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ÖZET

SUMMARY

Bu çalışmada yüksek basıncın ven damarı duvarları üzerindeki
etkisi incelendi. H er ne kadar bu konuda daha önceden bazı
çalışm alar yapılm ışsa da bunların çoğunda ven grefti
kullanılmıştır. Bu çalışm ada ise aynı konu sıçan arka
bacağında gerçekleştirilmiş olan arteriyelize ven duvarı
modelinde gerçekleştirilmiştir. S a f en arter ile distal femoral
ven arasında yapılan uç-uca anastomozdan sonra anjiografık
ve histolojik çalışmalar yapılmıştır.
Histolojik olarak arteriyelize ven duvarının sekizinci haftada
kas hipertrofisi ve duvarında kalınlaşma ile hemen hemen
elastik laminası olmayan bir artere benzediği gözlenmiştir.
Anjiografilerde de anastomozun çalıştığı gözlenmiş ve ven
arteriyelizasyonu incelenmiş olup l, 3 ve 8. haftalarda
arteriyelize ven duvarlarında arlan bir kalınlaşma tesbit
edilmiştir.
Arteriyelize venler ven greftlerinden farklı olarak adventisya
ve vasa vasorumlarını kaybetmezler. Bu faktör arteryelize
yenlerde kan akımının bozulmamasını açıklayabilir. Damar
duvarı kalınlaşması ve hipertrofisi venlerin arteriyelizasyon
sonrası basınç nedeniyle artan gerilime karşı koyabilmek için
gerekli adaptif değişiklikleri başarıyla gerçekleştirdiğini
gösterir.
Anahtar Kelimeler; Arteriyelize ven, yüksek basınç, Long
Evans sıçanı, ven duvarı

The effects ofhighpressure on vein ıvalls; an angiographic
and histologic study
The aİm o f this study is to investigate the effects ofhigh pres
sure on vein walls. Although there are some reports about
this issııe, many ofthem are studied on vein grafts. In this
study, we analyzed the same topic on arterialized vein walls
o f a rat limb model. An end-to-end anastomosis between the
saphenous artery and the distal femoral vein is performed.
Angiography and histologic studies were performed.
The arterialized vein almost looked Uke an artery, except fo r
the elastic lamina, with its mitsele hypertrophy and thickening o f the vein w al! in eight weeks. Vein blood Jlow wa$ not
compromised and no thrombosis was seen. In angiography,
anastomosis pateney and vein arterİalization were observed
in the arterialized venous system. Gradual thickening o f the
arterialized vein walls was observed at weeks I, 3 and 8.
The arterialized veins do not lose their adventitia and vasa
vasorum Uke vein grafts. Thisfactor may explain why the blood
flow compromise is not seen in arterialized veins. The vessel
w ali thickening and hypertrophy indicate that the arterial
ized veins hadsuccessfully initiated adapdve changes to withstand the inereased stress experienced in their new roles as
arterial conduits.
Key Words: Arterialized vein, high pressure, Long Evans rats,
vein wall

GİRİŞ
Ven duvarları üzerinde yüksek basınca neden
olabilecek bazı ldinik durumlar mevcuttur. 1970’lerin
ortasından itibaren m ikrocerrahi teknikler ve
materyallerdeki gelişmelerin ardından, tarihi bir teknik
olan iskem ik eksterm itenin kurtarılm ası yeniden
popülarite kazanm aya başlam ıştır1"3. Bu teknik,
ekstermitenin arteryel ve venöz sistemleri arasında bir
arterio-venöz fıstül oluşturularak venöz sistemin arteryel
akım için kullanılmasıdır ki bu da ven duvarlarında
basınca neden olur. Ven duvarlarında yüksek basınca

neden olan bir diğer klinik durum da stenotik koroner
arterlerin otojen ven grefti ile ‘bypass’idir. Bu yöntem
iskemik kalp hastalığının tedavisinin iyi oturmuş ancak
geç dönem ven grefti yetmezliği nedeniyle yetersiz bir
tedavisidir4. Otojen ven greftlerimn bir diğer uygulama
alanı p lastik cerrahide serbest doku transferi
uygulamalarıdır. Otojen venler arteryel bypass grefti
olarak kullanıldıklarında intimal hiperplazi ve media
kalınlaşm ası gibi değişiklikler g özlenir5,6. Bu
değişiklikler arteryel akım ve basınçtan kaynaklanır ve
trom boz oluşum una yatkınlık sağlar. Ven duvarı
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kalınlaşması basınca karşı bir adaptasyondur ve platelet
kaynaklı büyüme faktörünün aktivasyonn sonucu
vaskuler düz kas hücresi migrasyonu ve proliberasyonu
ile gerçekleşir4. Bu çalışmada, yüksek basıncın ven
duvarları üzerindeki etkisi sıçan arka bacak modelinde,
histolojik ve radyolojik yöntemlerle incelenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada, 450-550 g ağırlığında Long-Evans
sıçanları kullanıldı. İncelemeler, Birleşik Devletler
Ulusal sağlık enstitüsü tarafından basılan ‘Laboratuar
hayvanlarının kullanımı ve bakımı ilkeleri’ ne (NIH
Publication no 85-23, revised 1985) bağlı kalınarak
yapıldı. Anestezi için 60 mg/kg intraperitoneal sodyum
pentobarbital injeksiyonu yapıldı. Yirmisekiz sıçanda
safen arter ile distal femoral ven arasında, mikrocerrahi
tek n iklerine uygun olarak, uç uca anastom oz
gerçekleştirildi (Figür 1). Hayvanlar ameliyat sonrası 1,
3 ve 8. haftalarda sakrifiye edilerek anjiografik ve
histolojik çalışmalar yapıldı.

geliştirilmiş bir yöntemdir7.
SONUÇ
Histolojik çalışmalarda, arteriyelize edilmiş ven
duvarlarında birinci haftada hafif kas hipertrofisi
gözlendi (Resim 1). Üçüncü haftada, kas hipertrofisi ve
ven duvar kalınlığı belirgin idi (Resim 2). Sekizinci
haftada, intima ve media belirgin derecede kalınlaşmış
idi. Ven, kas hipertrofisi ve duvarında kalınlaşma
nedeniyle hemen hemen elastik laminası olmayan bir
arter haline gelmişti (Resim3). Sekiz hafta süren takipler
sonrasında ateroskleroz ve tromboz görülmedi ve
arteriyelize vende kan dolaşımı bozulmadı.
Anjiografik çalışmalarda ise arteriyelize venöz
sistemde anastomozun çalışması gözlendi. 1, 3 ve 8.
haftalarda ven duvarında artan bir kalınlaşma olduğu
saptandı (Resim 4, 5, 6).
TARTIŞMA
H ayvanlarda ilk fonksiyonel arterio-venöz
anastomoz oluşturma denemesi 1881 yılında FrancoisFrank tarafından gerçekleştirilmiştir . Köpek juguler ven
ve karotis arteri arasındaki ilk başarılı anastomoz Carrel tarafından yapılmıştır 1950’den sonra bu yöntem,

Figür 1: Ameliyat tekniğinin şematize edilmiş hali. FA: Femo
ral Arter, FV: Femoral Ven, SA: Safen Arter, SV: Safen Ven, EA:
Epigastrik Arter, EV: Epigastrik Ven

Anjiografi tekniği
Hayvanlar sakrifiye edildikten hemen sonra, kalp
ve dorsal aorta disseksiyon ile ortaya konulup 18-gauge
kateterler hem dorsal aorta hem de sağ ventriküle
yerleştirildi. 30 mİ lidokain ve heparinin 1:1 karışımı
enjekte edilip, 60 mİ 35 C° deki serum fizyolojik dorsal
aortadaki kateterden perfüze edildi. Aynı anda sağ
ventriküldeki kateterden berrak serum fizyolojik
görünene kadar devamlı emme yapıldı. Enjeksiyon
solüsyonu 60 mİ kırmızı latekse 30 gr kurşun oksit
(Pb.,0 ) eklenerek elde edildi. Bu karışımın 10 mililitresi,
30 kg/cm3 basınçla dorsal aortadaki kateterden enjekte
edildi. Karışımın enjeksiyonundan sonra örneklerin 4
C° de 2 saat saklanmasını takiben radiografıler çekildi.
Sıçan arterlerinin bu basit radio-opak madde enj eksiyonu
ile incelenm esi daha önceki bir çalışm am ızda
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Resim 1: (H&E x 250) Arteriyelize femoral venin birinci haftada
kesiti. Media tabakasında hafif kas hipertrofisi mevcut.

Resim 2: (H&E x 250) Arteriyelize femoraivende üçüncü haftada
kas hipertrofisi ve belirgin duvar kalınlaşması.
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Resim 3: (H&E x 250) Sekizinci haftada arteriyeiîze femoral
ven. Elastik lamina dışında ven tamamen artere benzemekte.

Resim 5: Bacaktaki arteriyelize femoral venin üçüncü haftadaki
anjiografik görünümü.

Resim 4: Bacaktaki arteriyelize femoral venin birinci haftadaki
anjiografik görünümü.

Resim 6: A rteriyelize fem oral venin sekizinci haftadaki
anjiografik görünüm ü. Ven duvarında belirgin kalınlaşma
mevcut.

zorluğu ve anastomozun başarı şansının düşük olması
nedeniyle, popülaritesini kaybetti. Mikro cerrahi
tekniklerinin gelişmesi ve ameliyatlarda mikroskobun
kullanılmaya başlanmasıyla, 1970’lerin ortalarından
itibaren arterıo-venöz anastomoz tekrar ortaya çıktı.
1,3,10
Literatürde bu konuyla ilgili pek çok çalışma vardır ’ .
: Arteriyel akımın yüksek basıncının ven duvarları
üzerindeki etkisi özellikle otojen ven greftlerinde
incelenmiştir. Arteriyel basınç altında, ven duvarı üç
boyutlu deformasyona uğrar: (a) çevresindeki artış, (b)
uzunluğundaki artış ve (c) radial deformasyonda artış
yani duvar kalınlığındaki azalma. Ven duvarı bu
deformasyonlan karşılamak için gerilimini artmr: (a)
artmış çevresel gerilim, (b) artmış radial gerilim ve (c)
artm ış longitudinal gerilim . A rteriyel akımdaki
dalgalanmalar ven duvarında pulsatil deformasyon ve
gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olur. Arteriyel kan
akımının etkisiyle oluşan sonuncu mekanik faktör de kanintima yüzeyi arasındaki yırtılma gerilimindeki (shear
stress) değişikliklerdir, Ven greftleri yüksek basınç
altında intimada hiperplazi ve mediada kalınlaşma
gösterirler ’ . İntimal hiperplazi düşük akım hızıyla
birlikte görülürken medial kalınlaşma damar çapmda

artış ile birlikte görülür5. İntima hiperplazisi uç-yan
anastomozda uç-uca anastomoza göre daha belirgindir .
Heparin hem in vitro olarak damar düz kas hücresi
proliferasyonunu önler hem de hayvan modellerinde
arteryel hasarlanma intima hiperplazisini Önler. Bununla
birlikte heparinin ven grefti modeli üzerinde ne hücresel
proliferasyonu ne de intima hiperplazisini baskılayıcı
özelliği yoktur . Tersine, media kalınlaşmasının derecesi
uç-uca ve uç-yan anastomozda değişmediği gibi aspirin/dipyridamole ile tedavi edilmiş uç-yan greftlerde de
gözlenmez .
Bu çalışmada, sıçan arka bacak venöz sisteminin
arteriyelizasyonundan sonra izlenen histolojik
değişikliklerin otojen ven greftlerinde gözlenenlerin
benzeri olduğu gözlendi. Anjiografik çalışmalarda bu
bulgulan destekler nitelikteydi. Bununla birlikte 8
haftalık takip süresince, otojen ven greftleriyle benzer
histolojik özellikler taşımalarına rağmen, arteriyelize
venöz sistem de, ne histolojik ne de anjiografik
çalışmalarda ateroskleroz, tromboz ve kan akımında
obstruksiyon gözlenmedi.
Sonuç olarak, arteriyelize venlerde, otojen ven
greftlerinden farklı olarak adventisya ve vasa
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vasorumiarım kaybetmedikleri için, değişik etyolojik
faktörlere bağlı olarak kan akımlarında azalma görülmez.
Ven duvarındaki kalınlaşma ve hipertrofî, arteriyelize
venlerin yeni rolleri nedeniyle artmış olan gerilim
kuvvetlerine karşı oluşturulmuş başarılı bir adaptasyon
mekanizmasıdır. Bu konuda deneysel veya klinik pek
çok araştırmaya daha ihtiyaç olduğu kesin olmakla
beraber, venöz sistemin arteriyelizasyonunun plastik
cerrahi açısından travma, replantasyon ve damarsal
hastalıklarda (özellikle diabete bağlı) ilk başvurulacak
yöntem olmasa bile, amputasyona alternatif olarak
düşünülmesinde fayda vardır.
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