzluğunda 18-gauge elektrot (uzunluk 19 cm, Accu2i p MTA Uygulayıcı, 
AngioDynamics, Inc.Hampshire, Birleşik Krallık) kullanılarak gerçekleştirildi. Ortalama ablasyon zamanı 15 
dakikaydı. Hastalar 24 saat gözlem altında tutuldu. Hemogram ve biyokimyasal değerler incelendi. Tüm hastalar 
birinci ve altıncı ayda MRG takip edildi. İşlem öncesi ve işlem sonrası 1. Ay ve 6. Ay kontrol MRG incelendi ve 
tüm lezyon hacimleri ölçüldü. 

Bulgular: Tüm ablasyon işlemleri teknik başarı ile sonlandırıldı. İşleme sekonder belirgin  komplikasyon 
yaşanmadı. İşlem sonrasında özellikle sağ üst kadranda lokalize karın ağrısı gözlenmiş olup  ek analjezi desteği 
ile 24 saat içerisinde kendiliğinden sonlandı. Ortalama ağrı skoru ilk ayda 5.1'den 1.3'e düştü. Ortalama tümör 
hacmi altıncı ayda% 66.1 oranında azaldı. 

Sonuç: Hepatik dev kavernöz hemanjiyomlar için mikrodalga ablasyon terapisi, tümör büzülmesi, 
devaskülarizasyon ve ağrı giderme sağlanmasında güvenilir ve etkili tedavi seçeneği olarak görünmektedir. TAKE 
tek başına belirgin tümör küçülmesine neden olamazken, MW ablasyonunun etkisi hemanjiom destrüksiyonu 
için mükemmeldir. Bu nedenle, MWA, geniş hepatik hemanjiomların tedavisinde kullanılabilir. 
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ANTEGRAD DOUBLE J ÜRETERAL STENT TEDAVİ ETKİNLİĞİ ARTIRIMINDA VASKÜLER OKLÜZYON GEÇME 
MALZEMELERİ VE TEKNİK KULLANIMI 
 
Bekir Turgut
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S.b.ü. Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji 

 

Giriş: Çalışmamızda  ileri üreter darlığı olan ve retrograd yolla duble j stent yerleştirilemeyen 
hastalarda  perkütan antegrad yaklaşımda başarı oranının daha da arttırılıp artırılmayacağını araştırmayı 
amaçladık. 

 Gereç Yöntem:  Hastanemizdeki Ocak 2013 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Üroloji kliniğinde retrograd olarak 
duble j üreterik stent yerleştirilme işlemi başarısız olmuş ve Girişimsel Radyoloji kliniğimize yönlendirilmiş olan 
hastaların geriye dönük dosya bilgileri, epikrizleri, görüntüleme kayıtları tarandı. 

Bu süreçte  59 üreteral stent ultrasonografi ve anjiografi cihazı klavuzluğunda antegrad yöntem ile 
yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Hastalara iki antegrad tedavi protokolü uygulandı. Sıtandart protokolde 7F vasküler kısa sheat, 0.035 hidrofilik 
guide, 0.035 stiff guide ve 5 f anjiografi kateteri kullanılmıştır. Darlık geçmede zorlanılan ve başarılı olunamayan 
diğer hastalarda vasküler oklüzyon geçme tecrübemizden faydalanarak standart dışı malzeme ve protokol; 
0,035 navicroos support kateter, 0.018 seeker crossing support kateter,  0.018  200 cm hidrofilik V-18 Control 
Wire klavuz tel, üreteri belirgin tortüyoz/dilate olan bazı hastalarda da 7Fr 45 cm destination uzun sheat 
kullanılmıştır. 

Üreter darlık düzeyleri, darlık segment uzunluğu, dilatasyonu, tortüyozüte şekli ve lateralizasyon bulguları 
değerlendirildi. Preop ve postop kreatin değerleri bakıldı. 

Tüm istatistik analizlerde SPSS 24 istatistic programı kullanılmıştır. 

İşlemlerde gördüğümüz komplikasyonlar ise ; hematüri, enfeksiyon, sınırlı perirenal hematom, stentin 
malpozisyonu’dur. Hastaların takibi   ortalama 5 Ay 5 gün olmuştur. 

Bulgular Ve Sonuç: Birinci adımda standart malzeme kombinasyonunu ile 49(%83) stent yerleştirme işlemi 
tamamlandı. İkinci adım olarak 10 hastada standart dışı malzeme ve teknik kullanımları gerekli olmuş ve ayrıca 
8(%13.5) stent yerleştirme işlemi yapılabilmiştir. Toplamda 57 stent ve %96.6 oranında başarıya ulaşılmıştır. 

Standart ve standart dışı uygulanan protokol tedavi etkinliği her ikisinde de etkin bulunmuştur ancak 
birbirlerine karşı istatiksel olarak anlamlı bir üstünlük  yoktur(p:0.004). 

Postkreatin değerleri ortalaması 0.33 oranında düşmüş ve antegrad double j tedavi yöntemi istatiksel olarak 
etkindir(p:0.0066). 

Üreter darlık uzunluğu 56 mm(cutpoint) üstündeki olan stent işlemlerinde standart dışı tedavi  daha etkin 
olmuştur(sensivite %81.6, spesifite %60). 

Standart dışı farklı malzeme/metod kullanılan hastalarda tedavi etkinliği: lateralizasyon bulgusu olanlarda 8.45 
kat(p:0.012), üreteronefroz olan hastalarda 5.1 kat(p:0.36), erkeklere kıyasla kadınlarda yaklaşık 2 
kat(p:0.46)  daha etkin olmuştur. 

Girişimsel radyoloji tarafından uygulanan antegrad double j stent yerleştirme işlemi ; vasküler tedavi 
tecrübesinden kaynaklanan farklı malzeme ve teknik kullanımı sayesinde  üreteronefroz, lateralizasyon bulgusu 
olan, 56 cm üstündeki darlıklarda, malignite etyolojili kadınlarda daha da etkin ve ilk yaklaşım olabileceği 
öngörülebilir. 
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ÇOCUKLARDA BAŞ-BOYUN BÖLGESİNDE GÖRÜLEN KİSTİK LENFANJİYOMUN PERKÜTAN BLEOMİSİN 
ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ 
 
Emre Ünal
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı 

 

Amaç: Baş-boyunbölgesindekistik  lenfanjiyomu  olan  çocuklarda  perkütan  bleomisin  enjeksiyonunun  etkinlik 
ve güvenilirliğinin araştırılması. 

Materyal ve metod: Bu çalışmada; 2009–2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji  Anabilim dalında görüntüleme yöntemleri  kılavuzluğunda    perkütan 
bleomisin  enjeksiyonu  yöntemi  ile  tedavi  edilen  pediatrik  yaş  grubundaki 28 kistik lenfanjiyom olgusuna ait 
demografik veriler,  lezyonların boyutları ve yerleşimi, 
işlem  öncesi  ve  sonrası  volümleri,  işlemlere  ait  teknik  detaylar  ve  takip  bulguları retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir.   28 olgunun 26'sında işlemler girişimsel radyoloji ünitesinde iv sedasyon altında,  2'sinde ise 
ameliyathane koşullarında genel anestezi altında gerçekleştirilmiştir. İşlemler; ultrasonografi kılavuzluğunda 18-
21G iğne ile kist ponksiyonu sonrasında kist sıvısı aspire edilip iğne çıkartılmadan kist içerisine aspire edilmiş kist 
sıvısı kadar seyreltilmiş bleomisin enjekte edilerek yapılmıştır. Enjeksiyonlarda liyofilize bleomisin formu 
kullanılmış olup standart bleomisin dozu literatür bilgileri ışığında 0.25 mg/kg olarak kullanılmıştır. Enjeksiyon 
miktarı 20ml'yi geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Multiloküle kistik komponenti olan ve mikst tip 
lezyonlarda en büyük lokülasyonlara toplam doz bölünerek ayrı ayrı enjeksiyon yapılmıştır. İşlem sonrası 
hastalar gözlem odasına gönderilerek işlem bölgesinde ısı artışı, şişlik ve kızarıklık yönünden takip edilmiştir. 

Bulgular: 28 olguda toplam 45 seans enjeksiyon işlemi yapılmıştır.  İşleme bağlı mortalite ya da major 
komplikasyon görülmemiştir.  Minor komplikasyonlar servikal reaktif lenfadenopati gelişimi, tek taraflı parotit 
ve enjeksiyon bölgesinde sınırlı selülit olup toplam 5 hastada görülmüştür (% 17.8).  İşlem sonrası takipte 
lezyonun tam ya da ≥%90 regresyonu  'mükemmel', %50-89 küçülmesi 'iyi' , %20-49 küçülmesi 'orta' ve <%20 ya 
da hiç küçülmemesi ise  'kötü'  yanıt olarak değerlendirilmiştir.  Olguların  % 26,9'unda (7 hasta)'mükemmel', % 
53,8'inde (14 hasta) 'iyi' yanıt alınmıştır. Olguların % 19,3'ünde (5 hasta) ise  'orta' yanıt elde edilmiştir. Orta' 
yanıt elde edilen 5 hastadan ikisinin tedavisi devam etmektedir. Olgulardan 2'si takipten çıkmıştır.   

Sonuç: Toplam 21 hastada  (%80.  7)  'mükemmel'  ve  'iyi'  sonuç elde edilmesi, mortalite ve majör 
komplikasyon izlenmemesi ve düşük minor komplikasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda kistik 
lenfanjiyomu olan çocuklarda Bleomisin enjeksiyonu ile gerçekleştirilen perkütan skleroterapi işleminin etkin ve 
güvenilirdir. 
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OSTEOİD OSTEOMA TEDAVİSİNDE BT KLAVUZLUĞUNDA YAPILAN RADYOFREKANS ABLASYONUN BAŞARISI 
VE GÜVENİLİRLİĞİ 
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1
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü  

2
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü  

3
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Bölümü  

4
Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Anestezi Bölümü 

5
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

 

 

Giriş: Osteoid osteoma (OO) semptomatik benign kemik tümörleri arasında yaklaşık %10-12 sıklıkta görülen, 
genç erkek predominansı olan osteojenik bir tümördür. Çalışmamızda RFA ile tedavi ettiğimiz OO olgularında 
tedavi sonuçlarımızı paylaşmayı amaçladık.           

Materyal ve Metod: Mayıs 2015 ve Ocak 2018 arasında, OO tanılı 97 hastaya (70 E, 27 K; ortalama yaş: 17: yaş 
aralığı: 1-42)  98 RFA tedavisi uygulandı. Lezyonların median-hacmi 189 mm

3
 (min:22 mm

3
; max:1560 mm

3
) 

olup yerleşim lokalizasyonları Tablo 1'de gösterilmektedir. İşlem 53 hastada spinal-anestezi, 36'sında genel-
anestezi ve 8'sında periferik-sinir-bloğu ile yapıldı. Sıcaklığı 90

°'
ye çıkarılan, RFA-elektrodu (UniBlade, 

AngioDynamics, USA) ile, 7 dk süresince BT eşliğinde termokoagülasyon uygulandı. Ablasyon bitiminde tüm 
lezyonlarda doku içi sıcaklık ölçüldü. Tüm hastalar, işlem sonrası ortopedi servisinde bir gece gözlendi. Ayrıca 
işlemden 1ve10 gün sonra, ağrı semptomu ve olası komplikasyonlar açısından girişimsel-radyoloji-polikliniğinde 
kontrol edildi. İşlemden 1-6 ay sonra MR ve 1. yılın sonrasında lezyona yönelik BT incelemeler yapıldı. Klinik 
başarı ağrı semptomunun gerilemesi ve kontrol görüntülemeler ile değerlendirildi. 

Bulgular: Tüm hastalarda işlemden 12-24 saat sonra ağrı tamamen geriledi. Bir hastada işlemden üç ay sonra 
ağrı relapsı olduğu için ikinci kez RFA tedavisi uygulandı. Bir yıldır takip edilen bu olguda ikinci tedavi sonrasında 
ağrı tamamen geriledi. İşlem bazında teknik başarı oranı 97/98 (%99) olarak bulundu. İşlem sırasında ya da 
iyileşme döneminde hiçbir majör komplikasyon gelişmedi. Altı hastada minör komplikasyon saptandı (1'inde 
yetersiz anesteziye bağlı hasta hareketi nedeni ile işlem sırasında RFA iğnesinin ucunda kırılma; 1'inde işlem 
sonrası kas içi hafif hematom; 4'ünde tibia bölgesinde yüzeyel cilt yanığı). Tüm minör komplikasyonlar 
operasyona gerek kalmadan iyileşti.  

İşlemden sonra nidusu, çevresel sklerozu ve ödemi değerlendirmek için yapılan kontrol görüntüler 
değerlendirildiğinde; BT'si olan 36 hastanın 17'inde OO nidusunun tamamen silindiği, çevresel sklerozun 
belirgin gerilediği (Fig. 1-3); 18’inde nidus boyutunda anlamlı regresyon olduğu saptandı. İşlem öncesi ve 
sonrası MR incelemeleri olan 46 hastanın 45 inde ödem bulgularının belirgin gerilediği saptandı. Bir hastada 
kontrol BT ve MR'da, işlemden sonra ağrı tamamen gerilediği halde nidusun boyutunda, çevresel skleroz ve 
ödem bulgularında belirgin değişik olmadığı saptandı. 

Sonuç: İşlem sonrası ağrı semptomunun hızlı bir şekilde gerilemesi, relaps oranının çok düşük olması, yapılan 
kontrol MR-BT inceleme bulguları RFA tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koymaktadır. RFA, 
operasyon ile kıyaslandığında, etkin, güvenilir, mikro-invaziv ve ucuz bir yöntemdir. Uzun hastane yatışı 
gerektirmemesi, işlem sonrası hastaların hemen mobilize olabilmesi, kozmetik avantajları da düşünüldüğünde, 
OO tedavisinde RFA ilk tercih tedavi yöntemi olmalıdır. 
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Tables :  
Tablo 1. Lezyonların yerleşim yerleri ve dağılımı 

Lezyon yerleşim yeri Hasta sayısı (n=97) 

Femur boynu 30 

Femur diafiz 20 

Tibia diafiz 20 

Tibia metafiz-epifiz 6 

Humerus diafiz 4 

Humerus metafiz-epifiz 1 

Radius diafiz 1 

Fibula diafiz 2 

Metacarp 2 

İliak 2 

İskion 2 

Talus 2 

Glenoid 1 

Cuboid 1 

Calcaneus 1 

Asetabulum 1 

Metatars 1 
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MALİGN PLEVRAL EFÜZYONU OLAN HASTALARDA PLEVRAL KATETERİZASYON VE PLÖRODEZ 
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Amaç: Semptomatik malign plevral efüzyonu olan hastalarda; talc, bleomycin ve tetracycline ile yapılan 
plöredez işlemlerinin etkinliğini karşılaştırmak 

Materyal-Metod: 2003-2010 yılları arasında ünitemizde malign plevral efüzyon nedeniyle plevral 
kateterizasyon ve plöredez yapılan hastalarda altta yatan hastalıklar meme kanseri (32.5%), akciğer kanseri 
(22.1%), over kanseri (15.5%), mide kanseri (11.8%), lenfoma ve diğer nadir kanserler (18.1%)di. Plöredez için 
talc (4gr), bleomycin (60000 ü) ve tetracycline (1 gr) kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 programında analiz 
edilmiştir. 

Bulgular:  Toplam 368 hastada plevral kateterizasyon yapıldı. Prosedüre bağlı mortalite görülmedi. Major 
komplikasyon oranı %3.7 (ampiyem gelişimi), minor komplikasyon oranı ise %17.4 olarak gerçekleşti (kateter 
tıkanması, çıkması, giriş yeri enfeksiyonu gibi). 18 hasta takipten çıktığı için çalışmadan çıkartıldı. Kalan 350 
hastanın 79 tanesinde plöredez yapılamadı (62 hastada tuzak akciğer, 17 hastada altta yatan hastalığa bağlı 
mortalite). 271 hastada (%77) plöredez yapılabildi (talc 17.3%, bleomycin 13.7%, tetracycline 49.1%, birden 
fazla ajan 19.9%). Klinik başarı %78.2 olarak saptandı.Bu hastalar için ortalama kateterizasyon süresi 8 gün (4-22 
gün) ve ortalama semptomsuz yaşam süresi 5 aydı (2.2-9.3 ay). Her üç ajan arasında klinik başarı ve ortalama 
semptomsuz yaşam süreleri arasında farklılık bulunmadı (P<0.005). 

Sonuç:  Semptomatik malign plevral efüzyon palyasyonunda uygulanan plöredez işleminde  talc, bleomycin 
ve  tetracycline eşit etkinliğe sahiptir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sözlü Sunum 
Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji 
SB - 07 
 
TRANSTORASİK AKCİĞER BİYOPSİLERİNDE KOMPLİKASYONLAR VE PATOLOJİ SONUÇLARIMIZ 
Furkan Ufuk

1
, Hüseyin Gökhan Yavaş

1
, Pınar Çakmak

1
, Ergin Sağtaş

1
, Ahmet Baki Yağcı

1
 

1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunda akciğer biyopsisi, akciğer nodül ve kitlelerinde doku teşhisi 
sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Akciğer kanserinde gen mutasyonlarının tespit edilmesi (EGFR, ALK 
ve KRAS gibi) için daha fazla biyopsi materyali gerektiğinden kesici iğne biyopsisi (KİB) daha uygun bir tercihtir. 
Bu çalışmanın amacı, merkezimizde akciğer lezyonu nedeniyle KİB yapılan hastalarda komplikasyon oranını ve 
komplikasyonları etkileyen faktörleri literatür verileri eşliğinde incelemektir. Diğer amacımız ise patolojik tanı ile 
komplikasyonlar arasındaki olası ilişkiyi incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra merkezimizde Ocak 2008 ile Kasım 2017 tarihleri 
arasında akciğerde nodül veya kitle lezyonu nedeniyle BT kılavuzluğunda KİB yapılan hastalar arşivden 
taranmıştır. İşlem sırasında elde olunan BT’de lezyonun akciğer parankim penceresindeki en büyük boyutu, 
lezyonun akciğerdeki lokalizasyonu (lateralizasyon ve lob), biyopsi işlemi sırasında geçilen akciğer parankim 
mesafesi, lezyonun cilde olan uzaklığı, işlem sonrası akut pnömotoraks, pulmoner hemoraji, hemoptizi veya 
diğer kompliasyonların varlığı incelendi. Ayrıca hastaların işlem sonrası 2.saatte elde olunan kontrol akciğer 
grafileri geç komplikasyon varlığı açısından incelendi. 

Bulgular: Toplam 362 adet BT kılavuzluğunda KİB yapılmış olup bu hastalardan uygun şartları sağlayan 292 
tanesi (28-86 yaş aralığı, ortalama yaş 63, %84.2 erkek) çalışmaya dahil edilmiştir. Geçilen akciğer parankim 
mesafesi arttıkça akut pnömotoraks gelişme riski anlamlı derece artmaktadır (p=0.001, r=0.38). Lezyonun cilde 
olan uzaklığı ile pnömotoraks gelişmesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.59). Lezyon boyutu küçüldükçe 
pnömotoraks gelişme riski anlamlı olarak artmaktadır (p=0.01, r=-0.16). Lezyonun plevraya olan uzaklığı ile 
pulmoner hemoraji gelişme riski arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0.001, r=0.46). Ayrıca lezyonun cilde olan 
uzaklığı ile pulmoner hemoraji gelişme riski arasında da anlamlı ilişki saptandı (p=0.001, r= 0.29). Lezyon boyutu 
küçüldükçe pulmoner hemoraji gelişme riski anlamlı olarak artmaktadır (p=0.01, r=-0.28). Toplam 57 hastada 
işlem sonrası pnömotoraks mevcuttu. Bu hastalarda ortalama pnömotoraks kalınlığı 15.8 mm (standart sapma 
15.2 mm, aralık 2-75 mm) olarak hesaplandı. Lezyonun patolojik tanısı ile pulmoner hemoraji (p=0.17) gelişmesi 
arasında veya lezyonun patolojik tanısı ile pnömotoraks gelişimi arasında (p=0.59) anlamlı ilişki saptanmadı. 

Sonuç: BT kılavuzluğunda yapılan KİB, akciğer lezyonunun doku tanısı için kullanışlı ve kolay uygulanabilir bir 
yöntem olup kabul edilebilir, düşük komplikasyon riski nedeniyle tanısal cerrahi gereksinimini azaltmaktadır. 
Pnömotoraks ve pulmoner hemoraji en sık karşılaşılan komplikasyonlar olup lezyon boyutunun azalması veya 
lezyon derinliğinin artışı komplikasyon riskini arttırmaktadır. Lezyonun patolojik tanısı ile komplikasyon gelişimi 
arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı retroperitoneal apselerin perkütan drenajının başarı oranını, güvenilirliğini, ve 
etkinliğini ortaya koymak, rekürrens ve başarısızlık oranlarını belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: 1990-2011 yılları arasında perkütan tedavi uygulanan 150 hastadaki  (83 erkek 67 kadın; yaş 
aralığı: 1-86 ; yaş ortalaması: 44.22)  170 retroperitoneal apse ile ilgili retrospektif analiz yapıldı. 
Retroperitoneal apselerin drenajı ultrason, floroskopi ve bilgisayar tomografi klavuzluğunda 
gerçekleştirilmiştir.   6 retroperitoneal apsede basit aspirasyonla perkütan drenaj yapılmıştır. 174 
retroperitoneal apsede çapları  6F-14F arasında değişen kateterler kullanılarak Seldinger yöntemiyle perkütan 
kateterizasyon işlemi uygulanmıştır. 

Bulgular: Tüm apseler birlikte değerlendirildiğinde başarı oranı (%75.3 kür,  %7.6 temporizasyon ve % 4.1 
palyasyon) sağlanmıştır. Perkütan drenajı yapılan retroperitoneal apselerde rekürrens oranı %10.5 (18 /170) 
bulunmuş, 13’ü ikincil girişimsel işlemlerle tedavi edilmiştir.Temporizasyon ve palyasyon sağlanan 
retroperitoneal apselerde dahil edildiğinde başarı oranı % 87.1 (148/170) ve başarısızlık oranı % 12.9(22/170) 
olarak belirlenmiştir. Mortalite oranı ise %2.6(4/150) bulunmuştur. 

Sonuç: Genel anesteziye gerek olmaması, tolere edilebilirliği, kolay, efektif ve güvenli oluşu nedeni ile cerrahiye 
göre düşük mortalite ve morbidite oranlarıyla, perkütan drenaj retroperitoneal apse tedavisinde ilk seçenektir. 
Görüntüleme eşliğinde güvenli giriş yolu olan tüm retroperitoneal apseler perkütan drene edilerek yüksek kür, 
temporizasyon ve palyasyon oranları elde edilebilir. 
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Giriş: Üst üriner sistem obstrüksiyonu olup görüntüleme kılavuzluğunda perkutan nefrostomi(PN) yaptığımız 
hastaları retrospektif olarak nedenleri ve komplikasyonları yönünden değerlendirdik. 

Gereç Ve Yöntem: Temmuz 2016 ile Ocak 2018 arasında PN endikasyonu konulan 248 hasta değerlendirildi. 
İşlem steril şartlarda lokal anestezi altında sedasyon yapılmadan uygulandı. İşlem için hasta prone ya da oblik 
prone pozisyona alındı. PN uygulanırken US eşliğinde dilate kaliksiyel sisteme 18 G perkütan giriş iğnesiyle girildi 
ve skopi altında opak madde verildi. Sonra iğnenin içinden 0.035 inç J tip kılavuz tel kaliksiyel sisteme ilerletildi. 
İğne çıkarıldı ve trakt uygun dilatatör ile genişletildi. Son olarak 8F veya 10 F pigtail nefrostomi kateteri böbrek 
pelvisine yerleştirildi. Hastaların demografik verileri, obstrüksiyon nedenleri, PN’ye bağlı komplikasyonları 
değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 119’u kadın, 129’u erkek olup yaşları 26-85 yaş arasında değişmektedir. Toplam 248 
hastaya (61’i bilateral, 187’si tek taraflı) olmak üzere toplam 309 perkütan nefrostomi girişimi yapıldı. Tüm 
hastalara perkütan nefrostomi kateteri tam başarılı olarak yerleştirildi. Obstrüksiyon sebebi 35 hastada benign 
hastalıklar iken, 213 hastada malign hastalıklar olarak bulundu. Bilateral PN uygulanan hastaların hepsi malign 
gruptaki hastalardı. Obstrüksiyon sebepleri Tablo-1'de gösterilmektedir. Hastalardan 27 sinde komplikasyon 
gözlenmiş olup tablo-2'de gösterilmektedir.  

Tartışma: Literatürde PN başarı oranı %90’ın üzerindedir. Bizim başarısız olduğumuz olgu olmadı. Bu durumu 
ultrason ve skopiyi birlikte kullanmamıza bağlıyoruz. Ayrıca kaliksiyel sistemde yeterli dilatasyonun olmadığı 
vakalarda iv hidrasyon ve gerek olursa diüretik uygulaması sonrası PN yapabilecek yeterli genişliği elde 
edebildik. PN ayaktan hastalara da uygulanabilir. Biz de hastaları genellikle ayaktan tedavi ettik. Ancak özellikle 
genel durumu bozuk hastalarda hastaneye yatırarak uygulanmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Bizim 
hastalarımızın obstrüksiyon nedenleri çoğunlukla malign hastalıklar olup bu durum hastanemizin bir onkoloji 
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Hamileliğe bağlı olarak gelişen semptomatik hidronefrozlarda 
da  perkütan nefrostomi uygulanabilir. Hamile hastamıza PN'yi sadece ultrason eşliğinde taktık. 

Perkütan nefrostomi işlemi sırasında komplikasyonlar gelişebilir. Komplikasyonun hemen fark edilerek tedavi 
edilmesi en önemli noktadır.  İki vakamızda böbrek toplayıcı sisteminde hematom gelişti. Takipte ek işleme 
gerek olmadan kendiliğinden rezorbe oldu. Bakteriemi gelişen hastalar yatırılarak tedavi edildi. Seçili vakalarda 
profilaktik antibiyotik uygulamasını yararlı bulmaktayız. Bizim en sık görülen komplikasyonumuz geçici 
makroskopik hematüri olup kısa sürede kendiliğinden geçmiştir.  

Sonuç olarak ultrasonografi ve skopi eşliğinde PN uygulaması, hidronefrozun etkilerini ortadan kaldırmak için 
oldukça pratik, emniyetli ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. 

 

 

 

 

 

 

 



Tables :  
Tablo-1 Perkütan nefrostomi uygulanan hastaların obstrüksiyon nedenleri 

Primer Neden Hasta Sayısı 

Malign Hastalıklar 213(%86) 

1) Rektum ve Kolon Kanseri 61 

2) Serviks Kanseri 57 

3) Mesane Kanseri 52 

4) Prostat Kanseri 43 

Benign Hastalıklar 35(%14) 

1) Üreter Yaralanması 20 

2) Taş hastalığı 14 

3) Gebelik 1 

Tablo-2 Komplikasyon Sayıları 

Komplikasyon Hasta Sayısı (%8,7) 

Geçici Makroskopik Hematüri 21 

Bakteriemi 4 

Renal Hematom 2 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı obstruktif  üropatinin  perkütan tedavisinde, uygun hastalarda ultrasonografi (US) 
kılavuzluğunda trokar yöntemi ile perkütan nefrostomi kateteri yerleştirilmesinin başarısını göstermektir. 

MATERYAL Ve METOD: Eylül 2017 ve Aralık 2018 tarihleri arasında 1 ay – 85 yaş arasında (ortalama 45,5 yaş) , 
113 hastaya ( 58 E, 55 K)  US kılavuzluğunda trokar yöntemi ile 125 adet perkütan nefrostomi kateteri 
yerleştirildi. 55 (%48,6) hastada grade 2,  48 (%42,4) hastada  grade 3 ve 10 (%8,8) hastada ise  grade 4 
hidronefroz mevcuttu. US kılavuzluğunda trokar yöntemi ile perkütan nefrostomi kateterizasyonunun teknik 
başarısı ve komplikasyon oranları değerlendirildi. 

Sonuç:  US kılavuzluğunda trokar yöntemi kullanılarak 111 (%98,2) hastada 123 adet perkütan nefrostomi işlemi 
başarı ile uygulandı. İki (%1,7) hastada böbreğin kateterin hareketi ile birlikte hareket etmesi (mobil böbrek) 
nedeniyle direkt ponksiyon tekniğinden vazgeçilerek Seldinger yöntemi ile prosedür tamamlandı.  Teknik başarı 
oranı %98,4 hesaplandı.  31 (%11,5)  hastada makroskopik hematüri 70 (%61,9)   hastada ise sadece ağrı 
oldu.  Masif hematüri veya perirenal hematom izlenmedi. 

Tartışma: Supra veya infravezikal idrar yolu tıkanıklıklarında drenaj yolu oluşturmak için US kılavuzluğunda 
trokar yöntemi ile perkütan nefrostomi yerleştirilmesi güvenilir, kolay, düşük maliyetli ve hızlı bir 
yöntemdir.  Seçilmiş hastalarda komplikasyon oranları düşük olup başarı oranları yüksektir. 
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Amaç: Çalışmamızın amacı BRADS sınıflamasına göre 3. kategoride bulunan takipli veya yeni tanı almış kitle 
olgularında, boyut artışı veya hastaya ait risk faktörü bulunması nedeniyle biyopsi yapılan vakaların radyolojik 
bulguları ile patoloji sonuçları arasında bir bağıntının araştırılması ve böylelikle bu kategorideki  lezyonlara 
biyopsi yapılmasını gerektiren radyolojik bulguların ortaya konması 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza kliniğimizde son iki yılda, üç radyolog tarafından yapılan tru-cut biyopsi 
girişimleri dahil edildi (n=289). Patoloji veritabanında tru-cut biyopsi ile tanı almış hastaların verilerine ulaşıldı. 
Daha sonra bu hastaların mevcut ultrasonografi raporlarına ulaşılarak, lezyonları BRADS 3 olarak raporlanan 
hastalar istatistiksel analiz için seçildi (n=67). Ayrıca radyolojik rapor içerisinden lezyonu tarifleyen boyut, eko 
(solid/kistik), kontur özellikleri her hasta için ayrı ayrı kayıt edildi. Morfolojik özellikler ile patolojik tanılar 
arasındaki ilişki, <5 küçük olgu gruplarında Fischer testi, >5’ten büyük olgu gruplarında ise ki kare testi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: Hasta grubunun ortalama yaşı 35,2 (aralık 15–66) ve ortalama lezyon boyutu 1,2 ±0,7 cm idi.  BRADS 
III kategoride değerledirilen lezyonlar içerisinde, patolojik olarak  2 hastada adenozis (%2,9), 2 hastada enfektif 
odak-apse (%2,9), 4 hastada invazif duktal karsinom (%5,9), 12 hastada fibrosis (%17,9), 26 hastada 
fibroadenom (%38,8), 13 hastada fibrokistik değişiklik (%19,4) ve 1 hastada (%1,4) tübüler adenom mevcuttu. 

Patolojik olarak fibroadenom, fibrozis ve invaziv duktal karsinom olarak tespit edilen olguların ultrasonografi 
raporlarında istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek oranda “düzgün sınırlı” ifadesi geçmekte idi 
(p:0.034). 

 “Lobüle konturlu” olarak tarif edilen lezyonlar ile hiçbir tanı grubu arasında ilişki saptanmadı (p:0,947). Lezyon 
boyutu ile malignite arasında korelasyon saptanmadı (r: 0.468, p: 0.564). Fibrokistik değişiklik alanı olarak 
patoloji raporu olan lezyonlar, USG’de “kistik komponent” tarifi ile ilişkiliydi (p<0,001). 

Sonuç: Risk grubundaki hastalarda ve boyut artışı gösteren lezyonlarda morfolojik olarak düzgün sınırlı ifadesi 
fibroadenom ve fibroziste görülebileceği gibi invaziv duktal karsinom gibi malignensilere de eşlik 
edebilmektedir. Bu nedenle bu tür olgularda düzgün sınır ifadesi ile histopatolojik tanı ertelenmemelidir. Boyut 
ve diğer morfolojik özellikler de özellikle malignite lehine veya aleyhine bir kriter olarak anlam ifade 
etmemektedir. Bu gibi durumlarda radyoloğun en büyük yardımcısı yine bu hastalarda en net tanısal bilgiyi 
veren tru-cut biyopsi tekniğidir. 
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Amaç: Biliyer darlık ve kaçaklar karaciğer nakli sonrasında sık gelişen komplikasyonlardır. Endoskopik ve 
perkütan biliyer drenaj yöntemleri tedavide sıklıkla kullanılmaktadır. Perkütan biliyer drenajın da kanama, 
hematom, hematobili, biloma ve fistül gibi komplikasyonları olabilmektedir. Nakil karaciğerin abdomen içinde 
nisbeten serbest olması bu nedenle karın duvarının potansiyel kompresyon etkisinin eksikliği olası 
komplikasyonların sayısının ve ciddiyetinin artmasına neden olabilmektedir. Spongostan (Ferrosan Medical 
Devices, Denmark) 70 yıldan fazla zamandır medikal amaçla kullanılan, absorbe olabilen, hemostatik özellikte 
bir jelatin süngerdir. Sıklıkla cerrahi sırasında hemostatik olarak kullanılmaktadır ve bildiğimiz kadarıyla biliyer 
sistem girişimlerinde kullanımı rapor edilmemiştir. Bu çalışmanın amacı biliyer drenaj traktının işlem sonrasında 
Spongostan ile kapatılmasının yukarıda bahsedilen komplikasyonların önlenmesindeki yerini ortaya koymaktır. 

Gereç ve yöntem: Canlıdan karaciğer nakli yapıldıktan sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle perkütan biliyer 
drenaj ve uzun süreli kateterizasyon yapılan 43 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Kateterizasyon süresi 3 
hafta ile 17 hafta arasında idi. 39 hastada kullanılan internal-eksternal biliyer drenaj kateterinin kalınlığı 12F, 4 
hastada ise 14F idi. Perkütan girişimin etkili olduğuna laboratuar bulguları ve floroskopik inceleme ile karar 
verildi.11F kılıf (Terumo, Radiofocus, Introducer II) kullanılarak yapılan floroskopik inceleme sonrasında trakt 
kontrast madde ile dolu iken kılıf safra yolunun hemen dışına geri çekildi (Resim 1). Kılıfın baş kısmı kesilerek 
kılıf içine kendi kalınlığı kadar ende kesilmiş ve sıkıştırılarak kılıfın içine sığabilecek silindir haline getirilmiş 
Spongostan, sivri ucu kesilerek küntleştirilen dilator kullanılarak yerleştirildi (Resim 2). Kılıf skopi kontrolunda 
çekildikten sonra cilt steril ped ile kapatıldı. Olası erken dönem komplikasyonlar açısından ilk inceleme ultrason 
ile yapıldı (Resim 3). Hastalar daha sonra klinik ve laboratuvar gözlem ile birlikte ultrason ve/veya bilgisayarlı 
tomografi ile de takip edilerek hematom, kanama, biloma ve biliyer fistül gelişimi açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların beşinde rekürren biliyer darlık gelişmesine rağmen hiç bir hastada biloma ya da biliyer 
fistül gelişmedi. Dört hastada çapı 2 cm altında kalan ve müdahele gerektirmeyen hematom ile uyumlu 
intraparankimal görünüm ultrason ve/veya bilgisayarlı tomografi ile tesbit edildi. Bu bulguların tümü izlem 
sonrasında kayboldu veya geriledi. Hiç bir hastada aktif parankimal ya da intraabdominal kanama izlenmedi. 
Yerleştirilmiş Spongostana bağlı komplikasyon saptanmadı. 

Sonuç: Karaciğer nakli olan hastalarda perkütan biliyer kateterizasyon sonrasında traktın Spongostan ile 
doldurulması olası komplikasyonların önlenmesinde etkili olabilir. Bulguların desteklenmesi için daha fazla 
hasta ile kontrollu çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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Amaç: Diffüz karaciğer parankim hastalığı nedeniyle ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi uygulanan 
olgularda interkostal ve sağ subkostal biyopsi tekniklerinin ağrı düzeyi açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Mart 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında 166 erişkin hastaya diffüz karaciğer parankim 
hastalığı nedeniyle ultrasonografi eşliğinde Bard otomatik tabancalı Tru-cut biyopsi iğnesi kullanılarak karaciğer 
parankim biyopsisi yapılmıştır. Olgulara işlem süresince kooperasyonun tam olması için premedikasyon 
uygulanmamış, biyopsi bölgesine lokal anestezi yapılmıştır. İnterkostal (Grup 1) ve sağ subkostal (Grup 2) teknik 
uygulanmış olgular iki ayrı grupta incelenmiştir. Tüm hastalarda GAS’yla biyopsiden hemen sonra, 2 ve 4. 
saatlerde ağrı düzeyi değerlendirilmiştir. Analjezik gereksinimi ve işlem sonrası komplikasyonlar belirlenmiştir. 

Bulgular: Her 2 grupta 83 hasta yer almaktadır. Grup 1’de 29 kadın, 54 erkek ; Grup 2’de 38 kadın, 45 erkek 
bulunmaktadır. Gruplar arasında yaş ortalaması açısından fark yoktur. GAS ile ağrı değerlendirmesinde 
işlemden hemen sonra ve 2.saatte iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır (p=0,003 ve p=0,046) Grup 1’de 
ağrı şikayetinin daha belirgin olduğu görülmüştür. İşlemden sonraki 4.saatte her iki grubun ağrı düzeylerinde 
fark yoktur (p= 0,118). Analjezik gereksinimi Grup 1’de daha fazladır, gruplar arası fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Her iki grupta birer olguda işlem sonrası, kompresyonun sürdürülmemesi nedeniyle müdahale 
gerektirmeyen kanama gözlenmiştir. 

Sonuç: Sağ subkostal yolla yapılan karaciğer biyopsisi iğnenin oblik ilerletilmesinin interkostal yolla yapılandan 
teknik olarak kısmen zor olsa da sunulan seride komplikasyon açısından fark saptanmamıştır. İşlemden hemen 
sonra ve ikinci saatlerdeki ağrı düzeyi sağ subkostal yolla yapılan uygulamada belirgin daha düşük bulunmuştur. 
Hastanın işlem sonrası konforu açısından, sunulan serideki tecrübemize göre sağ subkostal girişimin daha uygun 
olduğu görülmektedir.  
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HEPATOSELÜLER KARSİNOMUN MİKRODALGA ABLASYON TEDAVİSİNDE SAFRA KESESİ ASPİRASYONU VE 
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Giriş; Mikrodalga ablasyon (MA), hepatoselüler karsinom (HCC) için yaygın olarak güvenle kullanılan tedavi 
yöntemidir. Bu çalışmada safra kesesi, kolon ve mide gibi HCC ablasyonunun riskli olduğu lokalizasyonlarda 
perkütan safra kesesi aspirasyonu ve hidrodiseksiyon ile uygulanan MA tedavisinin olası komplikasyonlarının ve 
bu tedavinin etkinliğinin araştırılması ile merkezimizdeki uygulamaların sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler;  Kurumumuzda Mayıs 2015 ile Ekim 2017 arasında ortalama yaşı 58 (± 5,9 yıl, median 42-
75 yıl) olan 16 hastanın (10 erkek, 6 kadın), 7 kese, 8 kolon ve 6 mide komşuluğu bulunan toplam 21 HCC 
odağına perkütan safra kesesi aspirasyonu ve hidrodiseksiyon uyguladıktan sonra MA tedavisi yapılmış olup bu 
olgular retrospektif olarak analiz edilmiştir. İşlemler anestezi eşliğinde ultrason rehberliğinde yapıldı. Hastalar 
kontrastlı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ve serum α-fetoprotein düzeyleri ile takip edildi. 

Bulgular; Tedaviden bir ay sonra 20 HCC odağında  (%95) tam ablasyon elde edildi. 3 cm’ den küçük ve 3 cm’ 
den büyük tümörlerin komplet ablasyon oranları sırasıyla % 100 ve % 75 idi. İşlem sonrası 3 hastada (%18) ağrı 
ve 2 hastada hafif ateş (%12) gibi minör komplikasyonlar gelişti. 1 hastada (%6) kolon perforasyonu gelişti. 4 
HCC odağında (%19) işlemden ortalama 5,4 ay (+- 4,9- 6,2) sonra lokal rekürrens saptandı. Ortalama 13,3 ay (+- 
9,3- 16,5) takip süresinde 5 hastada (%31) karaciğerin diğer yerlerinde yeni lezyonlar oluştu. 

Sonuç; Organ komşuluğu bulunan HCC’lerin tedavisinde MA öncesi sonografik olarak uygulanan safra kesesi 
aspirasyonu ve hidrodiseksiyon yöntemleri işlemin güvenliğini ve etkiliğini arttırır. 
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Amaç: Çalışmamızın amacı, primer karaciğer kanseri veya metastatik hepatik tümörlü hastalarda transarteriyel 
kemoembolizasyon (TAKE) sonrası karaciğer apsesi oluşum sıklığını ve risk faktörlerini belirlemeye çalışmaktır. 

Gereç ve yöntem: 01/01/2012 - 31/12/2017 tarihleri arasında 313 kez TAKE uygulanan primer ve metastatik 
karaciğer tümörlü hastanın retrospektif analizinde TAKE sonrası karaciğer apsesi oluşmuş vakalar belirlendi. 
Apse oluşumunun bazı risk faktörleri (diyabet,  tümör sayısı, en büyük tümör boyutu, tümör tipi, partiküler ajan 
boyutu, kullanılan ilaç, bilioenterik fistül) ile ilişki olup olmadığı analiz edildi. 

Bulgular: Karaciğer apsesi, 163 hastanın 4'ünde (% 2.4) 313 TAKE prosedürünün yine 4’ünde (%1,3) gelişti. Bir 
hasta karaciğer apsesinin sepsiste ilerlemesi sonucu kaybedildi. TAKE'den sonra karaciğer apsesi gelişimi 
diyabet ve bilioenterik fistülü olan hastalar ile ilşikili çıktı. Ayrıca apse gelişen tüm hastalarda TAKE işleminden 
hemen sonra postembolizasyon sendromu da gelişmiş olduğu da tespit edildi. 

Sonuç: TAKE uygulanan diyabetli ve bilioenterik anastomozlu hastalarda karaciğer apsesi gelişme riski yüksektir. 
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Amaç: Transarterial radyoembolizasyon (TARE) tedavisi orta–ileri evre HCC ve karaciğerin sekonder 
malignitelerinde palyatif tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Bazı sınırlı durumlarda tümör içi yüksek 
dozlara ulaşılabilmesi halinde küratif bile olabildiği görülmektedir. Çalışmamızda sağ lob selektif TARE 
sonrasında kontralateral sol lob hipertrofisinin volümetrik değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem: Çalışmamıza 5 adet sağ lob yerleşimli hepatoselüler karsinom (HCC) ve 5 adet sağ lob yerleşimli 
kolon karsinom metastazlı olmak üzere toplamda 10 hasta (ortanca yaş 66,7;7 E, 3 K) dâhil edilmiştir. Sağ 
hepatik arterden non-spesifik gerçekleştirilen Yitrium-90 (Y-90) tedavisi sonrasındaki 3. Ay kontrol manyetik 
rezonans görüntülemede (MRG) kontralateral sol lob hipertrofisi değerlendirildi. Volüm hesaplaması GE 
Advantage iş istasyonunda ‘Volume Viewer Software’ yardımıyla manuel olarak gerçekleştirildi. Data analizi 
SPSS versiyon 21 yardımıyla gerçekleştirildi. İstatiksel analizde parametrik T test ve non-parametrik wilcoxon 
testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Radioembolizasyon tedavisi sonrasında 3. ay kontrol MRG de sol lob volümü, sol lob/total volüm oranı 
istatiksel ileri derecede anlamlı artış göstermektedir (p<0,01). TARE öncesi ve sonrasında ölçümlenen sağ lob 
volümünde istatiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p= 0.959) 

Sonuç: Kontralateral sol lob hipertrofisi, tek taraflı sağ loba uygulanan TARE tedavisi sonrasında hastaların 
hepsinde görülmektedir. Tek lob tutulumlu karaciğer primer/sekonder karaciğer malignitelerinde kontralateral 
lob hipertrofisinin gelişmesi, hastanın karaciğer rezervi açısından cerrahiye uygun hale gelmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu sayede yeterli rezidü hacmi bulunmaması nedeniyle cerrahi yapılamayan hastalarda, hastalık 
progresyonu durdurulmasının ya da regresyonunun yanı sıra gerekli kompansatuar volüm artışı sağlanmış olur.  

 
Tables :  
İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası 3. Ay Kontrol MRG Tetkikinde Sağ, Sol ve Total Karaciğer Volümleri ve Birbirine 
Hacimsel Oranları 

Hasta Adı Tanı Pre L Pre R Pre T Pre L/T Pre R/T Pre L/R Post L Post R Post T Post L/T Post R/T Post L/R 

A.Ç. HCC 537 895 1432 37,5 62,5 60 833 1109 1942 42,9 57,1 75,1 

A.K. MET 488 789 1277 38,2 61,8 61,8 792 757 1549 51,1 48,9 104 

Ç.Ş. HCC 1172 2566 3738 31,3 68,7 45,5 1850 2064 3914 47,3 52,7 89,7 

H.D. MET 488 1163 1651 29,6 70,4 42 655 1280 1935 33,9 66,1 51,2 

N.Ö. HCC 700 600 1300 53,9 46,1 116 748 578 1326 56,4 43,6 129 

M.G. MET 932 891 1823 48,9 51,1 104 1071 895 1966 54,5 45,5 119 

Ş.B. MET 561 1093 1654 43,9 66,1 66,4 831 1050 1881 44,2 55,8 79,2 

R.Ö. MET 248 1234 1482 16,8 83,2 20,1 362 1515 1877 19,9 80,7 23,9 

R.G. HCC 777 1238 2015 38,6 61,4 62,8 894 1279 2173 41,1 58,9 69,7 

P.G. HCC 559 1331 1890 29,6 70,4 42 711 1145 1856 38,3 61,7 62 
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Son dönem böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kalıcı bir hemodiyaliz erişim yolunun bulunması oldukça 
önemlidir.Otojen veya greft fistüller zamanla fonksiyonunu kaybedip çok sayıda kompleks endovasküler veya 
cerrahi girişime, hospitalizasyona ve ilişkili morbiditelere neden olmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada endovasküler tedavi yöntemleri ile tedavi edilmiş tromboze arteriovenöz fistüllerin açık 
kalım sürelerini ve oranlarını geniş bir hasta grubunda değerlendirerek hem literatüre katkı sağlamayı hem de 
sonuçlarımızı literatürdeki benzer çalışmalar ile karşılaştırmayı hedefledik. 

Gereç ve Yöntem: Yerel etik komite onayı alındıktan sonra 2000 ile 2013 yılları arasında merkezimize akut 
arteriovenöz fistül disfonksiyonu nedeniyle başvuran ve tromboz nedeniyle endovasküler tedavi uygulanan 
hastalar retrospektif olarak incelendi. 

Akut arteriovenöz fistül disfonksiyonu nedeniyle başvuran toplam 288 hastadan 144 hasta 3 aydan daha kısa 
süreli takibi olduğu için,1 hasta ise immatür fistüle sahip olduğundan çalışma dışı bırakıldı.Kalan 143 hastada 
bulunan 144 AV fistül (36 radiosefalik %25.7,51 brakiobazilik %35.4, 42 brakiosefalik %28.5,15 femorofemoral 
%10.4) çalışmaya dâhil edilmiştir. 

144 AV fistüle toplam 530 endovasküler tedavi işlemi uygulandı.317 işlemin 28 inde sadece farmakolojik 
trombolitik tedavi,10 işlemde farmakolojik trombolitik  tedaviye gerek duyulmadan mekanik trombektomi ve 
balon anjioplasti işlemi uygulandı.Diğer tüm işlemlerde farmakolojik tedaviye ek olarak balon anjioplasti 
ve/veya mekanik trombektomi işlemi yapıldı.24 işlemde ek olarak Arrow Trerotola trombektomi cihazı kullanıldı 
ve 44 işlemde stent yerleştirildi. 

Bulgular: Tüm AV fistüllerde ortalama primer açık kalım süresi 25,61ay,  ortalama asiste primer açık kalım süresi 
47,05 ay, ortalama sekonder açık kalım süresi 61,44 ay olarak tespit edilmiştir.Bu çalışmada elde edilen primer 
ve sekonder açık kalım oranları litaratür verileri ile karşılaştırıldığında cerrahi tedavi sonuçlar ile benzerlik 
göstermektedir. 

Çalışmamızda endovasküler tedavi uygulanan tromboze otojen AV fistüllerin tahmini primer açık kalım süresi 
greft AV fistüllerden daha yüksek olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p =0.040). 

Literatür verileri ile karşılaştırıldığında endovasküler tedavi yöntemleri ile tedavi edilmiş tromboze nativ ve greft 
arteriovenöz fistülü olan hastalarda merkezimizde yapılan endovasküler tedavi sonrası açık kalım oranları daha 
yüksektir. 

Çalışmamızda ön kol ve kol AV fistüllerinin açık kalım oranlarıarasında anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır.Merkezimizde düzenli kontrole gelen hastalarda nüks stenozun tromboz gelişmeye yol 
açmadan tedavisinin yapılması bu farkı ortadan kaldıran sebep olabilir. 

Sonuç: Tromboze AV fistüllerde endovasküler tedavi yöntemleri cerrahi prosedürlere yakın açık kalımı 
sağlayan,yüksek teknik başarısı olan,etkili,komplikasyon oranı düşük,güvenli yöntemlerdir. 
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Tables :  
Tromboze AV Fistüllerde Cerrahi Tedavi Sonrası Primer ve Sekonder Açık Kalım Oranları, Literatür Verileri 

   
Açık kalım oranları Açık kalım oranları 

İlk İsim, Tarih Hasta sayısı Başarı oranı % Primer % Sekonder % 

Oakes. 1998 29 80 69 89 

Morosetti, 2002 26 82 93 (6 ay) - 

Mickley, 2003 30 100 80 95 

Ponikvar, 2005 268 93 75 77 

Georgiadis, 2005 59 95 - 85 

Palmar, 2006 10 70 51 69 

Lipari, 2007 32 84 73 88 

Çalışmamız,2013 143 99 
  

Nativ 
  

66 85 

Greft 
  

63 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sözlü Sunum 
Periferikvasküler Girişimsel Radyoloji 
SB - 18 
 
İATROJENİK PSÖDOANEVRİZMALARIN PERKÜTAN THROMBİN ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ 
 
Şükrü Oğuz

1
, Deniz Öztürk Koçakgöl

1
, Süleyman Bekirçavuşoğlu

1
, Zerrin Pulathan

2
 

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 

2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi 

 

Giriş ve amaç:Kardiak, serebral ya da diğer anjiografik işlemler sonrasında arterial giriş yerinde gelişen 
iatrojenik psödoanevrizmalarda en bilenen tedavi yöntemi cerrahi olmakla birlikte, minimal invaziv tedavi 
yöntemleri, tıbbın her alanında olduğu gibi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Girişimsel Radyoloji 
ünitemize yönlendirilen ve perkütan thrombin enjeksiyonu ile tedavi edilen hastaların sonuçlarını bildirmektir. 

Yöntem-Gereçler: Şubat 2014-Ocak 2018 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi’ne 
iatrojenik psödoanevrizma tanısıyla yönlendirilen 37 hastadan 30’ü çalışmaya dâhil edildi. Diğer 7 hastadan 4’si 
ultrasonografi kılavuzluğunda kompresyon ile tedavi edilirken, 2 hasta cerrahiye yönlendirildi, diğeri takip 
edildi. 30 hasta ultrasonografi kılavuzluğunda perkütan thrombin (Tisseel Kit, Baxter US) enjeksiyonu ile tedavi 
edildi. 

Bulgular: Hastaların 16’ü erkek, 14’u kadın olup, yaşları 35-86 (yaş ortalaması 64,2) arasında toplam 30 hasta 
tedavi edildi. Tüm hastalar anjiografi sonrası erken dönemde (ilk 7 gün) tarafımıza yönlendirilmişti ve işlem 
öncesi ultrasonografi ile değerlendirildi. 30 psödoanevrizmadan, 15’i ana femoral arterden, 11’i yüzeyel femoral 
arterden, 2’si brakial arterden, 1’i eksternal iliak arteden, 1’i derin femoral arterden kaynaklanmaktaydı. 
Anevrizma çap ortalaması 36 mm (20-60 mm arasında) olarak ölçüldü. Tüm hastalarda anevrizma boyun çapı 1 
cm’nin altındaydı. Hastaların % 87’sinde antiagregan/antikoagülan ilaç kullanımı mevcuttu. Thrombin kullanım 
dozu tüm hastalar için 1 ml’nin altında olup, ortalama kullanılan doz 0,4 cl (0,2-0,9 cl)’ idi. Thrombin 
enjeksiyonu yapılan hastaların 6’sınde, 1 gün sonra yapılan ultrasonografik kontrol incelemede nüks dolum 
mevcuttu ve bu hastaların 4’ünde ikinci bir thrombin enjeksiyonu ile kür sağlanırken, 1’inde manuel 
kompresyonla tedavi edildi. Diğer hasta ise cerrahi olarak tedavi edildi. Perkütan thrombin enjeksiyonu ile 
tedavi edilen hastalarda, kür oranı (2. seans thrombin enjeksiyonları ile birlikte) %96,7olduğu görüldü. 

Sonuç: Bu çalışma, iatrojenik psödoanevrizmaların perkütan thrombin enjeksiyonu ile tedavisinin güvenli, hızlı, 
ağrısız ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir. Ultrasonografi kılavuzluğunda perkütan thrombin 
enjeksiyonu, özellikle femoral iatrojenik psödoanevrizmaların tedavisinde ilk tedavi yöntemi olmalıdır. 
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Amaç: Santral ven stenozu hemodiyaliz hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Santral yerleşimli geçici/kalıcı diyaliz katateri anamnezi bulunan hastalarda daha sıklıkla 
görülmekle beraber katater anamnezi bulunmayan hasta popülasyonunda da görülebilmektedir. Günümüz 
pratiğinde santral ven stenozu tedavisinde en geçerli yaklaşım olarak tekrarlayan balon anjioplastiler 
benimsenmiştir. Çalışmamızda diğer faktörlerin etkisinden kurtulmak adına aynı hasta grubu takip edilmiş olup 
uzun süreli gözlem sonucunda standart balon anjioplasti ile paklitaksel yüklü balon anjioplasti sonrasında işlem 
başarısı ve patensi sürelerinin karşılaştırılması planlanmıştır. 

Gereç Yöntem: Ocak 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında santral ven stenozu (SVS) tanısı bulunan 18 hemo

diyaliz hastası çalışmaya dâhil edildi. Ortanca yaş 58,5 (dağılım 32-72) olan 11 erkek ve 7 kadın vardı. Bunların 9'

unda (% 50) brakiosefalik ileri ve diğer 9' unda (% 50) subklavian ileri stenoz vardı. Tüm hastalar haftada 3 gün d

iyaliz programına devam etmekte olup stenoza sekonder, semptomatik tarafta ekstremitede şişlik, hemodiyaliz

e girmede zorluk, artmış venöz basınç ve ponksiyon yerinden uzamış kanama gibi sorunlarla tarafımıza başvura

n hastalardan seçilmiştir. SVS tanısı efferent ven girimli yerleştirilen introducer üzerinden elde olunan venografi 

ile doğrulandı.  İlk yaklaşım standart balon anjioplasti olarak belirlendi. Şikâyetlerin tekrarında yeniden venograf

i ile SVS tanısı doğrulandıktan sonra standart balon anjioplasti yerine aynı çapta paklitaksel yüklü balon ile dilata

syon anjioplasti yapıldı. Aynı lokalizasyona aynı çaptaki balonlar ile aynı süre balon dilatasyon anjioplasti işlemi 

gerçekleştirildi. Kontrol anjiyografide teknik başarı sağlanan hastalar ek bir işlem yapılmaksızın taburcu edilip kli

nik izleme tabii tutuldu. Ek bir işleme gerek duyulan hastalar ile klinik izlem sırasında işlem faydası gözlenmeyen 

hastalar çalışma listesinden çıkartıldı.  

Bulgular: İşlem sonrası teknik ve klinik başarımız birinci ve ikinci tedavide bulunan 18 hastanın tamamında % 10

0 idi. Her balon anjioplasti sonrası sorunsuz diyaliz ve herhangi bir klinik belirti açısından hastalar rutin olarak ta

kip edildi. Standart balon için ortalama açıklık süresi 109 gün (aralık; 10-304); paklitaksel kaplı balon için ortala

ma açıklık süresi 238.5 gündür(aralık; 157-501). Kullanılan anjioplasti balonlarının türüne göre hasta grupları ara

sında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.01). 

Sonuç: Santral ven stenozunda birinci seçenek tedavi seçeneği balon anjioplastidir. Ne yazık ki balon anjioplastil

er sonrasında tekrarlayan darlıklar sıklıkla izlenmekte olup uzun süreli patensi süreleri sağlanamamaktadır. Ven

öz darlık etyolojisinde de arterial patolojilerde olduğu gibi intimal hiperplazi yer almakta olup paklitaksel yüklü 

balon anjioplastiler ile daha uzun süreli patensi süreleri elde edilebilmektedir. 
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Amaç: İntrakranyal vasküler cihazlar (İVC), kompleks serebral anevrizmaların endovasküler tedavisine imkan 
vermiş olup giderek daha sık kullanılmaktadırlar. Ancak bu cihazların kullanımıyla gerçekleştirilen işlemlerde, 
yalnızca koilleme ile yapılan işlemlere kıyasla biraz daha yüksek oranda kalıcı nörolojik hasar veya ölümle 
sonuçlanan komplikasyonların ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bu çalışmada amacımız, merkezimizde İVC 
uygulaması ile yapılmış serebral anevrizma embolizasyonu işlemlerinde komplikasyon sıklığını ve klinik 
sonuçlarını belirlemektir. 

Gereç ve yöntem: 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında, merkezimizde İVC (stent, akım çevirici ve 
WEB) kullanımıyla endovasküler serebral anevrizma embolizasyonu yapılmış olguların kayıtları retrospektif 
olarak tarandı. Tiplerine göre işlem sıklıkları incelendi. İşlem sırasında veya sonrasında erken dönemde 
komplikasyon gelişen olgular belirlendi ve bunlar içerisinde kalıcı nörolojik hasar gelişenlerin ve hayatını 
kaybedenlerin oranı araştırıldı. 

Bulgular: 168 adet embolizasyon işleminin 41 tanesinin (%24.4) İVC kullanılarak yapıldığı belirlendi. Bu 
işlemlerin sırasıyla; stent eşliğinde koilleme (n=12), teleskopik stent uygulaması (n=1), stent ile birlikte akım 
çevirici uygulaması (n=2), akım çevirici yerleştirilmesi (n=23), akım çevirici eşliğinde koilleme (n=1) ve WEB 
uygulaması (n=2) olduğu tespit edildi. 41 işlemin 15’inde (%36.5) embolizasyon sırasında veya sonrasında erken 
dönemde komplikasyon geliştiği belirlendi. Bunlardan 5 tanesinin anevrizma rüptürünü takiben yapılan işlemler 
olduğu görüldü. Embolizasyon sırasında ortaya çıkan komplikasyonların sırasıyla; akımın geçici olarak 
yavaşlaması (n=2), akımın geçici olarak kesilmesi (n=1), stent migrasyonu ve kısmen eriyen trombüs oluşumu 
(n=1), tromboemboli (n=1) ve stent içi geçici trombüs oluşumu (n=3) olduğu tespit edildi. İşlem sonrasında 
erken dönemde karşılaşılan komplikasyonlar; geçici fasyal paralizi (n=1), parent arter oklüzyonu (n=1), 
intraparankimal kanama (n=2), intraparankimal kanama sonrasında tromboembolik enfarkt (n=1) ve 
tromboembolik enfarkt (n=2) olarak belirlendi. Bu komplikasyonların 3 olguda kalıcı nörolojik hasar (%7.3), 1 
olguda bitkisel yaşam (%2.4) ve 2 olguda ölümle (%4.8) sonuçlandığı tespit edildi.     

Sonuç: İVC kullanımı kompleks anevrizmaların endovasküler tedavisine fırsat vermiş olsa da, kalıcı nörolojik 
hasar veya ölümle sonuçlanan komplikasyon oranının nispeten yüksek olması nedeniyle mümkün olan her 
durumda daha basit yöntemlerin veya cerrahinin öncelikle tercih edilmesinin daha uygun olacağını 
değerlendiriyoruz. 
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SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI GELİŞEN VASOSPAZMIN TEDAVİSİNDE, SELEKTİF İNTRAARTERİYEL 
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Giriş ve Amaç: Anevrizmal subaraknoidal kanamaya (SAK) bağlı vazospazmda (VS) intraarteriyel papaverin 
tedavisinin etkinliğini incelemek 

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 2009-2016 yılları arasında anevrizmal SAK nedeniyle endovasküler veya cerrahi 
yolla tedavi edilmiş 171 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak taranmış, VS geçiren ve intraarteriyel 
papaverin uygulanan 44 hastanın sonuçları işlem öncesi ve sonrası radyolojik verileri karşılaştırılmıştır. Bunlarla 
beraber anevrizmal SAK ta spazm için risk faktörü oluşturan prediktif faktörlerin etkinliği değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastaların 19’u erkek, 25’i kadındı, ortalama yaş 52.97 ± 10.25 idi. 22 hastada anteriyor komunikan 
arter anevrizması, 17’sinde orta serebral arter anevrizması 3 hastada posteriyor komunikan arter ve 2 hastada 
internal karotid arter anevrizması tespit edildi. Bu hastaların 31’ine endovasküler tedavi, 13’ünede cerrahi 
tedavi yapılmıştır. Klinik vazospazm gelişen tüm hastalarda anjiografik olarak VS gösterilmiştir. Hastaların 29’ 
unda sol hemisferik enfarkt, 15’inde sağ hemisferik enfarkt gelişmiştir. Bu hastaların VS anında yapılan 
anjiografilerinde anteriyor serebral arter A1 segmentinin kalınlığı ortalama 1.27 ± 0.47 mm’ den VS sonrası 
yapılan anjiografide uygulanan intrarateriyel papaverin ile 1.84 ± 0.49 mm’ lere yükselmiş olup, SAK a bağlı 
VS'da intraarteriyel papverin sonrası anteriyor serebral arter A1 segmentinde anlamlı derecede dilatasyon tepit 
edilmiştir (p<0.0001). Bunlarla beraber endovasküler yolla tedavi edilmiş hastalardaki papaverin sonrası 
anteriyor serebral arterdeki dilatasyon, cerrahi gruba nazaran daha belirgindir (p=0.05). 

Hastaların orta serebral arter M1 segment çaplarını incelediğimizde VS anında 1.98 ± 0.51 mm’lerden, 2.73 ± 
0.38’lere yükselmiş olup, SAK a bağlı VS'da intraarteriyel papverin sonrası orta serebral arter M1 segmentinde 
anlamlı derecede dilatasyon tepit edilmiştir (p<0.0001). Bunlarla beraber endovasküler yolla tedavi edilmiş 
hastalardaki papaverin sonrası orta serebral arterdeki dilatasyon, cerrahi gruba nazaran anlamlı bulunmamıştır 
(p=0.08). 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda SAK sonrası gelişen vazospazmın tedavisinde, intraarteriyel olarak uygulanan 
papaverinin damar çapları üzerine etkisi incelenmiş, uygulama sonrası damar çaplarında anlamlı artış tespit 
edilmiştir. Bu dilatasyon, endovasküler yolla tedavi edilmiş hastalarda ,anteriyor sirkülasyondaki vazospazmda 
daha anlamlı bulunmuştur. 
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PERKÜTAN NEFROLİTOMİ SONRASI GELİŞEN ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERDE SÜPERSELEKTİF 
ANJİOEMBOLİZASYON TEDAVİ SONUÇLARIMIZ 
 
Tufan Süelözgen

1
 

1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü 

  

Giriş: Perkütan nefrolitotomi ( PNL ) yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile 2 cm. ve üzeri böbrek 
taşlarının tedavisinde altın standart tedavi yöntemidir. En önemli komplikasyonlarından biri transfüzyon 
gerektiren kanamadır. 1-2 % oranında ise gecikmiş ve aralıklı hematüri ile kendini gösteren arteriyovenöz ( AVF 
)  fistül gelişebilir. Tedavisinde anjioembolizasyon uygulanır. Çalışmamızda PNL sonrası AVF gelişen 
ve  süperselektif anjioembolizasyonla tedavi edilen hastalarının sonuçları sunulmuştur. 

Materyal Ve Metod: 2008-2016 yılları arasında  kliniğimizde PNL operasyonu yapılan 1.450 hastanın verileri 
geriye dönük olarak incelendi. Gecikmiş ve aralıklı kanaması olup bilgisayarlı  tomogarfi ( BT ) anjiyografi ile AVF 
tanısı konan ve süperselektif anjiyoembolizasyonla tedavi edilen 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
demografik verileri, taş yükü, PNL operasyonu detayları ve postoperatif parametreler ayrıca değerlendirildi ( 
Tablo ). 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 49 ( 38-57 ) yıldı. Tüm hastalarda  geyik boynuzu (staghorn ) taş mevcuttu.7 
hastada ( 63 % ) taş yükü nedeni ile iki veya daha fazla renal akses yapıldı.4 hastada ( 36 % ) üst kaliks girişi 
mevcuttu. 6 hastada ( 55.5 % ) hemodinamik instabilite nedeni ile kan transfüzyonu gerekti.. Hastalara AVF 
fistül tanısı konması üzerine farklı merkezlerde tek seans süperselektif anjioembolizasyon uygulandı ve 
herhangi bir komplikasyon ve tekrar girişim gerekmeden hastalar tedavi edildi ( tablo ). 

Sonuç: PNL sonrası geç dönemde aralıklı ve parlak kırmızı renkte hematürisi  olan hastalarda AVF tanısı akla 
getirilmelidir. Birden fazla renal akses, staghorn taş varlığı ve üst pol girişleri AVF fistül için birer risk faktörü 
olarak tanımlanmıştır. Hastalar çoğunlukla tek seans anjioembolizasyon ile nefrektomi gibi organ kaybı ile 
sonuçlanacak bir  komplikasyonlar gelişmeden başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir . Çalışmamızda tüm 
hastalar tek seans anjioembolizasyon ile tedavi edilmiştir. 

 
Tables :  
Hasta Bilgileri 

hasta yaş cinsiyet taş yükü 
Akses yeri(kaliks) ve 
sayısı 

Operasyon süresi 
(dk) 

Postoperratif hematüri zamanı 
(Gün) 

1 50 E staghorn Alt (1) 110 3 

2 57 K staghorn Alt ve üst (2) 100 6 

3 52 E staghorn Alt ve üst (2) 70 7 

4 42 E staghorn Alt (1) 50 5 

5 54 K staghorn Orta ve alt (2) 300 3 

6 54 E staghorn Orta ve alt (2) 200 5 

7 38 E staghorn Alt (1) 80 6 

8 45 K staghorn Orta ve alt (2) 100 5 

9 50 E staghorn Üst,orta, alt (3) 150 7 

10 46 E staghorn Orta ve alt (2) 130 4 

11 51 K staghorn Üst (1) 90 5 
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Amaç: Benign safra yolu darlıklarının tedavisinde balon dilatasyon sonrası perkütan plastik stent 
yerleştirilmesinin tekniğini ve sonucunu değerlendirmektir.  

Olgu sunumu: 1 yıl önce safra safra kesesi operasyonu sırasında safra yolu yaralanması gelişen hasta, Roux-Y 
hepatikojejunostomi operasyonu sonrası anastomoz darlığına bağlı tekrarlayan kolanjit atakları nedeniyle 
hastanemize başvurmuştur. Hastaya perkütan transhepatik kolanjiyografi, hepatikojejunostomi anastomoz 
darlığına balon dilatasyon ve plastik stent yerleştirilmesi planlandı. Sedasyon ve lokal anesteziyi takiben, sol lob 
safta kanallarına 21 G iğne ile girilerek kolanjiyografi görüntüleri alındı. İntrahepatik safra kanallarında 
dilatasyon ve hepatikojejunostomi anastomoz darlığı tespit edildi (Resim 1). Darlık kılavuz kateter ve tel 
yardımıyla geçildikten sonra darlığa 6 mm çaplı balonla dilatasyon uygulandı ve 8 F kalınlığında biliyer drenaj 
kateteri yerleştirildi. Bir hafta sonra drenaj kateteri çıkarılarak 2 adet plastik stent tel üzerinden sol lob safra 
kanallarından jejunuma uzanacak şekilde yerleştirildi (Resim 2). Perkütan tedavi amacıyla kullanılabilecek 
plastik stent markette olmadığından dolayı üriner sistem için kullanılan double J stent kullanıldı. Bir DJ stent 
ortadan kesilerek kıvrımlı uçları intrahepatik safra yollarında, düz uçları jejunumda olacak şekilde yerleştirildi. 
Yerleştirme tekniği olarak üriner sisteme DJ stent yerleştirilme tekniği kullanıldı (Resim 3). Plastik stentleri safra 
yoluna itmek için plastik iticiler ve geri çekmek için iplik halkalar kullanıldı. Plastik stentler uygun pozisyonda 
yerleştirildikten sonra ipler kesilerek çıkarıldı ve ardından plastik stentleri taşıyan teller ve iticiler de çıkarıldı. 
Hastanın 6 ve 9 ay takipleri yapıldı. Klinik, laboratuvar ve ultrasonografik patolojik bulgu saptanmadı.  

Tartışma: Benign safra yolu darlıkları kronik pankreatit, hepatobiliyer operasyonlar, karaciğer nakli ve 
koledokolitiazis gibi bir çok farklı etiyolojiye bağlı olarak gelişebilir.  Tedavide en sık tercih edilen ve sonuçları en 
yüz güldürücü yöntem endoskopik balon dilatasyon ve plastik stent yerleştirilmesidir. Benign safra yolu 
darlıklarında perkütan tedavi seçenekleri oldukça sınırlıdır.  Standart tedavi olan balon dilatasyon ve drenajın 
klinik başarısı oldukça düşüktür. Tekrarlayan balon dilatasyon ve drenajlara rağmen darlığın tekrarlaması sık 
görülür. 

Endoskopik dilatasyon ve plastik stent yerleştirilmesi benign safra yolu darlıklarında altın standart yöntem 
olmakla birlikte bir çok hastada teknik güçlükler nedeniyle yapılması mümkün olmayabilir. Roux-y 
hepatikojejunostomi, duodenal darlık, inflamasyon ve divertiküller, karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra 
yollarındaki keskin açılanmalar ve anastomozun bulunamaması gibi bir çok faktör endoskopik işlemleri imkansız 
kılabilir. Bu gibi durumlarda perkütan balon dilatasyon ve plastik stent yerleştirilmesinin çok önemli bir 
alternatif tedavi seçeneği olabileceğini düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler : benign safra yolu darlığı, perkütan tedavi, plastik stent 
 



Resimler :  

 



 

 
 

 
 
 
 



Sözlü Sunum 
Vasküler Girişimsel Radyoloji 
SDB - 02 
 
ARKUS AORTA PSÖDOANEVRİZMA RÜPTÜR TEDAVİSİNDE CHİMNEY VE PERİSKOP GREFTLER KULLANILARAK 
TOTAL ENDOVASKÜLER AORTİK ARK TAMİRİ 
 
Murat Canyiğit

2
, Kemal Eşref Erdoğan

3
, Ömer Faruk Ateş

1
, Gökhan Yüce

1
, Mete Hıdıroğlu

3
 

1
Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü 

2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 

3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

 

Amaç: Çıkan aort veya arkus aorta psödoanevrizmaları genellikle cerrahi sonrası gelişir ve rüptüre olduklarında 
yüksek mortaliteye sahiptir. Tedavide ilk seçenek cerrahi tedavi olup yüksek morbidite ve mortalite riski 
içermektedir. Cerrahi tedaviye göre daha az mortalite ve morbiditeye sahip endovasküler veya hibrit tedavi 
yöntemleri son yıllarda dünyada gittikçe artan oranda uygulanmaktadır. Buna paralel olarak Türkiye’de ilk defa 
chimney/periskop greftler eşliğinde endovasküler yolla total olarak tedavi edilen rüptüre arkus aorta 
psödoanevrizma olgusunu sunmayı amaçladık. 

 Olgu Sunumu: 2005 yılında Tip-1 aort diseksiyonu nedeniyle suprakoroner aort replasmanı yapılan 58 yaşında 
erkek hasta, ani başlayan göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Toraks BT anjiyografide 
brakiosefalik arterin hemen proksimalinden başlayan ve sol subklavyan arter orjinine kadar uzanan sakküler 
psödoanevrizmanın sol plevral boşluğa (hemitoraksın yarısı hematom ile doluydu) doğru rüptüre olduğu 
görüldü. Acil olarak endovasküler işleme alınan hastada paralel greftlere bağlı endoleak’i azaltmak amacıyla sağ 
brakiosefalik artere chimney ve sol ana karotid artere periskop greft eşliğinde endovasküler tedavi planlandı. 
Sol subklavyan arterin kapatılması planlanan hastada vertebral subklavyan çalmanın devamlılığının sağlanması 
için işlemin başlangıç aşamasında sol vertebral arter orjinindeki darlığa stent yerleştirildi ve subklavyan arter 
Amplatzer vasküler tıkaç ile kapatıldı. Sağ aksiller arterden çıkan aortaya doğru chimney greft, sol femoral 
arterden sol ana karotid artere doğru periskop greft ve sağ ana femoral arterden torasik stent-greft arkus aorta 
düzeyine ilerletildi. DSA ve floroskopi eşliğinde önce torasik stent-greft ardından chimney ve periskop greftler 
serbestleştirildi. Eş zamanlı balon anjioplastiler yapıldı. Kontrol DSA’da supraaortik vasküler yapıların tamamen 
dolduğu gözlendi. İşlem sonrası sol kolda iskemik bulguların oluşması üzerine sol karotikosubklavyen bypass 
yapıldı. Postoperatif 6. günde sol hemitorakstaki hematoma yönelik kateterizasyon ve trombolitik tedavi işlemi 
uygulanan hasta postoperatif 12. günde medikal tedavi altında taburcu edildi. Postoperatif 5. gün BT anjiografi 
incelemesinde saptanan minimal proksimal tip-1 endoleak’in 6. ay kontrol BT de kaybolduğu görüldü. Klinik 
olarak birinci senesinde hasta stabil olarak takip edilmektedir.  

Sonuç: Arkus aorta psödoanevrizmaları nadir görülen durumlar olup; cerrahi tedavinin komplikasyonu, 
inflamatuar veya travmaya sekonder olarak ortaya çıkabilirler. Tedavide cerrahiye alternatif olan ve acil 
durumlarda da uygulanabilen paralel greftlerin eşlik ettiği total endovasküler aortik tamir başarılı, etkin ve daha 
az invaziv bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : aort, arkus aorta, psödoanevrizma, rüptür, chimney, periskop, endovasküler tedavi, aortik 
tamir 
Notlar : Arkus aortaya yönelik total endovasküler aortik tamir dünyada cerrahiye alternatif olarak gittikçe 
artan sıklıkta kullanılmakta olup olgumuz bu açıdan Türkiye'deki ilk örnektir. 
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CONE BEAM BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE NEFROSTOMİ 
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Perkütan nefrostomi  ciltten girilerek karın arka yan duvarından böbrek pelvisine bir katater yerleştirilmesi 
işlemi olup amacımız idrar drenajı sağlamaktır. Perkütan nefrostomi endikasyonları; üriner sistem 
obstrüksiyonuna bağlı idrar retansiyonunu gidermek, üriner kaçaklarda idrar akışını durdurmak ve zor ulaşımı 
olan böbreklerde perkütan nefrolitotripsi öncesi istenen kalisiyel sisteme girişi sağlamaktır. En önemli 
kontrendikasyonuda  düzeltilemeyen koagülopatidir. 

İşlem US, floroskopi ya da BT kılavuzluğunda yapılabilir. Toplayıcı sistemi ileri derece dilate böbreklerde US 
işlemi gerçekleştirmek için  yeterlidir. Yeterli dilatasyonun olmadığı durumlarda US ile birlikte floroskopi 
kılavuzluğunun kullanılması işlem başarısını ve güvenliğini arttırır. Bizim sunduğumuz staghorn taşı olan hastada 
yoğun kalsifikasyon nedeniyle US işlemde fayda sağlamamış olup Cone beam bilgisayarlı tomografi eşliğinde 18 
G madrenli Chiba iğnesiyle toplayıcı sisteme girildi.Sonrasında kontrol skopi imajında verilen kontrast maddenin 
pelvikaliksiyel sisteme geçişi görüldü. Kılavuz tel üzerinden 6 F dilatasyonu takiben 6 F drenaj kateteri distal ucu 
renal pelvis düzeyinde olacak şekilde yerleştirildi. İşleme bağlı komplikasyon olmadı. Kateter serbest drenaja 
bırakıldı. Daha sonrasında hastaya double J katateri takılıp 1 hafta sonra poliklinik kontrol muayenesi önerildi. 

Sonuç olarak özellikle ektazisi olmayan staghorn taşlı olgularda Cone beam bilgisayarlı tomografi eşliğinde 
nefrostomi işlemi alternatif bir yöntemdir.  

Anahtar Kelimeler : Cone beam bilgisayarlı tomografi, nefrostomi 
 



Resimler :  

 



 



 
Notlar : Ektazisi olmayan staghorn taşlı olgularda Cone beam bilgisayarlı tomografi eşliğinde nefrostomi 
işlemi alternatif bir yöntemdir. 
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BULGULARININ YÖNETİMİ 
 
Seray Akçalar

1
, Kıvılcım Yavuz

1
 

1
Ankara Üniversitesi Radyoloji Ad 

 

Amaç :  Sol internal karotid arter (ICA) anevrizma tedavisi esnasında proksimal ucu açılmayan akım çevirici 
vasküler rekonstrüksiyon cihazının hangi teknik ve manüplasyonlar ile açıldığını göstermek  ve takip 
incelemesinde karşılaştığımız parent arter  değişikliklerini nasıl tedavi ettiğimizi sunmak 

Olgu: 32 yaşında erkek hasta dış merkezde endovasküler yolla tedavi edilmiş olan sol ICA anevrizmasının 
kontrollerinde anevrizma rekanalizasyonu ve karşı duvarda  yeni anevrizma oluşumu izlenmesi ve takipte boyut 
artışı saptanması nedeniyle kliniğimize başvurdu. 

İşlem sırasında akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon cihazının proksimal kesimi açılmadığından önce snare  ile 
proksimal uç geri alınmaya çalışıldı ancak bunun başarılı olmaması üzerine  çeşitli tel ve kateterler kullanılarak 
proksimal uç içinden girip cihazın optimal açılması ve duvara yerleşmesi  için exchange işlemi sonrası balon 
anjiyoplasti  yapıldı. İşlem sonunda alınan kontrol anjiyografilerde akım çevirme cihazının parent artere tam 
oppozisyonunun sağlandığı, cihazın patent olduğu görüldü. Ek komplikasyon gelişmedi. 

Hastanın 6. Ay kontrolünde yapılan dijital substraksiyon anjiyografide(DSA) cihazın damar duvarından 
uzaklaşarak parent arter optimum oppozisyonunu yitirdiği anevrizmanın da halen doluş gösterdiği görüldü. 
Hasta başka bir seansta genel anestezi altında tekrar işleme alındı. Bir önceki seansta yerleştirilmiş akım çevirici 
vasküler rekonstrüksiyon cihazının duvara tam oppozisyonu için multiple balon anjiyoplasti yapıldı, daha sonra 
da rezidü daralma ve anevrizma doluşu için akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon cihazı yerleştirildi. Klinik 
takiplerinde ek sorunu olmayan hastanın 6. Ay kontrol DSA’sı yapılacaktır. 

Sonuç: Nadir ancak anevrizma endovasküler tedavisinde parent arter tıkanıklığı ve/veya anevrizma rüptürü ile 
hayatı tehdit edebilecek bir prosedürel komplikasyondur. Böyle bir durumda cihazı çıkarmak ya da mümkün 
olmuyorsa açıp duvara oturtmak için çeşitli tekniklerle her tür uğraşın verilmesi gerekmektedir. Teknik olarak 
açılamayan ya da zor açılan stentlerin erken-orta dönemtakiplerinde de ek sorunlarla karşılaşılabileceğinden 
yakın takip ve zamanında yeniden müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : anevrizma, akım çevirici vasküler rekonstrüksiyon cihazı, internal karotid arter 
 
Resimler :  
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TRANSPLANTE RENAL ARTERE STENT ANJİOPLASTİ: KISITLI İMKANLARLA MALPOZİSYON YÖNETİMİ 
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Böbrek transplantasyonu sonrası en sık izlenen vasküler komplikasyon renal arter stenozudur.  Perkütan 
translüminal anjiyoplasti(PTA) ve stentleme, renal arter stenozu için tercih edilen tedavi yöntemidir. PTA ve 
stentleme işlemi esnasında ve sonrasında giriş yeri hematomu, diseksiyon, venöz tromboz/oklüzyon, 
psödoanevrizma, stent oklüzyonu, stent malpozisyonu, greft kaybı, nefrototokisite gibi komplikasyonlar 
gelişebilmektedir. 

AMAÇ: Bu olgumuzdaki amaç, böbrek transplantasyonu sonrası renal arter stenozu saptanan hastaya 
stentleme yapılırken gelişen stent migrasyonunu ve bu problemin endovasküler çözümünü tartışmaktır. 

OLGU SUNUMU: Olgumuz 62 yaşında, 17 yıldır kronik böbrek yetmezliği tanısı bulunan, 4 ay önce kadavra 
donörden böbrek nakli yapılan kadın hasta. Nakil sonrası sebat eden üre - kreatin yüksekliği nedeniyle yapılan 
Renal Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesinde; Renal arterde anastomoz düzeyinde piksistolik hız 350 
cm/sn , distalde - hilus düzeyinde piksitolik hız 60 cm/sn ölçülmüş olup, distalde akselerasyon zamanı uzamış, 
poststenotik akım ile uyumlu akım formu saptandı. Yapılan Renal Manyetik Rezonans Anjiografi 
incelemesinde;  Anastomoz hattının yaklaşık 2.2 cm distalinde, yaklaşık 2.5 cm'lik renal arter segmenti vizualize 
edilememiş olup stenoz açısından Dijital Subtraksiyon Anjiografi (DSA) yapıldı. DSA  görüntülemelerinde, 
eksternal iliak arter ile anastomozlu renal arterde %90’ın üzerinde darlık mevcuttu. 4 x 15 mm boyutlarında 
balon ile açılabilen stent, renal arter orifisine yerleştirilmeye çalışıldı ancak stent, balon üzerinde sıyrılarak ana 
iliak artere migre oldu. Anjiografi laboratuarımızda snare ve uygun boyutlu guiding katater bulunmadığı için 
telin ucu internal iliak artere yönlendirilerek migre olan stent, balonu ile internal iliak arterin nonvisseral 
dalında açılarak konumlandırıldı. Renal arter darlığına 2.5 x 40 mm boyutlarındaki predilatasyon balonu 
sonrası  4 x 10 mm boyutlarındaki balon ile açılabilen stent yerleştirildi. Kontrol anjiogramlarda açıklık tamdı. 
İnternal iliak arterin proksimal kesimi açık olarak izlendi. 

SONUÇ: Yeni kurulan girişimsel radyoloji ünitelerinde eksik malzeme ile komplikasyon yönetimi zor 
olabilmektedir. Bu olguda olduğu gibi migre olan stent, henüz tel üzerindeyken uzuv veya hayatı tehdit edici 
vasküler yapılardan uzak ve farklı yere yönlendirilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler : Stent anjioplasti, malpozisyon, renal arter 
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PERİFERAL AVM'Yİ TAKLİT EDEN KRONİK, TRAVMATİK, YÜKSEK DEBİLİ FEMORAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLÜN 
AORTİK STENT GREFT İLİAK UZATMASI İLE TEDAVİSİ. 
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On yıl kadar önce sol bacağından ateşli silah ile yaralanan ve bu sürede sol ekstremitesinde progresif şekilde 
çap artışı bulunan hastamız kliniğimize başvurdu. Başvuru öncesi dış merkezlerde gerçekleştirilen kesitsel 
incelemelerinde iliak ve femoral arterlerde ileri derecede tortiozite ve dilatasyon bulunan hastamızın eksternal 
iliak ven düzeyinde de anevrizmatik doluşdan bahsedilmiş. Ekstremitedeki hemihipertrofi sebebiyle Klippel 
trenaunay sendromu ve yüksek debili fistül komşuluğundaki yoğun arteriel ve venöz doluş sebebiyle periferal 
AVM tanıları almıştı. Yapılan diagnostik anjiografide ileri derecede dilate arteriel sistem ile eksternal iliak ven 
düzeyindeki anevrizma görüntülenmiş ve cross-over ile ana femoral arter düzeyine ulaşılmıştır. Bu düzeyden 
yapılan enjeksiyonda;  fistül proksimalindeki yüzeysel femoral arter çapı yaklaşık 17 mm,  fistül distalindeki 
yüzeysel femoral arter segmenti ise 7 mm ölçülmüştür. Ayrıca fistül düzeyinden distal yüzeysel femoral artere 
direkt doluş gösterilememekte ve derin femoral arterden gelişen kollateral akım ile distal arteriel yatağın 
dolduğu izlenmektedir. Fistül düzeyine selektif kateterizasyon ile ilerlenmiş ve bu düzeyde arteriel devamlılık 
olup olmadığı değerlendirilmiştir. Sürekli yüksek debili fistülden venöz tarafa geçme eğiliminde olan kateter 
kılavuz tel manipülasyonu ile distal yüzeysel femoral artere iletilmiş ve arteriel devamlılık bulunduğu ancak 
yüksek debili fistül sebebiyle distal doluşun direkt olarak gerçekleşemediği gösterilmiştir. Tedavi açısından KVC 
ekibi mevcut yoğun kollateral ağ sebebiyle fistül tamir operasyonunun kanama açısından riskli olduğunu 
belirtmiştir. Endovasküler tedavi ön planda düşünülmüş ancak proksimali 17 mm distali 7 mm olan ve yüksek 
debili fistül içeren yüzeysel femoral artere yapılacak tedavi tartışılmıştır. Distali 16 mm proksimali 20 mm 
çapında 135 mm uzunluğundaki aortik stent greft setinin iliak uzatması sol femoral artere arteriotomi yapılıp 
antegrad yolla yönlendirilerek yerleştirilmiş ve tedavi sağlanmıştır.      

Anahtar Kelimeler : A-V fistül, stent-greft, endovasküler tedavi, 
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Doğumu takiben sol üreteropelvik darlık nedeniyle opere edilen 8 aylık kız hasta birimimize, sağ böbrek 
toplayıcı sistemini tamamen dolduran, böbrek üst polünü infiltre edip karaciğere doğru uzanan pyonefroz 
nedeni ile danışılıyor. Klinik öyküsünde at nalı böbrek anomalisi ile birlikte sol böbrekte sekel fokal parankimal 
incelme alanları ve eşlik eden stabil hidronefroz dışında özellik yok. Sol hidronefroz takibi sırasında idrar 
yaparken ağlama olduğu annesi tarafından farkediliyor. Bu esnada idrarın yeşil renkli olduğu bilgisi şüpheli 
olarak bildiriliyor. İdrar kültürü sonucunda Candida Albicans ile birlikte Klebsiella oxytoca üremesi ve hastanın 
kliniğinde kötüleşme olması üzerine ultrasonografi tetkiki yapılıyor ve birimimize danışılıyor. Değerlendirmemiz 
sonucunda, böbrek toplayıcı sistemini dolduran debris - fungus toplarının drenajı için öncelikle perkütan 
nefrostomi işlemi yapılıyor. Nefrostomi sonrası klinikte ve radyolojik bulgularda dramatik iyileşme 
kaydediliyor. Nefrostomi ile efektif drenajın yanısıra hastaya perkütan nefrostomi kateteri aracılığı ile günlük 5 
mg trimetoprim/sulfametaksazol (duyarlılık testi +) barındıran solüsyon verilip kateter 15 dk kapalı bırakılıyor. 
Ancak takibinde US incelemede renal kaliksiyel sistemde debris gerilerken, üreter alt uçta mesaneye doğru da 
projekte olan ekojen debris materyali geliştiği izleniyor. Bunun üzerine kateter aracılığı ile üreteri dolduran 
ekojen materyalin mesaneye itilmesi planlanıyor. Ayrıca kateter aracılığı ile itilme işlemi sırasında debrisin 
içerisine 5 mg trimetoprim/sulfametaksazol verilip işlem sonrası kateter 15 dk kapalı bırakılıyor. İşlemi takiben 
48. Saat kontrolde üreter alt uçtaki ekojen materyalin kaybolduğu üreterde hafif ödematöz değişiklik olduğu ve 
hastanın miksiyon ile debris materyalini çıkarabildiği gözleniyor. Nefrostomi kateteri aracılığı ile yapılan 
antegrad pyelografi görüntülerde mesaneye geçiş gözlenmesi ve üreter alt uçta dolum defekti izlenmemesi 
üzerine kateter kapalı seyredilmesi planlanıyor. 2. ay kontrolde üreterde ve böbrek toplayıcı sisteminde rezidü 
veya rekürren bulgu gözlenmemesi üzerine nefrostomisi çekiliyor. Nefrostomi çekilmesini takiben eden 1. Ay 
kontrolde patoloji gözlenmedi.  

Anahtar Kelimeler : Pyonefroz, Perkütan nefrostomi, Miçetoma 
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Nazofarengeal Angiofibroma (NA), adolesan erkeklerde görülen, nadir, benign, hipervasküler bir tümördür. 

Minimal çevre doku yayılımlı NA’da cerrahi rezeksiyon ana tedavi seçeneğidir. intraoperatif kan kaybının fazla 

olması cerrahi eksizyonda temel sorundur. Buna bağlı ameliyat süresi uzamakta nüks olasılığı artmaktadır. 

Cerrahide kanamayı azaltmak üzere pek çok yöntem benimsenmiştir. Preoperatif Süperselektif Embolizasyon 

(PSE) en yaygın ve etkin olan yöntemdir. 

Olgu: 16 yaşında,erkek, nazal hava yolu tıkanıklığı ve kanama şikayeti ile  Dış merkez KBB polikliniğine   

başvurmuş. Sistemik lokal muayeneden geçtikten sonra, tanısal amaçlı direkt grafi, Bilgisayarlı tomografi ve 

manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri yapılmış. Klinik bulguları destekler şekilde aralarında NA’nın da 

olduğu ayırıcı tanılar verilmiş. Doku tanısı için biyopsi yapılmış inflamatuvar polip olarak gelmiş. Cerrahi plan 

yapılmış ve operasyona alınmış. Eksizyonda çok kanama olması nedeniyle frozen biyopsi gönderilmiş tanı NA 

gelmiş. Kanamaya bağlı kitle parsiyel rezeke edilebilmiş. Özellikle kitlenin sağ süpero- lateralinde kanama 

kontrolü sağlanamamış tamponatla kısmi durdurulabilmiş. Operasyon süresi 4 saati  geçmiş ve bu süre 

içerisinde hastaya 13 ünite kan transfüzyonu yapılmış. Hemodinamik instabilite nedeniyle operasyon 

sonlandırılmış. Durdurulamayan kanama odağının saptanması ve aynı seansta embolizasyon yapılması amaçlı 

anjiyo yapılmasına karar verilmiş.Transfüzyon desteği ile hemodinamik stabilizasyon sağlandıktan 24 saat sonra 

hasta girişimsel ünitemize kabül edildi. Femoral giriş yapılarak bilateral selektif eksternal (EKA) ve internal 

karotid (İKA) ile vertebral arter anjiyografi tetkiki yapıldı. Kitlenin her iki eksternal karotid arter sfenopalatin, 

asendan faringeal dallarından ve aberran olarak sağ İKA petröz segment mandibülovidian (MV) arter 

dallarından yoğun beslendiği görüldü. EKA dalları mikrokateter ve mikro tel yardımı ile süper selektif olarak 

kateterize edildi. 250-350 milimikron ölçülerinde  PVA partikülleri ile  rutin embolizasyon sağlandı. Sağ IKA  MV 

arter dalı çapının çok küçük, çıkışının tortiöz olması nedeniyle tüm mikrokater ve tel çeşitleri kullanılmasına 

rağmen seletif kateterize edilemedi. Operasyonu yapan cerrahla konuşuldu. Cerrahi sırasında bu bölgeden 

kontrol edemediği yoğun kanama olduğu ve tekrar kanaması halinde mortalite ve morbidite riskinin yüksek 

olacağı mutlak embolize edilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine endovasküler yolla yapılabilecek alternatif 

yöntemler değerlendirildi. 1. MV arterin çıktığı  İKA petröz segmenti  kapatılabilir (parent arter oklüzyonu). 2. 

Petröz segment distali balon ile geçici kapatılıp PVA partikülleri kullanılaral MV arter ve rezidü tümör yatağı 

embolize edilebilir. 3. Risk alma başka bir cerrah veya başka operasyon tekniği kullanılsın. 4. Takip ve sonrası 

radyoterapi. 

Hastada petröz segment distali balon ile geçici kapatılıp PVA partikülleri kullanılaral MV arter ve beslediği rezidü 

tümör yatağı embolize edildi. Embolizasyondan 24 saat sonra tekrar cerrahiye alınanarak transfüzyon 

gerekmeyen minimal kanama ile  rezidü tümör  çıkartıldı. 

Sonuç olarak baş boyun bölgesinde  asendan faringeal ve IKA gibi önemli kolleteralizasyonu olan vasküler 

yapılarda yapılacak embolizasyon risklidir. Bazen anatomi bazen de klinik tablo girişimsel radyoloğu fazladan 

risk almaya   zorlamaktadır. Sıradışı durumda sıradışı yaptığımız bu yöntemde, istenmeyen organ 

embolizasyonundan kaçınmak için uygun teknik, malzeme ve deneyim önemlidir.   
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PLASTİK BİLİYER STENTLERİNDEN BİRİ BAĞIRSAĞA İTİLMEK DİĞERİ PERKÜTAN ÇIKARTILMAK VE 
BİLİYER DRENAJ KATETERİ DUODENUMA İTİLİP OROFARİNGEAL YOLDAN ÇIKARTILMAK ZORUNDA 
KALINAN KOMPLEKS METALİK STENTLEME OLGUSU  
 
Dr. Hüseyin Yetiş1 
Dr. Ramazan Kutlu1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Karaciğer Nakli Enstitüsü Radyoloji Bölümü, Malatya 
 
Benign ya da malign nedenler yüzünden biliyer drenaj ve metalik stentleme gibi çeşitli perkütan 
radyolojik girişimler yapılmakta olup bu girişimler sonucunda kateter dislokasyonu, inefektif drenaj, 
kanama, sepsis, kateter yerinde sızdırma, stent migrasyonu ya da perforasyonu gibi komplikasyonlar 
gelişebilmekte ve bu komplikasyonların pek çoğu yine perkütan radyolojik girişimlerle 
çözülebilmektedir. Bu olguda endoskopik plastik biliyer stentin perkütan çıkarılması ve bir diğerinin 
duodenuma ilerletilmesini ve metalik biliyer stent içerisinden çıkarılamayan ve duodenuma ilerletilen 
kateterin orofaringeal yoldan radyolojik çıkartılması sunulmaktadır. 
Biliyer sistem kateter dislokasyonu veya stent migrasyonu için perkütan olarak safra yollarından veya 
orofarenksten snare veya forceps yardımıyla çıkarılabilmektedir. 
 
Olgu: Malign biliyer patoloji nedeniyle başka merkezde sağ safra yollarına endoskopik olarak metalik 
stent yerleştirilen yüksek bilirubin ve KCFT yüksekliği bulunan ve özellikle sol safra yollarında düzensiz 
dilatasyonları mevcut olan 65 yaşında bayan hasta PTK ve bilier drenaj amaçlı girişim yapıldı. Sol safra 
yollarından girilerek PTK yapılıp sağ bifurkasyondan koledoğa uzanan metalik stentden geçilememesi 
üzerine soldan eksternal biliyer drenaj yapıldı. Biliyer dekompresyondan sonra stent örgülerinden 
geçilip 8x40 mm balon ile dilatasyon yapılıp 8F internal eksternal biliyer drenaj kateteri yerleştirildi. 
Hastanın genel durumunun düzelmesi ve laboratuvar değerlerinin büyük oranda düzelmesinden 
sonra soldan Y konfigürasyonunda metalik stent yerleştirildi ve güvenlik ve kontrol amacıyla soldaki 
stent içerisinden 10F internal eksternal biliyer drenaj kateteri yerleştirildi. Takibe gelmeyen bir ay 
sonra yine bilirubin yüksekliği ile başvurdu. Yapılan kontrollerde başka bir merkezde her iki metalik 
stent içerisinden endoskopik olarak hem sağ hem de sol safra yollarına uzanan plastik biliyer 
stentlerin yerleştirilmiş olduğu ve mevcut biliyer drenaj kateterinin tıkalı olduğu görüldü. İşleme 
alınan hastanın tıkalı mevcut biliyer drenaj kateteri çıkarılmaya çalışılırken soldaki plastik stente 
takıldığı görüldü. Plastik stent drenaj kateteri ile beraber çıkarıldı. Bu esnada sağa uzanan plastik 
stentin koledok içerisine geldiğinin görülmesi üzerine plastik stentin distal kancasının kenarından 
kılavuz tellle stent içerisine girilip stent duodenuma ilerletildi. İşlemlerin travmatik olduğu düşünülüp 
soldan metalik stent içerisinden biliyer drenaj kateteri yerleştirilip işleme son verildi. Bilirubin 
seviyelerinin yeterince düşmemesi ve sağ posterior sektörün izlenmemesi üzerine hasta yeniden 
işleme alınıp sağ posterior sektörden girilip bifurkasyon darlığı geçilip anterior sektörden gelen 
stentin ve soldan gelip bu stent içerisinde uzanan stentin de  örgüleri arasından kılavuz tel ile ilerlenip 
balon yapıldı. Bu esnada soldan giren biliyer drenaj kateteri soldaki stent içerisine sıkıştı ve kateter 
çıkarılmadı. Bunun üzerine kateterin proksimal kesimi kesilip kateter duodenuma ilerletildi. Sağ 
posteriordan yine balon yapılıp her iki metalik stent içerisinden güvenlik amacıyla 8F internal 
eksternal biliyer drenaj kateterleri yerleştirildi. Takiben orofarenksten kılavuz tel ile duodenuma 
ilerlenip kateter snare ile yakalanıp orofarenksten çıkarıldı. Birkaç gün sonra sağdaki drenaj kateter 
çıkarılıp balon yapıldıktan sonra diğer bir metalik stent sağ posteriordan yerleştirilip soldaki kateter 
de çıkarıldı. 
Tartışma: Perkütan biliyer drenaj ve stentleme benign ve malign safra yolu hastalıklarında biliyer 
dekompresyon ve diversiyon amacıyla sıklıkla uygulanmaktadır. Bu girişimler neticesinde kateter 
dislokasyonu, migrasyonu, stent migrasyonu, kanama, sepsis gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. 



 
Literatürde tübüler yapılar içerisindeki nonvasküler yabancı cisim çıkarılması için çeşitli yöntemler 
tanımlanmaktadır. Özellikle biliyer sistem içerisindeki ve biliyer sistemden bağırsağa düşen yabancı 
cisimler için perkütan olarak safra yollarından veya endoskopik olarak veya skopi altında kılavuz tel ile 
bağırsağa ilerlenerek orofarenksten snare, basket veya forceps yardımıyla çıkarılabilmektedir. 
Bizim olgumuzdaendoskopik plastik stentler hem perkütan çıkarılmış hem de barsağa ilerletilip 
metalik stent içerisinden çıkarılamayan ucu kesilmiş biliyer drenaj kateteri duodenuma snare ile 
yakalanıp orofarenksten çıkarılmıştır. 
 
Sonuç olarak biliyer sistemden bağırsağa düşen/düşürülen veya migre olan stent, drenaj kateteri gibi 
yabancı cisimlerin orofarenksten endoskopi olmaksızın skopi altında radyolojik olarak uygun 
olgularda endolüminal olarak çıkarılabileceği akla getirilmelidir. 
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KARACİĞER KAPSÜL RÜPTÜRÜ GELİŞEN BİR TİPS OLGUSUNDA AMPLATZER VASKÜLER TIKAÇ VE 

PERKÜTAN NBCA ENJEKSİYONU İLE EMBOLİZASYON  

Dr. E. Umut Özyer1 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Radyoloji AD 

Transjugüler intrahepatik portosistemik şant (TIPS), portal hipertansiyonun varis kanaması, tedaviye 

refrakter asit, hepatik hidrotoraks gibi komplikasyonlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup 

girişimsel radyolojinin teknik olarak en zorlayıcı işlemlerinden biri kabul edilmektedir. Cerrahiye 

nazaran daha az invazif olan bu yöntemin de işlemle ilişkili komplikasyonları gelişebilmektedir. 

Olgu: Hepatit B'ye sekonder kronik karaciğer hastalığı olan, 59 yaşında kadın hasta, tedaviye yanıt 

vermeyen masif asit sebebiyle TIPS işlemine alındı. Hepatik venografide portal ven dallarında minimal 

doluş izlendi. Sert amplatz kılavuz tel üzerinden TIPS setinin 9 F vasküler kılıfı hepatik vene ilerletilip 

içerisinden calapinto iğne ve kılavuz kateteri de ilerletilerek hepatik venden portal vene doğru delme 

işlemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 8-9 kez ponksiyon yapıldı ve bu esnada karaciğerin küçük olması 

nedeniyle de kapsül ponksiyonları da gerçekleşti. Daha sonra US kılavuzluğu da kullanılarak calapinto 

iğne-portal ven ilişkisi ayarlanarak delme işlemi yapılıp sağ portal ven dalı inferiorundan delinerek 

kılavuz tel ve kateter sisteme ilerletildi. Kılavuz tel ve kateter sağ portal ven dalından bir açıyla ana 

portal vene ve SMV ye ilerletildikten sonra   yapılan basınç ölçümünde portal vendeki basınç 37 

mmHg olarak ölçüldü. Açı nedeniyle Amplatz kılavuz tel ilerlemediğinden sert glide tel ile daha distal 

SMV dalına kateter ilerletildi ve takiben Rosen kılavuz tel ile değiştirilip 5 mm lik balon ile portal ven 

traktusu ve hepatik ven arasındaki mesafe dilate edildi. Vasküler kılıfın daha ileriye ilerletilmesinden 

sonra tekrar amplatz kılavuz tel denendi ancak bu telin de ilerlemediği görüldü.  Bunun üzerine rosen 

kılavuz tel tekrar SMV ye ilerletilmiş ve üzerinden 10 mm lik balon ile bu mesafeye tekrar balon 

anjiyoplasti yapıldı. Bunun neticesinde vasküler kılıf biraz daha ilerletilebilip normal davis kateter 

SMV ye ilerlendi. Bu kateter içerisinden ekschange amplatz kılavuz tel SMV ye ilerletilmiş ve kılavuz 

tel üzerinden 10 mm lik balon ile tekrar dilatasyon yapıldı. Kontrol filmlerin elde olunmasından sonra 

TIPS şantı için stent yerleştirilme safasına geçilmiş olup 10x94 mm uzunluğunda stent olmadığı için 

mevcut en uzun stent olan 10x68 mm stent kullanıldı ve stentin açıldığında portal ven hepatik ven 

arasına uzanamadığı görüldü. Bu nedenle ikinci 10x68 mm lik stent yerleştirildi ancak yerleştirilen 

stentin de hepatik ven-porta arasında kaldığı ve hepatik veni kapsamadığı izlendiğinden üçüncü 

10x80 mm lik stent hepatik ven çıkışına kadar yerleştirildi. Stentlerin yerleştirilmesinden sonra akım 

sağlandı. Son kez balon dilatasyonu yapılması ve en son film alınması aşamasında balonun stentler 

içine ilerletilmesi esnasında orta kısımda yerleştirilen stentin kısmen migrasyon gösterdiği ve balon 

anjiyoplasti sırasında stentin birinci ve ikinci stentlerden ayrılarak karaciğer parankiminin de destek 

olmaması nedeniyle parankimi rüptüre edip intraabdominal mesafeye çıkıp serbest duruma geldiği 

görüldü. Acil olarak yapılan US de hepatik ve portal vendeki stentlerin de yırtılmış kapsül ve parankim 

arasında kalarak uçlarının parankime saplandığı ve portadan ve hepatik venden intraabdominal 

mesafeye ani olarak masif kanamaya sebep oldukları izlendi. Bunun üzerine acil olarak hastanın 

intraabdominal mesafesine 14 F drenaj kateteri yerleştirilip hastanın drenajı sağlanırken bu arada da 



hepatik ven kapsüle yakın kısmı içinde embolizasyon yapılması amacıyla 16 mm çaplı amplatzer 

vasküler tıkaç bu düzeye ilerletilerek yerleştirilip hepatik vendeki stentin karaciğer kapsül yırtık 

yerindeki kaçak kısmı tamir edildi. Daha sonra perkütan olarak 18 G chiba iğne ile portadan karaciğer 

kapsülünün yırtık kesimine doğru uzanan ilk konulan stentin içine girilmiş bu kısımda kontrollü olarak 

floroskopi eşliğinde NBCA verilerek tamamen embolize edildi. İşlemden sonra yapılan kontrol doppler 

US de intraabdominal mesafeye olan kanama tamamen durduğu izlendi.   

Portal hipertansiyon tedavisinde önemli bir yer tutan TİPS işlemi esnasında portal veninin 

ekstrahepatik ponksiyonu, karaciğer kapsülünün perforasyonu, hepatik arter ve safra yolu 

hasarlanması, yerleştirilen stentin migrasyonu, stent enfeksiyonu gibi durumlarla 

karşılaşılabilinmektedir. Olası bu komplikasyonların iyi bilinip uygun tedavilerin yapılması gereklidir. 

 

 


