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ÖZET

SUMMARY

Kliniğimize 1993-1999yılları arasında başvuran, baş-boyun
yerleşimli 9 arterio-venöz malformasyon (AVM) olgusu,
plastik cerrah ve girişimsel radyologlardan oluşan bir çalışma
grubu tarafından takip ve tedavi edildi. Olguların 4 ’ü erkek
5 ’i kadın ve yaş ortalaması 27.4 idi. Olguların yaşları 18 ila
36 arasında değişmekte idi. Arteriovenöz malformasyonların
4 ’ü skalp, 3 ’ü kulak, 2 ’s i maksiller kemik yerleşim li idi.
Schobinger klinik evrelendirmesine göre 2 olgu evre II, 7 olgu
ise evre III olarak değerlendirildi. Olgulardan 4 'ünde yalnızca
cerrahi eksizyon, 4 'ünde ise selekti/embolizasyonu takiben
cerrahi e/csizyon tedavi yöntemi olarak seçilirken, maksiller
yerleşimli bir olgu cerrahi müdahale sınırları dışında kabul
edildi. Başka merkezlerde, A VM besleyici damarı bağlanan
olgular "çalma fenomeni" nedeni ile alevlenmiş ve ileri evre
h a sta lık ile başvurm uşlardır. C ildi koruyan cerrahi
yaklaşımımız nüks ile sonuçlanmıştır. Ameliyat öncesi yapılan
angiografik değerlendirme ve selektif embolizasyon cerraha
lezyonun hemodinamiği, akım şiddeti konusunda fikir ve
planlama kolaylığı verirken ameliyat esnasında kanamayı
azaltarak ameliyat süresini kısaltmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arterİo venöz malformasyon, selektif
embolizasyon

Seleciive Embolization Aided Surgical Procedures o f Arteriovenoııs Malformations o f the Head and Neck.
Nine cases with arterio-veneous malformation, located in head
and neck area were admitted to our clinic, between 1993 and
1999. Ali patients were treated and follovved up by a team
consisting o f plastic surgeon and ivasive radiologist. Four
cases were male, other 5 were female. Mean age was 27.4,
ranges betvveen 18 and 36. Four lesions located at the scalp,
3 at the ear and 2 at the maxilla. Accordingto the "Schobinger
clinical staging system ” 2 cases were s tage II and 7 cases
were stage III. Four cases had only excisional surgery The
other four undenvent (o excisional surgery after selective
embolisation. One o f cases with. maxiller AVM was accepted
as unoperable. Two cases whom feeding vessel o f AVM were
ligated els\vhere before applied to our çenter with advenced
disease because o f the ' ’s teal fen om en o n ' hı one case who
undenvent skin sparing surgery, lesion recurred. Preoperative
angiografıc evaluation and selective embolization help to sur
geon in terms o f lesion hemodynamics, flow strength o f and
planning o f operations. Selective embolisation diminishes
bleeding and shortenes operating time as well.
Key Words: A rterio-veneous m alform ation, selective
embolisation

GİRİŞ
B aş-boyun
b ö lgesinin
arteriovenöz
m alform asyonları
(AVM),
diğer
vasküler
malformasyonlardan farklı bir seyir gösterir ve tedavide
özellikli yaklaşım gerektirir. Genellikle görünüm
bozulduğuna yol açan bu tip lezyonlar, hızlı büyüme
özellikleri yanı sıra nadiren hayatı tehdit eden
kanamalara ve kalp yetmezliğine yol açarlar.1,2
En sık baş boyun bölgesine yerleşen AVATler, diğer
vasküler malformasyonlara oranla nadir görülürler.2
L ezyonlarm az görülm esi, bu konuda tecrübeli
cerrahların da yetersiz sayıda olmasına neden olmaktadır.

Yapılan eksik ve yanlış müdahaleler sonucunda bu tip
olgular, ilerlemiş bir klinik evrede tedavi merkezlerine
başvurmaktadırlar. Dolayısıyla, geç dönem olguların
tedavisinde çeşitli güçlükler ile karşılaşılmaktadır.
H u rw itz’e göre D jindjan 1960 yılında ilk
süperselektif anjiografinin tanımlanasımn ardından
selektif anjiografık tetkikler ve vasküler kateterizasyon
tetkiklerinin gelişm esi ile selektif em bolizasyon
AVM’lerin tedavisinde önemli bir yandaş prosedür
olarak yerini almıştır.3Bu yazıda, baş-boyun yerleşimli
AVM’larda selektif embolizasyon destekli cerrahi
girişim lerle, elde ettiğim iz başarılı sonuçları ve
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sağlandı. Yalnız bir hastada nüks saptanırken diğer
hastalarda kür tespit edildi.

OLGULAR VE YÖNTEM
1993 ve 1999 yıllan arasında kliniğimize başvuran
9 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular
plastik cerrahi ve giıişimsel radyologlardan oluşan bir
ekip tarafından takip ve tedavi edildiler.
M alform asyonlar, Khout ve M ulliken tarafından
modifıye edilen, Schobinger evreleme sistemine göre
sınıflandırıldılar (Tablo l).4
Cerrahi öncesi, giıişimsel radyoloji ekibi tarafından
embolizasyon uygulandı. Bu esnada plastik cerrahi ekibi
de hazır bulundu. Embolizasyon uygulanan tüm olgular,
24-48 saat sonra ameliyat edildiler.
Olgular aynı cerrahi ve radyoloji ekipleri tarafından
düzenli periyotlar ile ameliyat sonrası dönemde takip
edildiler. Takipler; klinik, doppler ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile yapıldı.
Serideki en kısa takip 1 yıl olurken en uzun taldp 5 yıldı.
Ortalama takip süresi 3.5 yıl olarak gerçekleşti.
Tablo 1: A-V malformasyonların "Schobinger sınıflaması",4
EVRE

KLİNİK ÖZELLİK

I
II
III
IV

Cilt kızarıklığı
Duyulabilir pulsasyon,büyümüş lezyon
Ağrı, ülserasyon,kanama,infeksiyon
Kalp yetmezliği

BULGULAR
Toplam 9 olgu değerlendirildi. Olguların 5’i kadın
(%55.6) 4 ’ü erkekti (%44,4). olguların yaşları 16 ila 36
yaş arasında değişirken, yaş ortalaması 27,4 olarak
bulundu. Malformasyonların 4 ’ü skalp, 3 4i kulak 2’si
maksiller kemik yerleşimli idi. Olguların 4 ’üne ilk
başvuru anında diğer bir merkezde müdahale edilmişti
ve nüks ile müracaat ettiler. Bu olgulardan birinde ipsilateral karotis eksterna ve başka bir olguda ise karotis
kommunis bağlanmıştı. Diğer 5 olguprimer olarak kabul
edildi. Olgular, “Modifıye Schobinger Klinik Evreleme
Sistemine” göre; 2 olgu evre II, 7 olgu evre III olarak
değerlendirildi. İlk başvuruda nüks olguların tamamı evre
III idi. Olgulardan 4 Tin de yalnızca cerrahi eksizyon,
4 ’ünde ise selektif embolİzasyonu takiben cerrahi
eksizyon tedavi yöntemi olarak seçilirken, maksiller
yerleşimli bir olgunun cerrahi olarak tedavi edilemez
olduğu kabul edildi. Cerrahi eksizyon sonrası 1 olguda
primer sutur, 7 olguda kısmi kalınlıklı deri grefti ve 1
olguda lokal flep ile onarım uygulandı. Greftlenen skalp
yerleşimli iki olguda doku genişletme tekniği ile saçlı
deri rekonstrüksiyonu yapıldı ancak bu olgulardan
birinde başarısız olundu. Maksiller yerleşimli bir olguya
kısmi maksİllektomi yapıldı. Cilt korunarak primer
sut ur e edilen bir olguda, ameliyat sonrası 8. ayda nüks
gelişmesi üzerine reeksizyon ve greftleme ile kür
2

Şekil 1B: Embolizasyon sonrası görünüm.

Şekil 2A: Kulak yerleşimli bir primer AVM olgusu
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Şekil 2B: Aynı olgunun temporoparietal fasya flebi ve kısmi
kalınlıklı greft ile onanırımdan sonraki görünümü

Şekil 3A: Kulak yerleşimli bir nüks AVM olgusu

Şekil 3B: Olgunun ameliyat öncesi eksizyonel sınırlarının
planlanması
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TARTIŞMA
Arterio-venöz malformasyonlar (AVM), vasküler
morfogeneziste oluşan defekte bağlı olarak gelişirler.
Gestasyonun 4 ila 6. haftaları arasında, vasküler sistem
embriyo gen ezisinin retiform aşamasında oluşan bir
duraksama bu tip malformasyonlann oluşmasına neden
olmaktadır. Normal arteriel ve venöz akım özellikleri
ancak bu evrenin sonunda tamamlanabilmektedır.1A5
Mullikenve Glowacki 1982 yılında hemanjiomlan
vasküler malformasyonlardan ayırmışlar ve yeni bir
sınıflama önermişlerdir (Tablo 2).5 AVM’lar doğumda
bulunurlar veya klinik olarak belirti vermeyebilirler.
AVM’ lerde büyüme vücudun büyümesine paralel olarak
giderken, hacimsel büyüme hücresel artıştan çok kan
akımının artışına bağlıdır. Patogenezde, kollateral damar
oluşumu, iskemi ve buna bağlı dormant şantların
açılması, yandaş normal damarların düşük rezistansa
sahip malforme damarlar ile şant oluşturması çeşitli
araştırmacılar tarafmdan belirtilmektedir.2,3’4’5
Tablo 2 ; Vasküler anomalilerin Mulliken ve Glovvacki
tarafından önerilen sınıflaması.6
1- H e m a n jio m la r

2- Vasküler malformasyonlar
a. Düşük akımlı vasküler malformasyonlar

i. Kapiller malformasyonlar
ii. Hiperkeratotik vasküler lezyonlar
iii. Telenjiektaziler
iv. Lenfatik malformasyonlar
b. Venöz mafformasonlar
c. Yüksek akımlı vasküler malformasyonlar

i. Arteriovenöz malformasyonlar
d. Kombine vasküler malformasyonlar ve hipertrofi
sendromlan

i. Klippel-Trenaunay sendromu
îi. Parkes VVeber sendromu
iii. Mafucci sendromu
iv. Multipl displazi sendromları

Baş-boyun AVM’lerine ait en büyük seriler Bradley
ve arkadaşlarının bildirdikleri 300 olgu, Kohout ve
Mulliken tarafmdan bildirilen 81 olgudur.1,4 Jackson ve
arkadaşları 16 olgu, Malan ve Azzolini 15 olgu, Chen
ve arkadaşları 14olgubidirmişlerdir.6’7’8 Bu tip olguların
nadir görülmesi cerrahi tecrübeyi azaltm akta ve
komplikasyon oranını artırmaktadır.
W ith ers’e göre H alsted, AVM ’ lerin tedavi
güçlüklerini ve yüksek oranda rekürrens gösterdiğni
belirten ilk müelliftir. Öyle ki Halsted’in olgularında bir
hafta sonra dahi rekürrens görülmekte idi.9Literatürde,
travma soması, gebelik ve puberte gibi hormonal
değişikliklerin meydana geldiği dönemlerde konjenital
olarak bulunan AVMTerde alevlenmeler görüldüğü
bildirilmektedir.1’4’5’6’5ü Tedavi edilmemiş olgularda ciddi
komplikasyonların yüksek olması nedeniyle belirti veren
AVM’ler etkin bir şekilde tedavi edilmelidir. Bu
komplikasyonlar;
4

Tablo 3 : Hastaların genel özellikleri.
Olgu

Yaş

Cins

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
26
18
22
33
36
36
16
32

K
E
E
K
E
E
K
K
K

Yerleşim Başvurudaki Evre
durumu
Kulak*
Kulak
Kulak
Skalp*
Skalp
Maksiller
Skalp
Skalp
Maksiller

Nüks
Primer
Primer
Nüks
Primer
Primer
Nüks
Nüks
Primer

Tedavi

III
S.E.+ C.
III
S.E.+ C,
II
S.E.+ C.
İli
Doku genişletici
II
S.E.E C.
ili A m eliyat edilmedi
Doku genişletici
III
III
C.
III . Maksillektomİ

(*): Daha önce proksimal ligasyon
S.E. : Selektif embolizasyon, C. : Cerrahi

1. Rüptür, kan kaybı ve hemorajik şok.
2. Ani büyüme, gangrenöz değişiklikler.
3. Kardiyak büyüme ve kalp yetmezliği.
4. Görünüm bozukluğu
5. Endarterit ve septisemidir.1’4’6’10
Olgularımızdaki AVM’lerin4’ü skalp, 3 ’ükulak2’si
maksiller kemik yerleşimli idi. Literatürde benzer
sonuçlar bildirilmektedir.1,5,6 Mulliken ve arkadaşları
yanak ve kulakta lezyonlarm daha çok görüldüğünü
bildirmekte ve bunu da belirtilen yapıların embriyoner
hayatta büyük yer tutm asına bağlam aktadırlar.5
Literatürde başarılı tedavi edilmiş evre IV hastalık
bildirilm ezken evre I olgularda yüksek kür oranı
bildirilmektedir.4,6 Serimizde evre I ve evre IV olgu
bulunm azken em bolizasyon ve cerrahi eksizyon
uygulanan evre II ve evre III ikişer olgu bulunmaktadır.
Literatürde evre II ve evre III hastalık için selektif
embolizasyon ve cerrahi eksizyon önerilmektedir.1’2’4’6’9
Proksimal ligasyonun AVM’lerde kesinlikle kontrendike
olduğu bildirilirken,1,4’6 niiks olgulardan birinde karotis
ekstema ve bir diğerinde karotis kommunis arteri ligatüre
edilmişti. Karotis kommunis arteri bağlanan olguda,
vasküler cerrahi tarafmdan anastomoz sağlandıktan sonra
selektif embolizasyon ve cerrahi tedavi yapılabilmiştir.
Proksimal ligasyon “çalma fenomeni” ne bağlı olarak
lezyonun daha büyümesine, ileri bir evreye gelmesine
ve tedavi ed ileb ilirliğ in e olum suz yönde etki
göstermektedir. Ayrıca karotis ekstrena ve karotis
kom m unisin bağlanm asının, diğer karotiste
kalsifıkasyon, beyin hemisferlerinde atrofı, ve beyinde
kalsifıkasyona yol açtığı bildirilmiştir.5
Hurwitz ve arkadaşları, geniş eksizyon sonrası
defektin kanlanması iyi olan bir doku ile kapatılması
halinde nüksün olmayacağım bildirmektedir.3 Yine
Hurw itz, greftlemenin fibrotik ve iskemik değişiklikler
nedeniyle nüks oranını artıracağını bildirm iştir.12
Serimizde kısmi kalınlıklı deri grefti kullandığımız 7
olguda herhangi bir nüks görmedik. Bu sebeple, nüksün
yetersiz cerrahi eksizyondan kaynaklandığım
düşünmekteyiz. Grefti eme daha sonraki rekonstrüktif
basam akların planlanm ası ve uygulanm asını da
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kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, eksizyon sınırlarını
belirleyen herhangi bir cerrahi öncesi yöntem günümüzde
mevcut değildir.4Preoperatif tetkikler açısmdan selektif
anjiografi diğer tetkiklere nazaran daha faydalı
bulunm aktadır.1^4,6 Cerrahi öncesi yapılan selektif
embolizasyon eksizyon sınırlarını küçültmezken cerrahi
müdahele esnasında daha az kan kaybına neden olarak
çalışma kolaylığı sağlamıştır. Olgularda ameliyat
esnasında uygulanan hipotansif anestezi kansız çalışma
ortam ım daha da belirginleştirm iştir. Eksizyon
sınırlarının ameliyat esnasındaki kanama özelliği ve
klinik gözlem ile en iyi şekilde değerlendirilebileceğini
ve lezyonun akım özellikleri ile besleyici damar yapılan
hakkında fikir edinmek üzere anjiografi sırasında
cerrahın b u lu n m asının çok yararlı olduğunu
düşünmekteyiz. Embolizasyon sırasında lezyonun
damarsal yapısı, akımdaki azalma ve embolizasyonun
etkinliği yine cerrah tarafından değerlendirilebilmektedir.
SONUÇ
Baş-boyun bölgesi AVM ’ları gerek am eliyat
esnasındaki teknik güçlükler gerekse yüksek nüks
göstermesi sebebiyle plastik cerrahinin göz ardı ettiği
konular arasındadır. Cerrahi müdahele öncesi yapılacak
selektif embolizasyonun cerrahiyi kolaylaştırması ve geç
dönemde nüks oranım azaltması nedeniyle, AVM
girişimleri öncesi kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
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