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Koru Sağlık Gurubu: Koru Ankara Hastanesi

Koru sağlık gurubu toplamda 132 yatak kapasitesine sahip 
2 hastanesine üçüncü hastane olarak Koru Ankara Hastanesi 
eklendi. Radyoloji görüntüleme merkezi, infertilite tedavi 
merkezi, sağlık meslek lisesi ve bunlara hizmet veren yan 
kuruluşlardan oluşmaktadır. Koru sağlık grubu ulusal hastalarına 
sunduğu en üst düzey kalitedeki sağlık hizmetini ayrıca orta 
doğu başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
uluslararası hastalarınada  sunmaktadır. 

Ankara’nın en büyük Özel Hastanesi olan Koru Ankara hastanesi 
210 yatak kapasiteli olup tüm cerrahi ve dahili branşlarda 
hizmet verecektir.  

Radyoloji departmanında bilgisayarlı Optima 660 BT  (tomografi), 
optima 360 MR, LİNAC, kemik dansitometri, dijital rontgeni 
mamografi ve iki adet ultrasonografi mevcuttur.  Periferik ve 
kranial vasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde öncü tedaviler 
hastenemizin radyoloji ünitesinde uygulanmaktadır.

Nükleer tıp ünitesinde radyoaktif tedavi merkezi, Gama kamera 
ve PET-CT bulunmaktadır.

Hastanemiz 13 yenidoğan yoğun bakımı olmak üzere toplamda 
45 yataklı koroner, cerrahi ve genel yoğun bakıma sahiptir.

Laboratuvar hizmeti eksiksiz olarak dış kalite denetimi altında 
yapılmaktadır. 
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Dahili branşlarda hematoloji,nöroloji, kardiyoloji, dermatoloji, 
fizik tedavi, endokrinoloji, yenidoğan, pediatri, peidatrik 
nefroloji, pediatrik endokrinoloji, genel dahiliye,onkoloji, 
radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve gastroenteroloji alanında 
hizmet vermektedir. 

Kemik iliği transplantasyon merkezi ileri medikal ve teknolojik 
alt yapıya sahip olup hastalara en üst düzeyde hizmet 
verilmektedir.

Onkoloji merkezimizde onkoloji hastalarının kemoterapi  ve 
radyo terapileri en güvenilir ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Kardiyoloji departmanı EKO-Efor merkezinde hastalara EKO (GE 
Vivid 3, GE Vivid 7), EFOR testi, EKG ve EECP (Enhanced External 
Counterpulsation ) yapılmaktadır. EECP, koroner arter hastalıkları 
ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan cerrahisiz ve ağrısız bir 
yöntemdir. Anjio ve girişimsel kardiyolojik işlemlerin yanı sıra 
koroner yoğunbakım hizmetide verilmektedir. 

Hastanemiz dermatokozmotoloji bölümünde dermatolog 
gözetiminde lazer tedavisi ve lazer epilasyon, botox 
uygulamaları, kimyasal peeling ve bölgesel zayıflama işlemleri 
yapılmaktadır.

Hastanemiz beslenme ve diyetetik bölümü iki diyet polikliniği 
ile obezite ve yeme alışkanlığı bozukluklarının tedavisinde 
hizmetler sunulmaktadır.

Sporcu sağlığı merkezimizle entegre olan fizik tedavi 
merkezimiz 15 tedavi ünitesi, akapunktur merkezi, traksiyon 
odası ve gym-center’dan oluşmakta olup, pediatrik yaş gurubu 
dahil her yaş gurubuna hizmet vermekte gerekli durumlarda 
eve servis hizmeti sağlanmaktadır. Spor yaralanmalarının 
rehabilitasyonunda da özenli çalışmalar yürütmektedir.

Odiyoloji ünitemizde yenidoğan işitme testide olmak üzere 
hastalarımızın duyma testleri yapılmaktadır.

Hastanemiz GI (gastrointestinal center) merkezinde sedasyon 
eşliğinde gastroskopi, kolonoskopi, kolonoskopik polipektomi, 
stent uygulamaları, balon dilatasyon işlemleri ve ERCP 
(Endoskopik Retrograd Kolonjio Grafi) işlemleri yapılmaktadır. 
GI merkezimizde bir kurşunlu oda olmak üzere iki işlem ünitemiz 
bulunmaktadır. Proktoloji ünitesinide içinde bulunduran 
merkezimiz anal manometre, FemiScan ve PTNS gibi ileri tetkik 
ve tedavilerin uygulandığı bir merkezdir.

Cerrahi  branşlarda genel cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, 
üroloji, kadın doğum hastalıkları, beyin cerrahisi, ortopedi 
ve travmatoloji, kulak-burun-boğaz cerrahisi, plastik  ve 
rekonstriktif cerrahi ve peidatrik cerrahi olarak hizmet 
vermektedir.

Robotik cerrahi merkezi, Da Vinci Robotik SXi HD sistemine 
sahip olup Ankara’nın en deneyimli robotik cerrahları tarafından 
kullanılmaktadır. Robotik cerrahi merkezimizde ağırlıklı 
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olarak robotik ürolojik ameliyatlar (robotik sinir koruyucu 
prostatektomi, nefrektomi, sistektomi,…vb), genel cerrahi 
ameliyatları (tek port robotik kolesistektomi, kolon kanseri 
ameliyatı, obezite cerrahisi..vb) ve jinekoloji ameliyatlar (robotik 
histerektomi, oferektomi, infertilite amiliyatları, miyomektomi,..
vb) başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 

Kadın hastalıkları ve doğum departmanımızda gebelik takibi, 
riskli gebelik takibi, ayrıntılı fetal ultrasonografi, infertilite 
ve tüp bebek tedavisi, laparoskopik cerrahi ve robotik 
cerrahi yapılmaktadır. Gebelik takibinde 4D ultrasonografi, 
amniosentez, koryon villüs biyopsisi, harmony prenatal 
genetik test ve diğer tarama testleri yapılmaktadır. Ağrısız 
doğum, sezaryen ve sezaryen sonrası normal doğum başarıyla 
uygulanmakadır. Kadın hastalıkları ve doğum departmanında 
4D –Ultrasonografi cihazları, Fetal monitörler , Kriyoterapi 
ve elektrokoter, Kolposkopi, Ofis histeroskopi, Operatif 
histeroskopi, Laparoskopik cerrahi sistemleri ve Da Vinci 
Robotik cerrahi sistem bulunmaktadır.

Uroloji departmanımızda tanı amaçlı PSA, prostat biyopsisi, 
üroflowmetri, üriner ultrasonografi, sistoskopi, renaskopi ve 
tanı amaçlı diğer testler yapılmaktadır. Böbrek ve idrar yolu 
taşlarının tedavisi endoskopik olarak Holmium lazer ile veya 
perkütan nefrolitotomi ile yapılmaktadır. Böbrek tümörlerinde 
ve diğer ürolojik hastalıklarda laparoskopik cerrahi tedavisi 
yapılmaktadır. Prostat kanseri tedavisinde sinir koruyucu 

robotik prostatektomi tercih edilmektedir. Erkek cinsel işlev 
bozuklukları tedavisi medikal ve cerrahi olarak yapılmaktadır. 
Uroloji departmanı alt yapısında transrektal ultrason, 
üroflowmetri, modern videoendoskopi sistemleri, C-kollu skopi 
cihazı, Holmium lazer, pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı, 
fleksibl tip üreterorenoskoplar, böbrek içerisinde taş kırma 
(RIRS) ameliyatının tüm ekipmanlar ve Da Vinci Robotik Cerrahi 
bulunmaktadır.

Beyin cerrahisi departmanımızda beyin tümörlerinin tedavisi, 
radyofrekans ablasyon, parkinson cerrahisi, bel fıtığı cerrahisi, 
beyin damar anomali ceraahisi ve pediatrik nöroşurijik 
cerrahiler uygulanmaktadır. Beyin cerrahisi alt yapıd-sında 
ameliyat mikroskobu, intraoperatif radyografi için mobil skopi, 
intraoparatif tümör cerrahisi için navigasyon, tümör cerrahisinde 
kullanılan ultrasonografik aspiratör ve sinir moniterizasyonu 
bulunmaktadır. Gamma Knife ile beyin tümörlerinin tedavisi 
hastanemizde yapılmaktadır.

Kulak burun boğaz departmanında boyun tümör cerrahisi, 
bademcik, adenoid, burun içi eğriliği, endoskopik sinüzit, 
kulak zarı tamiri, ventilasyon tüpü tatbiki, lazer asiste cerrahi 
uygulamalar, radyo-frekans uygulamaları ve  koklear implant 
uygulanmaktadır. Ayrıca Odyoloji bölümü’nde oto-akustik 
emisyon, odyolojik testler , orta kulak basınç ve refleks testleri 
yapabilen cihazlar bulunmaktadır
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Plastik cerrahi departmanımızda estetik burun ameliyatı, 
yüz gençleştirme ameliyatları, endoskopik yüz-alın germe, 
kaş kaldırılması, göz kapağı estetiği, kepçe kulak düzeltme, 
çene büyütme, küçültme ameliyatları, derideki yara izlerinin 
tedavisi, saç ekimi, vücuda lazer uygulamaları, estetik meme 
operasyonları, aşırı yağ dokusunun azaltılması, karın germe, 
implantlarla kontur düzeltmeleri, bacak estetiği, botox ve dolgu 
ve PRP uygulamaları yapılmaktadır. 

Genel cerrahi departmanında karın ve kasık fıtığı cerrahi tedavisi, 
safra kesesi hastalıkları tedavisi, mide kanseri cerahisi, tiroid 
hastalıkları cerrahi tedavisi, meme hastalıkları cerrahi tedavisi, 
kolon kanseri cerrahi tedavisi, rektum kanseri cerrahi tedavisi, 
mide fıtığı-reflü cerrahi tedavisi, anal bölge (hemoroidf,anal 
fissür, fistül) hastalıklarının cerrahi tedavisi uygulanmaktadır. 
Kolon poliplerinin tedavisinde kolonoskopik polipektomi 
ileri endoskopik cerrahi GI merkezinde yapılmaktadır. Ağrısız 
hemoroid ve fissür tedavisi teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. 

Genel cerrahi departmanı ileri laparoskopik cerrahi 
uygulamalarda gelişmiş ve laparsokopipk cerrahiyi bir adım 
öteye taşıyarak Robotik cerrahi uygulamalarda öncü merkez 
olmuştur. Tek port robotik cerrahi ile izsiz safra kesesi ameliyatını 
Ankara’da tek yapan merkezdir. Alt yapısında laparoskopik 
cerrahi ekipmanları, harmonic laser, PTNSE, FEMİSCAN, alt 
ve üst gastrointestinal endoskoplar, ERCP için yan görüşlü 
endoskop, ultrasonografi cihazları ve  Da Vinci Robotik Cerrahi 
sistem bulunmaktadır.

Kardiyovasküler cerrahide koroner by-pass, kapak 
ameliyatları, doğumsal anamoli ameliyatları ve vasküler 
cerrahi operasyonaları gerçekleştirlmektedir. Ayrıca Da Vinci 
Robotik Cerrahi sistemin tüm avantajları başarılı bir şekilde 
kullanılmaktadır.
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KORU PROCEEDINGS Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere altı ayda bir 
yayımlanan hakemli bir dergi olup, orijinal makale, literatür gözden geçirmeleri, 
vaka sunumları, teknik bildirileri ve uzman görüşlerini İngilizce ve Türkçe dillerinde 
basmaktadır. Her makalenin başında yazı başlığı, özet ve “medline” kurallarına 
göre düzenlenmiş anahtar kelimelerin İngilizceleri verilmektedir. Editör Kurulu 
alanında uzman kişilerden gözden geçirme talep ederse bunlar da hakemler 
tarafından değerlendirilebilecektir. KORU PROCEEDINGS’in Editörleri WAME 
Yöneticiler Birliğinin onaylamış olduğu editörler politikasını desteklemektedir. Dergi, 
Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi’nin yayımlamış olduğu Biyomedikal 
Dergilere Gönderilen Makaleler için Gerekli Standartlar ile tam bir uyum 
göstermektedir (NEJM 1997; 336: 309-315, güncelleme 2001).

Makale Gönderme 
Tüm yazarlar makalelerini bege@koruhastanesi.com adresine göndereceklerdir.

Online Makale Gönderme 
Makalelerin hakemler tarafından hızlı değerlendirilebilmesi ve basımlarındaki 
gecikmelerin önlenebilmesi için bege@koruhastanesi.com adresine elektronik 
ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler Word dokümanı (*.doc) veya 
zengin metin biçimi (*.rtf) olarak gönderilmelidir. Makale için iletişim kuracak tüm 
yazarların gerekli iletişim bilgileri olmalıdır. Tüm şekil, tablo ve gerekli görülen ek 
dokümanlar da aynı adrese gönderilmelidir. Yazarlar aynı sistem üzerinden “Telif 
Hakkı Devri ve Finansal Durum”u belirten ve yazının orjinalliğinin beyan edildiği, 
sorumlu yazarın imzaladığı formu da gönderilere eklemelidir. 

Editör Politikası 
Tüm makaleler bilimsel katkıları, orijinallikleri ve içerikleri açısından bilimsel 
komite tarafından değerlendirilir. Yazarlar verilerin doğruluğundan sorumludurlar. 
Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma 
hakkını saklı tutar. Makaleler gerekli görüldüğünde revizyon yapılmak üzere 
sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide basılan yazılar derginin malı haline 
gelir ve yazıların telif hakkı KORU PROCEEDINGS adına alınır. Daha önce herhangi 
bir dilde basılmış yazılar dergide basılmak üzere değerlendirilmez. Yazarlar 
KORU PROCEEDINGS’e gönderdikleri bir yazıyı başka bir dergiye gönderemezler. 
Makalelerde yapılacak tüm değişiklerde yazar ve basımevinin izni alınır. 

Makalelerin Hazırlanması 
KORU PROCEEDINGS Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Gerekli 
Standartlar”a uygun olarak yayın kabul eder (International Commitee of Medical 
Journal Editors: Br Med J 1988; 296: 401-5).
Makalenin gönderilmesi sırasında yazarlar deney/araştırma tipini belirtmelidirler 
ve istatistik uygulamaların Bailar JC III ve Mosteller F. tarafından yazılan 
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Önsöz

Cilt/Volume 4 | Sayı/Issue 1 | Nisan/April 2014

Değerli Meslektaşlarım,

İnsanın, en değerli varlığı olan sağlığını korumak ve düzeltmek için adeta 
yaşamının her anını bu işe adayan sağlık ekibi, bir yandan da gelecek 
nesillere bu işin nasıl en iyi yapılacağını öğretme ve aktarma gayretini 
sürdürmektedir.

Bunun en iyi yollarından biride deneyimleri paylaşmaktır. Bu sayımızda  
sunduğumuz sağlık hizmeti ve akedemik bakışımızı sizlere yansıtmanya 
çalışıyoruz.

Geniş akedemik kadrosu ve alanında uzman hekimleri ile Koru 
Hastaneleri  sağlık hizmetinde kaliteden taviz vermeden, öğrenmenin ve 
öğretmenin devam ettiği bir kurum olarak büyümeye devam etmektedir.

Koru sağlık gurubunun sunduğun sağlık hizmet anlayışını en üst düzeye 
çıkaracak olan Koru Ankara Hastanesi çok yakında hizmete girecektir. 
Tüm meslektaşlarımızın ve hastalarımızın sabırsızca beklediği Ankara’nın 
akedemik bakış acısına sahip en büyük özel hastanesi ile sunduğumuz 
hizmet standartlarını yükseltmekle kalmayacak hizmet sunumunda yeni 
standartları da belirleyeceğiz.

Koru Vakaları dergimiz yeni sayıları ve yenilikleriyle siz değerli 
meslektaşlarımızın deneyim ve bilgi paylaşımına aracılık etmeye devam 
edecektir.

Prof. Dr. Hasan BİRİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Is Ureteral Access Sheath Necesseary During The 
Flexible Ureterorenoscopy for Lower Pole Renal Stones?
Böbrek Alt Pol Taşları için Fleksibl Üreterorenoskopi Sırasında Üreteral Access Sheath 
Gerekli mi?
Mustafa KIRAC1, Fikret AHMEDOV2, Hasan BIRI2

1Koru Hospital, Department of  Urology, Ankara Turkey
2Gazi University, Department of  Urology, Ankara Turkey
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ÖZ

Amaç: Alt pol yerleşimli taşların tedavisinde fleksibl 
üreterorenoskopi sırasında üreteral access sheath kullanımı 
değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif  yürütülen bu çalışmada 
alt pol taşı için FURS yapılmış 58 hasta değerlendirildi. 
Hastalar üreteral access sheath (UAS) kullanımına gore iki 
gruba ayrıldı.  Her iki grup arasında operatif  ve postoperatif  
parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmada 32 hastada UAS kullanılırken 26 hastada 
UAS kullanılmadı. Hastaların ortalama yaşı 42,6±10,7  (22-
79) yıl ve ortalama takip süresi  5,8±2,9 (2-13) ay olarak 
saptandı.  UAS kullanılan grupta ortalama operasyon süresi 
belirgin olarak düşüktü (p:0,014). Başarı oranı (postop 1. gün) 
UAS kullanılan grupta %93,7 iken UAS kullanılmayan grupta 
%80,7 olarak belirlendi (p:0,131). Stone free oranı (postop 
1. ay) UAS kullanılan grupta %90,6 iken UAS kullanılmayan 
grupta % 92,3 olarak ortaya çıktı. Minor komplikasyon oranı 
UAS kullanılmayan gurupta belirgin olarak yüksekti (p<0,05).  
Hiç bir hastada major komplikasyon görülmedi.

Sonuç: UAS kullanımının bazı avantajları vardır. UAS 
kullanımı intrarenal basıncı düşürür,  accessi kolaylaştırır, 
operasyon süresi ve komplikasyon oranlarını azaltır.  Biz alt 
pol taşları için FURS prosedürü sırasında UAS kullanımını 
tavsiye ediyoruz

Anahtar Kelimeler: Alt pol, sonuç, sheath, ureteroskopi.

ABSTRACT

Objectives: To assess the use of  ureteral access sheath 
during the flexible ureterorenoscopy (FURS) for lower pole 
renal stones.

Methods: We performed a retrospective analysis of  58 
evaluable patients who underwent FURS for lower pole (LP) 
renal calculi. Patients were divided into two groups according 
to use of  ureteral access sheath (UAS). The operative and 
postoperative outcomes were compared for both groups.

Results: Patients were divided into those in which a UAS 
was used (n: 32) and those in which it was not (n: 26). Mean 
patient age was 42.6±10.7 years (range 22-79 years), and the 
mean follow-up was 5.8±2.9 months (range 2-13 months). 
The mean operation time in UAS group was significantly 
lower than non-UAS group (p:0.014). The success rate 
(postoperative first day) in UAS group was 93.7 % (30/32 
patients) while it was 80.7% in non-UAS group. However, 
this result was not significantly different (p: 0.131). The 
stone-free rates (postoperative first month), in UAS and non-
UAS group were 90.6 % (29/32 patients) and 92.3% (21/26 
patients), respectively. The minor complication rate was 
significantly higher in non-UAS group (p<0.05). There was 
no major complication in any patient.

Conclusion: There are some advantages of  using UAS, 
including decreased intrarenal pressure, simplified repetitive 
access, shortened operation time and low complication rate. 
We recommended the use of  UAS in the FURS procedures 
for lower pole renal stones.

Keywords: Lower pole, outcome, sheath, ureteroscopy.
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INTRODUCTION

Flexible ureterorenoscopy (FURS) is an acceptable 
alternative therapeutic method for lower pole (LP) 
renal calculi. For many years, the ureteroscopic 
instrumentation and intracorporeal stone fragmentation 
techniques have been available. Currently, there has 
been an increase in endoscopic ureteroscopy and laser 
lithotripsy for renal calculi, because of  new generation 
flexible ureteroscopes with greater deflection and 
controlling.1-3

As expected that the manipulation of  flexible 
ureteroscope and surgeon’s adaptation is more difficult 
in the lower pole localizations of  renal stones than the 
other localization of  kidney (upper or mid pole). The 
use of  ureteral access sheath (UAS) may facilitate this 
procedure and have been shown to reduce intrarenal 
pressures, decrease operative times, improve visibility, 
and simplify postoperative stent placement.4,5 There is 
a lack on current studies investigating the use of  UAS 
during the flexible ureterorenoscopy procedures for 
lower pole renal stones. In this study, the necessary of  
using ureteral access sheath during the FURS for LP 
stone was investigated. 

MATERIALS AND METHODS

Patients and grouping

We performed a retrospective analysis of  58 evaluable 
patients who underwent flexible ureterorenoscopy 
(FURS) for LP renal calculi between January 2011 to 
September 2012. Data were collected from retrospective 
reviews of  hospitals and physicians’ office records and 
by contact with the patients. The data were separated by 
the use or not used of  UAS. Patients were divided into 
two groups according to use of  UAS (UAS and non-
UAS). All patients were evaluated with plain radiography, 
intravenous urography, ultrasonography, and/or 
computed tomography (CT), urinalysis, urine culture, 
complete blood cell count, serum biochemistry, and 
coagulation tests before the procedure. Stone size was 
assessed as the surface area and calculated according to 

EAU guidelines. Patients with abnormal renal anatomy 
(horseshoe, pelvic, and malrotated kidneys, bifid pelvis, 
ectopic pelvic fusion anomaly), and pediatric patients 
(< 18 years) were excluded from the study. 

FURS technique

All procedures were performed with using 7.5F (Karl-
Storz, 11278A1, Germany) flexible ureteroscopes. 
Under general anesthesia, patients were placed in 
the lithotomy position on an endoscopy table with 
fluoroscopic imaging capability. All procedures were 
performed under direct videoscopic and fluoroscopic 
guidance. Fluoroscopic screening was performed 
using a mobile multidirectional C-arm fluoroscopy 
unit with an under-the-couch x-ray tube and an over-
the-couch image intensifier. A Rigid ureteroscopy (8 
or 9.5 French, Karl Storz, Germany) was routinely 
performed before flexible ureteroscopy in all patients 
for detecting nonopaque ureteral stones, dilation of  
the ureter, and to place a hydrophilic guidewire to the 
renal pelvis. After passing a 0.035/0.038-inch safety 
guidewire into the renal pelvis, flexible ureteroscopy 
was performed. A ureteral access sheath (9.5/11.5F 
or 12/14F) was placed to allow optimal visualization, 
to maintain low intrarenal pressure, and to facilitate 
flexible ureteroscopy. In cases in which UAS was 
not used, the flexible ureteroscope was placed over 
a guidewire under fluoroscopic guidance. The stones 
were fragmented with a holmium laser (Dornier© 
MedTech Laser GmBH, Medilas H, h20-1518, 
Germany) until they were deemed small enough to 
pass spontaneously. Basket extraction of  residual 
fragments was not routinely performed; however, 
some residual fragments were removed by nitinol 
baskets for stone analysis. The decision to place a 
ureteral stent postoperatively is made based on the 
duration of  the procedure, number of  passes with the 
ureteroscope, and degree of  visible ureteral trauma or 
edema at the conclusion of  the procedure. In case of  
a ureteral stent placement at the end of  the procedure 
it was removed using brief  anesthesia approximately 
14 to 21 days postoperatively.
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Follow-up 

Patients with postoperative residual fragments <3mm 
were accepted as success (clinically insignificant residual 
fragments) and no fragments were accepted as stone 
free.  The first follow-up evaluation was performed 
first day after the operation and the second evaluation 
was performed postoperatively first month, after which 
patients were seen every 3 months during the first year 
and every 6 months thereafter. In postoperative first 
day, plain radiography, and abdominal ultrasonography 
were performed to all patients. Fallowing at each 
visit, urinalysis, urine culture, measurement of  
serum creatinine, plain radiography, and abdominal 
ultrasonography were performed. Postoperative 
ultrasonographies were performed by same physician. 
If  stone recurrence was diagnosed, excretory urography 
or non-contrast spiral CT was performed. 

Statistical analysis

All statistical analysis was performed using SPSS 17.0 
(SPSS, Inc. Chiago, IL). The chi-square test was applied 
to compare non-parametric values and the t tests 
were used to compare parametric values. Continuous 
variables are presented by means ± standard deviations 
(SD). Statistical significance was defined as P < 0.05. 

RESULTS

Flexible ureterorenoscopy for LP renal stones was 
performed in 58 patients by a single surgeon (M K).  

Patients were divided into those in which a UAS was 
used (n: 32) and those in which it was not (n: 26). Mean 
patient age was 42.6±10.7 years (range 22-79 years), 
and the mean follow-up was 5.8±2.9 months (range 
2-13 months). The mean stone size was 9.5±3.4 mm 
in group of  UAS was used and 10.7±2.5 mm in group 
of  UAS was not used. Of  the all patients, 13(22.4%) 
have multiple stones (8 in UAS group, 5 in non-UAS 
group). There were no differences between two groups 
in age, sex, pre-imaging modality, stone opacity and 
stone laterality. Table 1 shows patients’ demographics 
and stone characteristics.

The mean operation time in UAS group was significantly 
lower than non-UAS group (p:0.014). The mean 
fluoroscopy time and the mean hospitalization time 
were not significantly different between in two groups. 
In UAS group, the success rate (postoperative first 
day) was 93.7 % (30/32 patients) while it was 80.7% in 
UAS group. However, this result was not significantly 
different (p: 0.131). The stone-free rates (postoperative 
first month), in UAS and non-UAS group were 90.6 % 
(29/32 patients) and 92.3% (21/26 patients), respectively. 
The retreatment rate in UAS group was higher than 
non-UAS (19.2/6.25%, respectively), although it was 
not significantly difference between in two groups. The 
minor complication (including acute pyelonephritis and 
stent migration) rate was significantly higher in non-
UAS group (p<0.05). There was no major complication 
in any patient. Table 2 shows patients’ operative and 
postoperative parameters. 

Table 1. Patients’ characteristics.

UAS group Non-UAS group P value

Patient no 32 26 -

Mean Age ± SD(year) 42,1±11.8 43.1±9.6 0.749

Sex (female/male) 23/9 16/10 0.404

Mean Stone size ± SD (mm) 9.5±3.4 10.7±2.5 0.149

Multiple stone (yes/no) 8/32 5/26 0.6

UAS: Ureteral access sheath, SD: Standard deviation
*P<0.05 significant results
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In cases in which UAS was used, five patients were 
needed the re-treatment including FURS during the 
postoperative three months. The minor complications 
(acute pyelonephritis in four patients, stent migration 
in one patient) were occurred in five patients. Acute 
pyelonephritis was treated by antibiotics properly.  In 
cases in which UAS was not used, two patients were 
needed the re-treatment including FURS. Minor 
ureteral laceration (grade 2 laceration) was occurred in 
one patient. This complication was treated by ureteral j 
stent insertion. 

DISCUSSION 

The development of  endoscopic techniques and 
lithotriptic equipment has significantly improved the 
interventional treatment of  urinary stone disease. With 
the advent of  new generation flexible ureteroscopes 
with better deflection, control and adaptation, there has 
been an increase in endoscopic ureteroscopy and laser 
lithotripsy for renal calculi. Advances in lithotripsy, 
in particular the holmium laser, have also resulted in 
increased treatment success for stones and decreased 
procedure-related morbidity. Another innovation in 
ureteroscopic treatment of  renal calculi has been the 
development of  UAS.3,6,7

The lower pole can be accessed in almost all cases 
by using the latest generation of  flexible endoscopes. 
Technical developments have increased the number of  
FURS for stones within the lower pole renal stones. 
Technological advances have been responsible for 
the development of  FURS, especially for improved 
deflection mechanisms that facilitate intrarenal 
maneuverability.3,8 Although the lower pole is accessible 
by the flexible endoscopes in almost all cases, there was 
significantly not current study investigating the efficacy 
of  using UAS for lower pole stone. The lower pole is an 
ideal region for FURS; however, the more experience 
and ability are needed for the lower pole stones than 
other region of  the kidney (mid or upper), and flexion/
deflection’s angle of  the flexible ureteroscobe is higher 
during FURS. Therefore, it was thought that the use 
of  UAS in the FURS procedures for lower pole stones 
seems to be more important.  In this study, the efficacy 
of  using UAS during FURS for lower pole renal stones 
was investigated and the impact of  using UAS on 
operative and postoperative outcomes was assessed.

The use of  UAS during flexible ureteroscopy has been 
described by Andreoni et al.6 It has been shown that 
these sheaths facilitate repetitive upper tract access, 
reduce intrarenal pressures, decrease operative times, 
improve visibility, and simplify postoperative stent 
placement.4,9 There are some studies investigating the 
efficacy of  using UAS on stone free rates 4,5,10 In a study 

Table 2. Patients’ operative and postoperative parameters.

UAS group Non-UAS group P value

Mean operation time ± SD (min.) 53.5±15.0 63.2±13.5 0.014*

Mean fluoroscopy time ± SD (sec.) 129.5±48.6 118.3±30.7 0.312

Mean hospitalization time ± SD (hour) 25.2±4.3 28.4±9.9 0.112

Success rate (%) 30/32(93.7) 21/26(80.7) 0.131

Stone free rate (%) 29/32(90.6) 24/26(92.3) 0.820

Retreatment rate (%) 2/32(6.25) 5/26(19.2) 0.131

Ureteral j stent insertion (%) 26/32(81.3) 22/26(84.6) 0.508

Complications (%)

       Major 0/32(0.0) 0/26(0.0) -

       Minor 1/32(3.1) 5/26(19,2) 0.045*

UAS: Ureteral access sheath, SD: Standard deviation
*P<0.05 significant results
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by Lesperance et al, 5 the effect UAS on stone free rate 
in patients with undergoing ureteroscopic treatment of  
renal calculi was investigated and it was concluded that 
UAS improve stone free rate during the management of  
renal calculi. In another study by Miernick et al 10 it was 
showed that a standardized FURS techniques including 
a use of  UAS increases the stone free rate and decreases 
the complication rate. In our study, the success rate in 
non-UAS group was lower than in UAS group, however 
this outcome was not statistically different. The stone 
free rates were similar for both groups. 

The effect of  using UAS on retreatment and additional 
procedure rate has not been currently investigated in 
the literature. In fact, it is expected that the retreatment 
and additional rate may be decreased by using UAS 
during the FURS for lower pole renal stones.  It is 
known that the use of  UAS improves the visibility and 
stone fragmentation. In our study, retreatment rate in 
non-UAS group was higher than UAS group, however, 
this result was not statistically different. This outcomes 
need to be confirmed by large series study investigating 
the effect of  using UAS on retreatment and additional 
procedure rate.

In some studies, it has been demonstrated that the use 
of  UAS decreases the operation times. Kourambas et 
al 4 showed that routine use of  a ureteral access sheath 
appears to facilitate semirigid and flexible ureteroscopy 
by decreasing operative time and costs, allowing direct 
visualization of  ureteroscope insertion with simple 
ureteral re-entry. They suggested the use of  a ureteral 
access sheath for routine ureteroscopic procedures. In 
our study, the mean operation time in UAS group was 
significantly shorter than non-UAS group. Therefore, 
it is concluded that to use of  UAS during the FURS 
decreases operation time. 

The access sheath has been demonstrated to decrease 
intrarenal pressures during ureteroscopic procedures.11-13 
This decrease in pressure prevents pyelovenous and 
pyelosinus backflow.14 On the other hand, several studies 
have shown that the over distention created by a UAS 
may compromise ureteral blood flow and subsequently 

induce ureteral ischemia.15 The reperfusion that occurs 
after sheath removal may expose the ureteral wall 
to free radicals and subsequent tissue damage. The 
sheaths may cause the damage of   ureteral wall during 
the process. Traxer and Thomas 16 showed that severe 
ureteral wall injury involving ureteral smooth muscle 
layers is not rare after insertion of  a 12/14Fr ureteral 
access sheath during FURS, and the incidence of  severe 
ureteral injury is largely decreased by preoperative 
ureteral j stenting. In our study, there was no major 
complication caused by using UAS. But, in cases in 
which UAS was used, the minor ureteral wall damage 
was occurred in one patient. However, the minor 
complication rate (especially acute pyelonephritis) in 
non-UAS group was significantly higher than UAS 
group. This condition may be related the intrapelvic 
pressure. The pyelovenouz and pyelosinus reflux due 
to increased intrapelvic pressure may cause bacterial 
migration in to systemic circulation. It is concluded that 
the decreased intrapelvic pressure by using UAS may 
reduce the complication rate postoperatively including 
acute pyelonephritis. Nevertheless, further studies 
with large series, prospective and randomized trials are 
needed for the best decision. 

The limitation of  our study is that it is a retrospective 
study and has a small series of  patients. However, it 
is very difficult to design study on this subject as a 
prospective study because the use of  UAS may not be 
predicted. Therefore, we advocated that a retrospective 
study investigating the efficacy of  UAS could contribute 
the literature.

As a conclusion, there are some advantages of  using 
UAS, including decreased intrarenal pressure, simplified 
repetitive access, shortened operation time and low 
complication (especially acute pyelonephritis) rate. We 
usually use UAS during the flexible ureteroscopy and 
recommended routinely the using UAS during the FURS.
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ÖZ

Uterus leiomyomları düz kas hücrelerinden kaynaklanan, ute-
rusun herhangi bir bölümünde görülebilen, benign, monok-
lonal, genellikle asemptomatik izlenen tümorlerdir. Genellikle 
asemptomatik izlenseler de anormal uterin kanama (özellikle 
menoraji), infertilite problemleri, pelvik basınç ve ağrı his-
si, basıya bağlı ürolojik ve gastrointestinal bulgular, obstet-
rik olarak abortus ve erken doğum tehdidi gibi semptomlar 
leiomyomlarda izlenebilir. Tedavide cerrahi gold standarttır. 
Başlıca cerrahi tedavi myomektomi ve histerektomiden olu-
şur. Bazı medikal tedavilerin kullanımı ise tartışmalıdır. Biz 
burada 30 cm boyutundaki dev myoma cerrahi yaklaşımı sun-
duk. 

Anahtar Kelimeler: Uterus leiomyomları, myomektomi, menoraji 

ABSTRACT

Uterine leimyomas are benign, monoclonal and mostly 
asymptomatic tumors that originate from smooth muscle 
cells and can arise anywhere in the uterus. Although mostly 
asymptomatic, they may cause abnormal uterine bleeding 
(mostly menorrhagia), infertility, pelvic pain and pressure, 
urologic and gastrointestinal symptoms and obstetric 
complications such as abortion and preterm birth. Surgery 
is gold standard fort he treatment of  leiomyomas. Main 
surgical options are myomectomy and hysterectomy. Use 
of  medical treatment options is subject of  debate. We here 
present surgical approach to a huge leiomyoma of  30 cm.

Keywords: Uterine leiomyomas, myomectomy, menorrhagia
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GİRİŞ

Uterus leiomyomları perimenopozal kadınlarda en sık 
izlenen postmenopozal prevelansı azalan pelvik ve ji-
nekolojik benign tümörlerdir. Uterusun herhangi bir 
bölümünde görülebilen leiomyomlar genetik nedenler, 
çeşitli immunolojik büyüme faktörleri, östrojen ve pro-
gesteron hormonlarının etkisi altındadırlar.1 Lokal baskı 
etkisi ve hemorajiler nedeniyle leiomyomlar histerek-
tomi için başlıca endikasyon nedeni sayılırlar. Menoraji 
cerrahinin başlıca nedeni olup hastanın fertilite isteği 
ve yaşına bağlı uterusun korunma isteğine göre mini-
mal invazif  cerrahi yaklaşımlar histerektomiye alterna-
tif  olarak günümüzde geliştirilmiştir. Medikal tedavide 
nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, oral kontraseptifler, 
progesteron ajanları, gestrinon, danazol, kabergolin, 
aromatoz inhibitörleri, gonadotropin-releasing hormon 
agonistleri (GnRHa), levonorgestrel salgılayan intrau-
terin araç (LNG-IUD) kullanılmakta olup uzun süreli 
etkinlikleri tartışmalıdır.2,3

Çok büyük boyutlu abdominal leiomyomlar nadir görü-
lebilseler de çevresel organ baskıları nedeniyle önemli-
dirler. Bu yazıda abdominal leiomyom endikasyonuyla 
myomektomi yaptığımız 30 cm’lik dev myom olgusu 
sunulmaktadır.

OLGU

35 yaşında bekar bayan hasta 6 aydır devam eden karın-
da şişlik nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum polikli-
niğine başvurdu. Herhangi bir adet düzensizliği olma-
yan hastanın herhangi bir hastalık ve operasyon öyküsü 
yoktu. Yapılan abdominal ve pelvik muayenede pelvis 
ve abdominal bölgeden ksifoid sınırına kadar ulaşan bir 
kitle saptandı. Yapılan transvajinal ve transabdominal 
ultrasonografide yaklaşık 30 cm büyüklüğünde subseröz 
leiomyomla uyumlu görünüm izlendi. Üreteral, gastro-
intestinal obstruksiyon bulgusu saptanmadı. Hastadan 
alınan anemnezde karındaki şişliğin uzun zamandır 
olduğu bilgisine ulaşılarak leiomyosarkom tanısından 
uzaklaşıldı. Hastaya ayrıca tanısal işlem yapılmadı. Ope-
rasyon hazırlıklarına müteakiben batın pfannenstiel in-
sizyonla klasik olarak açıldı. Eksplorasyonda en büyüğü 

yaklaşık 30 cm ebatlarında 3 adet subseröz leiomyom 
nüveleri izlendi. Her iki over ve tuba normal görü-
nümde idi. Batında izlenen minimal serbest mayiden 
örnekleme yapıldı. Büyük ebatlı leiomyom tabanına 2 
adet heni konularak kesildi.Myom batından manuel ola-
rak yapılan morselasyon işlemi sonrası çıkarıldı (Resim 
1). Diğer leiomyomlar da tabanlarına klemp konularak 
çıkarıldı. Leiomyomların çıkarılması sonrasında yapılan 
eksplorasyonda sol tarafta infundibulopelvik ligament-
ten dalağa kadar uzanan uterusla bağlantısız kistik kit-
lesel lezyon izlendi. Operasyona genel cerrahi uzmanı 
dahil oldu. Kitlenin retroperitoneal vasküler ve lenfatik 
sistem drenajıyla ilişkili olduğu tespit edilerek örnek-
leme ve kitle eksizyonu yapıldı. Yapılan histopatolojik 
incelemede alınan serbest mayide polimorfonükleer lö-
kositler, lenfositler ile köpüklü sitoplazlamalı fagositik 
hücreler izlendi. Alınan büyük ebatlı ve küçük ebatlı 
leiomyomlardan yapılan histopatolojik incelemede be-
nign mezenkimal tümörler izlendi. Tümör hücreleri iğsi 
nükleuslu, iğsi sitoplazmalı olup birbiriyle çarprazlaşan 
kısa demetler yaptığı izlendi. Sol retroperitonel kitleden 
alınan örneklemede ise tek sıralı basit kübik epitelyum 
ile döşeli kistik oluşum izlenmiş olup herhangi bir atipi 
izlenmedi.

TARTIŞMA

Uterus leiomyomları en çok görülen benign jinekolo-
jik tümörlerdir. Amerika’da yapılan çalışmada histerek-
tomi yapılan 600.000 olguda %49 oranında leiomyom 
izlenmiştir.4 Leiomyomlar proteoglikan, fibronektin ve 
kollajenden oluşan geniş miktarda ekstrasellüler matriks 
ve myometrium düz kas hücrelerinden oluşur. Areolar 
doku ve kas liflerinin oluşturduğu ince bir kapsül lei-
omyomu sarar.1 Leiomyomlar tanısal olarak submüköz, 
intramural, ve subseröz olarak 3’e ayrılır; sahip oldukları 
dejenerasyon tiplerine göre ise hyalin, kistik, miksoid, 
kırmızı ve distrofik olarak ayrılırlar. Leioyomlar östrojen 
ve progesteron hormonlarından reseptörler aracılığıyla 
etki altındadırlar. Özellikle de bu reseptörler submüköz 
leioyomlarda subserözlere oranla daha fazladır.5
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Leiomyomlar hastalarda genellikle asemptomatik izle-
nirken özellikle menorajiyle seyreden anormal uterin 
kanama ve buna bağlı anemi tablosu, pelvik basınç et-
kisine bağlı; üriner inkontinans, işeme sıklığı ve zorlu-
ğu, hidronefrozis, konstipasyon, tenesmus; pelvik bası 
hissi, pelvik ağrı, infertilite, obstetrik olarak; abortus ve 
erken doğum tehdidi; nadiren de malignansi, asit, polisi-
temi ve benign metastatik durumlara da neden olabilir.6 
Özellikle menoraji, infertilite ve obstetrik problemler 
submukoz leiomyomlara bağlı gelişir. 

Leiomyomların tanısında hastaların öncelikle pelvik 
muayenesi sonrasında transvajinal ultrasonografi (özel-
likle uterus hacmi <375 ml ve 4 den daha az sayıda 
myom nüvesi mevcutsa daha iyi görünüm), transabdo-
minal ultrasonografi, MR ve CT (MR daha iyi görünüm 
sağlar), salinsonohisterografi (SİS), öhisteroskopiden 
(özellikle submükoz leiomyomlar açısından) faydalanı-
lır.6 Transvajinal ultrasonografi özellikle boyut olarak 10 
hafta cesamette olan leiomyomları görüntüleme açısın-
dan önemi büyük olup, büyük boyutlardaki leiomyom-
larda tanıya giden yolda yardımcı olarak transabdominal 

ultrasonografinin de beraber yapılması önemlidir. Le-
iomyomlar ayırıcı tanıda adenomyozislerle çok karı-
şabilirler. Özellikle adenomyozis ve adenomyomalar-
la ayırıcı tanıda MR kullanımının ancak kompleks ve 
semptomatik olgularda yapılması önerilmektedir.8 His-
terektominin en sık endikasyonu leiomyomlar olarak 
bilinmektedir. Kaban I ve ark. yaptıkları çalışmada ute-
rin leiomyom nedeniyle yapılan operasyonlarda %13.6 
oranında adenomyozis sıklığı izlemişlerdir. Leiomyom 
nedeniyle opere edilen olgulardaki sadece adenomyo-
zis oranını ise %1.8 olarak bulmuşlardır. Bu yüzden 
adenomyozisin kesin tanısı histerektomi piyeslerinin 
mikroskopik incelemesiyle konulabilir.8 Leiomyomlar 
ayrıca endometriozislerle, sarkomlarla (leiomyosarkom, 
endometrial stromal sarkom, mikst müllerian tümör, 
karsinosarkom), over ve tuba patolojileriyle (tekoma, 
fibroma, brenner tm.), endometrial poliplerle, prolife-
ratif  endometrium ve endometritlerle de ayırıcı tanıda 
karışabilir.9

Leiomyosarkomdan ayırıcı tanısı önemlidir. Ute-
rus leiomyosarkomları malign düz kas tümörleridir. 

Resim 1. Resim 2.



10

Korucuoğlu ve ark.Koru Proceedings

Leiomyomlardan farklı olarak 10’un üzerinde mitotik 
indekse, selüler atipiye, koagülatif  nekroza sahiptir. 
Olgu 2 kritere sahipse metastaz indeksi yüksektir. Ayrı-
ca tipik olarak kısa zamanda hızlı büyümesi leiomyom-
dan ayırıcı tanıda önemlidir. Leiomyomlarda farklı ola-
rak leiomyosarkom agresif  ve erken dönemde akciğer 
ve karaciğere metastaz eğiliminde olup radikal cerrahi 
ile birlikte kemoterapi ve radyoterapi tedavisine de ihti-
yaç duyulmaktadır.10

Leiomyomlar açısından risk faktörlerine bakıldığında 
parite açısından nullipar bayanlarda multiparlara oran-
la daha sık izlenmiştir.11 Yaş açısından geç reprodük-
tif  perimenopozal dönemde leiomyomlar daha sık ve 
semptomatik izlenmiş olup menopozal dönemde ise 
myomlar küçülme eğilimi içerisine girmişlerdir. Yaş, 
parite açısından bu durumların östrojen maruziyetin-
den kaynaklandığı bilinmektedir. Postmenopozal dö-
nemde de bundan dolayı konservatif  cerrahi olmayan 
yol izlenmektedir. BMI’de artışa bağlı myom riskinde 
artış izlenir.12 Yapılan araştırmalarda 25 hidroksivita-
min D3 seviyesinin semptomatik uterus leiomyomu 
olan hastalarda düşük seviyelerde olduğu ve D vita-
mini kullanımının uterus leiomyomlarını önleyeci bir 
seçenek olduğunu göstermişlerdir.13 Yeşil çayda bu-
lunan epigallocatechingallate(EGCG)’nin özellikle 
semptomatik uterus myomlarında etkili olduğu bazı 
hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.14 Yeşil sebzelerin 
hayvansal gıdalara göre myomlar üzerine olan etkileri 
açısından yapılan çalışmada vejeteryanlarda östroje-
nin gastrointestinal sistemdeki metabolizmasına bağ-
lı azalmış östrojenik etki ile myomlar üzerine olumlu 
etkileri olduğu bilinmektedir.15 Egzersizin androjenle-
rin adipoz dokuda östrojene dönüşümü engelleyerek 
myom üzerine olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Aktif  
sigara içenlerde sigaranın antiöstrojenik mekanizma ile 
myom üzerine azaltıcı risk faktörü olduğu gösterilmiş-
tir.16 Oral kontraseptif  kullanan bayanlarda içeriğinde-
ki östrojen ve progesterona bağlı olarak myomun etki-
lendiği bilinmektedir. Ayrıca coğrafi ve ırksal etkenler 
de myom insidansını etkilemektedir.

Uterus leiomyomlarının tedavisinde konservatif  takip, 
medikal ve cerrahi tedavi yöntemler kullanılır. Tedavi 
stratejisi semptomların şiddeti, myomun lokalizasyonu, 

sayısı , büyüklüğü, hastanın yaşı, menopoza kadarki sü-
resine ve fertilite isteğine göre değişir. Tedavide gold 
standart cerrahidir. Histerektomi en kesin çözüm ol-
makla birlikte özellikle fertilite isteğine bağlı myomek-
tomi de yaygın bir cerrahi seçenektir.6 Son zamanlarda 
minimal invaziv tedavi yöntemleri uterin arter emboli-
zasyonu (UAE), magnetic resonance-guided focused-
ultrasound surgery (MRgFUS), myolizis de kullanıl-
maktadır. Uterus leiomyomları için medikal tedavide 
kesin çözüm sağlayan ajan yoktur.17 Myomektomi özel-
likle fertilite isteği ve özellikli hastalar için başvurulan 
başlıca yöntem olup myomektomi klasik laparotomi 
şeklinde, laparoskopik olarak ve robotik olarak da ya-
pılabilir. Myomektominin başlıca dezavantajı %50-60 
oranında 5 yıl içerisinde rekürrens göstermesidir. Ayrıca 
1/3 oranında hastalarda tekrar cerrahi gereksinim ol-
maktadır. Submukoz myomlar açısından histeroskopik 
rezektoskop aracılığıyla yapılan myomektominin de mi-
nimal invazif  yaklaşımda yeri önemlidir. Diğer minimal 
invazif  yaklaşımlardan endometria ablasyon fertilite is-
teği olmayan hastalarda histeroskopik myomektomi ile 
kombine yapılabilen işlem olup % 8 oranında 6 yılda 
tekrar cerrahi girişim gereksinimi olmaktadır. Myolizis 
ise laparoskopik termal koagülasyonla veya kriyoablas-
yonla leiomyomatöz odakların yakılmasıdır. Uterus rüp-
türü riskine karşı bu yöntemler sınırlıdır.18,19 Uterin arter 
embolizasyonu fertilite isteği olan hastalarda yapılması 
önerilmemektedir.

SONUÇ

Uterus leiomyomları histerektominin en sık görülen en-
dikasyon sebebi olsalar da hastanın yaşı, fertilite duru-
mu, menopoza kadar olan süresi, myomun lokalizasyo-
nu, sayısı, büyüklüğü aynı zamanda myomun etkilerine 
bağlı gastroeintestinal, hematolojik ve ürolojik bulgular 
göz önünde bulundurularak minimal invazif  yollarla 
laparoskopik, histeroskopik, robotik veya klasik lapa-
rotomik yollarla kesin cerrahi çözüm sağlanmalıdır. Biz 
burada 30 cm boyutundaki dev myomun klasik pfan-
nenstiel kesisinden abdominal morselasyon (Resim 2) 
yöntemiyle çıkarılması vakasını sunduk. 



11

Dev Myom ve Cerrahi Tedavisi Koru Proceedings

KAYNAKLAR

1.  Sankaran S, Manyonda IT. Medical management of  fibroids. 

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2008; 22(4):655-676.

2.  Benagiano G, Kivinen ST, Fadini R, Cronje H, Klintorp S, van 

der Spuy ZM. Zoladex (goserelinacetate) and the anemic pa-

tient: results of  a multicenter fibroid study. Fertil Steril 1996; 

66:223-29

3.  Nagrani R, Bowen-Simpkins P, Barrington JM. Can the levo-

norgestrel intrauterin system replace surgical treatment for the 

management of  menorrhagia? BJOG 2002; 109 (3): 345-47

4.  Whiteman MK, Hillis SD, Jamieson DJ, et al. Inpatient hyste-

rectomy surveillance in the United States, 2000–2004. Am J 

ObstetGynecol. 2008;198:34 e1–e7 (II-2).

5.  Marugo M, Centonze M, Bernasconi D, Fazzuoli L, Berta S, 

Giordano G. Estrogen and progesterone receptors in uteri-

ne leiomyomas. Acta Obstet Gynecol Scand. 1989;68:731–5 

(N/A).

6.  Sabry M, Al-Hendy A. Medical Treatment of  Uterine Leiom-

yoma. Reproductive Sciences. 2012; 19(4): 339-53

7.  Dueholm M, Lundorf  E, Hansen ES, et al. Accuracy of  mag-

netic resonance imaging and transvaginal ultrasonography in 

the diagnosis, mapping, and measurement of  uterinemyomas. 

Am J Obstet Gynecol 2002; 186(3): 409-15.

8.  Kaban I, Cengiz H, Ekin M, Kaya C, Ateş R, Karakaş S, Yaşar 

L. Uterin leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda pre-

operatif  tanının postoperatif  histopatoloji kestirmedeki yeri. 

Göztepe Tıp Dergisi 2013; 28(1):19-24.

9.  Jain KA, Friedman DL, Pettinger TW, et al. Adnexal masses: 

comparison of  specificity of  endovaginal US and pelvic MR 

imaging. Radiology 1993;186(3):697-704.

10.  Memarzadeh S, Mundt A, Berek, J. UterineSarcoma: Classi-
fication, clinical manifestations, and diagnosis. [serial online] 
UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham,MA, 2009.

11.  Parazzini F, Negri E, La Vecchia C, Chatenoud L, Ricci E, 
Guarnerio P. 1996a. Reproductive factors and risk of  uterine 
fibroids. Epidemiology 7:440–2.

12.  Sato F, Nishi M, Kudo R, Miyake H. 1998. Body fat distributi-
on and uterine leiomyomas. J Epidemiol 8:176–80.

13.  Abdelraheem MS, Al-Hendy A. Serum vitamin D3 level inver-
sely correlates with total fibroid tumor burden in women with 
symptomatic uterine fibroid. Fertil Steril. 2010;94(4):S74.

14.  Zhang D, Al-Hendy M, Richard-Davis G, et al. Greentea ext-
ract inhibits proliferation of  uterine leiomyoma cells in vitro 
and in vivo. Am J Obstet Gynecol. 2010;202(3):289e1-289e9.

15.  Ginsburg J, Prelevic GM. 2000. Lack of  significant hormo-
nal effects and controlled trials of  phyto-oestrogens. Lancet 
355:163–4.

16.  Parazzini F, Negri E, La Vecchia C, Rabaiotti M, Luchini L, 
Villa A, et al. 1996b. Uterine myomas and smoking. Results 
from an Italian study. J Reprod Med 41:316–20.

17.  Viswanathan M, Hartmann K, McKoy N, et al. Management 
of  uterine fibroids: an update of  the evidence. Evid Rep Tech-
nol Assess (Full Rep). 2007;(154):1-122.

18.  Zupi E, Piredda A, Marconi D, et al. Directed laparoscopic 
cryomyolysis: a possible alternative to myomectomy and/
or hysterectomy for symptomatic leiomyomas. Am J Obstet 
Gynecol. 2004;190(3):639-43.

19.  Visvanathan D, Connell R, Hall-Craggs MA, Cutner AS, 
Bown SG. Interstitial laser photocoagulation for uterine myo-
mas. Am J Obstet Gynecol. 2002;187(2):382-4.



12

Koru Proceedings
Koru Vakaları OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Gastrik Schwannom
Gastric Schwannom

Ahmet Erdoğan, Arife Polat Düzgün, Kazım Şenol, Salih Demirelli, İhsan Aydoğan, 
Cem Emir Güldoğan, Tolga Dinç
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye.

Yazar Bilgisi

Tolga DİNÇ
Adres: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
E-posta: tolga_dr@hotmail.com

ÖZ

Bulantı kusma şikayeti ile başvuran 65 yaşında erkek hastanın 
yapılan tetkiklerinde; endoskopide, korpusta 3-4 cm çapında, 
ortası krater şeklinde, ülsere, submukozal lezyondan alınan  
biyopsi patoloji sonucu aktif  kronik h.pylori gastriti şeklinde 
raporlandı. Batın tomografi incelemesinde ise fundus korpus 
birleşkesinde inferior duvarda 58x36mm çapa ulaşan homo-
jen yumuşak doku lezyonu ile uyumlu olabileceği düşünülen 
lezyon dikkati çekmekte idi. Yapılan MR ve endo-usg son-
rası hasta Gastrointestinal sistem tümörü (GIST) ön tanısı 
ile operasyona alındı. Ekplorasyonda mide korpus posterior 
duvarında, ekzofitik ve proksimal yerleşimli, kapsüllü ancak 
düzensiz sınırlı yaklaşık 7x8x8 cm’lik kitle izlendi. Subtotal 
gastrektomi yapıldı. Hastanın patoloji sonucu; submukoza-
dan başlayıp, derinde muskulus propriyaya ait kas liflerine ka-
dar uzanan ve kas liflerini infiltre eden mide schwannoması 
olarak raporlandı.Toplam 10 adet lenf  nodu reaktif  olarak 
bildirildi..Proksimal ve distal cerrahi sınırlarda tümör dokusu 
olmadığı  raporlandı.

Şu an 1. yılında olan hastanın takiplarinde bir sorun ile karşı-
laşılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gastrik kitle; Gastrik schwannom; Cerrahi 
tedavi

ABSTRACT

Nausea and vomiting, 65 year old male patient who presented 
with complaints in the examinations; In endoscopy , 
corpus 3-4 cm in diameter , form the middle of  the crater 
, ulcerated submucosal lesion biopsies of  active chronic H. 
pylori gastritis in the form of  pathology has been reported. 
Abdominal computed tomography examination of  the 
fundus in the inferior wall of  the corpus 58x36mm in diameter 
homogeneous soft tissue lesion was thought to be compatible 
with the lesion was to draw attention. The MRI and endo- 
ultrasound with a preliminary diagnosis of  GIST patients 
after surgery were included. At operation; the posterior 
wall of  the gastric body, exophytic and proximally located, 
approximately 7x8x8 cm of  encapsulated but showed a mass 
with irregular margins. Subtotal gastrectomy was performed. 
The patient’s pathology results; from the submucosa, starting 
deep musculus propria muscle fibers extending to the muscle 
fibers infiltrating the gastric schwannoma and 10 units lymph 
node as the reagent was reported. Proximal and distal margin 
in the tumor tissue is not in the report. Current 1st year in 
which the patient’s not faced with a problem.

Keywords: Gastric mass; Gastric schwannoma; Surgical treatment
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GİRİŞ

Gastrointestinal sistem kaynaklı schwannomlar nadir 
görülen bening tümörlerdir. Gastrointestinal duvar 
nöral pleksusunun schwann hücrelerinden kaynakla-
nırlar.1,2 Genellikle asemptomatik olmakla beraber, ele 
gelen kitle şeklinde de ortaya çıkabilirler. Gastroskopi 
ile değerlendirme önemli olmakla beraber ekzofitik uza-
nım gösteren subserozal lezyonlarda bulgu elde edile-
meyebilir. Kesitsel görüntüleme yöntemleri ile tümörün 
karakteri ve çevre organlar ile olan ilişkisi gösterilebi-
lir.3,4 Gastrointestinal sistem schwannomları en sık mi-
dede görülürken bunu sırasıyla kolon ve rektum takip 
eder.2.5

OLGU SUNUMU

65 yaşında erkek hasta bulantı kusma şikayeti ile polik-
liniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesi 
ve labaratuvar bulguları normal izlendi. Yapılan endos-
kopide; fundus, korpus, antrum mukozası hiperemik ve 
ödemli izlendi. Korpusta 3-4 cm çapında, ortası krater 
şeklinde, ülsere, submukozal lezyon görüldü, biyopsi ile 
örneklendi. Patoloji sonucu aktif  kronik h.pylori gast-
ritis şeklinde raporlandı. Batın tomografi incelemesin-
de, fundus korpus bileşkesinde inferior duvarda 58x36 

mm çapa ulaşan homojen yumuşak doku lezyonu ile 
uyumlu olabileceği düşünülen lezyon dikkati çekmek-
teydi, ve çölyak trunkus çevresinde gastrohepatik liga-
man düzeyinde en büyüğü 20x11mm çapa ulaşan lenf  
nodları dikkati çekmekteydi. Kısmen mide dışına doğ-
ru da protrüde olmaktadı idi (Resim 1). Yapılan batın 
MR incelemesinde mide fundus korpus  bileşkesinde 
yaklaşık 5x5.5x6 cm. boyutta, mide büyük kurvaturun-
da diffüz kalınlaşma şeklinde devam eden, intravenöz 
kontrast madde enjeksiyonu sonrasında heterojen pa-
ternde kontrastlanan mide duvarından egzofitik büyü-
me gösteren kitle lezyonu izlenmekte idi. Mide küçük 
kurvatur komşuluğunda ve paraaortik alanda multiple 
milimetrik boyutta lenf  nodları izlenmekte idi (Resim 
2). Yapılan tüm bu araştırmalar ve endo-usg sonrası 
hasta GİST ön tanısı ile operasyona alındı. Ekploras-
yonda mide korpus posterior duvarında, ekzofitik ve 
proksimal yerleşimli, kapsüllü ancak düzensiz sınırlı 
yaklaşık 7x8x8 cm’lik kitle izlendi (Resim 3a-3b). Subto-
tal gastrektomi yapıldı. Postoperatif  takıplerinde sıkıntı 
olmayan hastaya 5. gün oral gıda başlandı. Herhangi bir 
komplikasyon olmadan postoperatif  7. gün, hasta ta-
burcu edildi. Hastanın patoloji sonucu; submukozadan 
başlayıp, derinde muskulus propriyaya ait kas liflerine 
kadar uzanan ve kas liflerini infiltre eden mide schwan-
noması olarak raporlandı. Toplam 10 adet lenf  nodu 

Resim 1. Kitlenin CT görüntüsü Resim  2. Kitlenin MRI görüntüsü
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reaktif  olarak bildirildi. Proksimal ve distal cerrahi sı-
nırlarda tümör dokusu olmadığı  raporlandı. İmmun-
histokimyasal çalışmada ise tümör hücreleri vimentin, 
S-100 ve fap ile yaygın kuvvetli, Cd 57 ile fokal zayıf  
boyanma göstermekteydi. EMA, desmin, CD34,  pan 
CK negatif, tekrarlanarak yapılan CD117 negatif, Ak-
tin ile efektif  sonuç alınamamıştır. Ki67 proliferasyon 
indeksi yaklaşık %5-10 civarında saptanmıştır.

TARTIŞMA

Schwannomlar, sindirim sisteminde nadiren bulunurlar. 
Literatürde olgu sunumları ile karşımıza çıkmaktadır.3,4,5 

Sindirim sistemi içerisinde en sık mideye yerleşirler. Ge-
nellikle midenin fundus, korpus veya antrumundan kö-
ken alırlar. Gastrik schwannom, tüm mide tümörlerinin 
% 0.2’sini oluşturur. Gastrik schwannomlar sıklıkla 3. ve 
5. dekadlarda görülür.1,2,6

GIS schwannomları prognozu iyi olan bening tümör-
lerdir. Gastrik schwannomalar genellikle submukoza 
ve muskularis propriayı tutarlar. Hastalar genellikle 
asemptomatık seyrederler. Bununla birlikte karın ağrısı, 
gastrointestinal sistem kanaması gibi şikayetlere neden 
olabilirler.

Schwannomlar submukozal yerleştiği için endoskopik 
biyopsi ile tanı koymak zordur. Daha çok kesitsel görün-
tüleme yöntemleri ve immunohistokimyasal incelemeler 
ile tanı konur.3,4 Schwannomlar bilgisayarlı tomografi 
(BT) de genellikle mide duvarına komşu sferik, oval ya 
da multilobüle konturlu, hipodens, boyanma paterni 
değişken solid kitle olarak izlenirler. Schwannomların 
BT’de homojen görünümleri GIST’lerden ayırmaya 
yardımcı olabilir. Gastrointestinal Sistem(GİS) duvarın-
dan kaynaklanan kitlelerin ayırıcı tanısında ilk önce GİS 
de en sık saptanan mezenkimal neoplazm olan GIST’ler 
düşünülmelidir. GİST lerin malignite potansiyeli vardır, 
ancak schwannomların çocukluk çağı dışında malignite 
potansiyeli yoktur.7,8 GİS schwannomların cerrahi re-
zeksiyon sonrası prognozu mükemmeldir. Nüks oranı 
çok düşüktür. Tümörün lokalizasyonu ve çevre organlar 
ile olan ilişkisi operasyon şeklinde etkilidir. Tercih edi-
lebilecek cerrahi yöntemler, total gastrektomi, subtotal 
gastrektomi, wedge rezeksiyon şeklindedir. Dispepsi şi-
kayeti ile başvuran gastroskopik incelemesi normal olan 
hastalarda, kesitsel görüntüleme yöntemleri ile homojen 
görünümlü, iyi sınırlı, kapsüllü,  intramural ya da ekzofi-
tik uzanım gösteren mide kaynaklı ya da mideye komşu 
yerleşim gösteren kitle varlığında gastrik schwannoma-
nın da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalı ve lo-
kalizasyonuna göre uygun cerrahi yöntem seçilmelidir.

Resim 3a. Kitlenin cerrahi  spesmen açıldıktan sonra makroskopik görünümü Resim 3b. Kitlenin dıştan makroskopik görünümü 
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ÖZET

Derin ven trombozu (DVT); staz, endotel harabiyeti ve hi-
perkoagulabiliteden oluşan Virchow triadının bir veya birkaç 
bileşeni nedeni ile oluşur. Önemli bir mortalite ve morbidi-
te nedenidir. Gelişmiş ülkelerde ileri yaşlarda %1 oranında 
görülen bu hastalık, en sık alt ekstremite ve pelvik venlerin-
den kaynaklanmaktadır. Derin ven trombozunun komplikas-
yonları; pulmoner emboli , kronik pulmoner hipertansiyon, 
posttrombotik sendrom ve tekrarlayan venöz tromboemboli 
(VTE)’dir. Akut ve kronik komplikasyonlar hasta ve toplum 
için büyük bir yük oluşturmaktadır. Venöz tromboemboliz-
me bağlı hastalıkların oluşturduğu yükü azaltmak, etkili bir 
birincil koruma, doğru tanı, akut trombozun uygun tedavisi 
ve uzun dönem etkili bir ikincil koruma yaklaşımıyla olanak-
lıdır. Klasik DVT tedavisinde uygulanan yöntemler, zaman 
içinde yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkması ve farklı kli-
nik uygulamaların karşılaştırmalı sonuçlarının yayınlanması ile 
sürekli olarak değişmektedir. Bu derlemede DVT tanı, tedavi  
ve profilaksisi güncel kılavuz bilgileri ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboz, Derin ven trombozu, Güncel 
tedavi, Güncel profilaksi

ABSTRACT

Deep vein thrombosis (DVT); is caused by one or several 
components of  Virchow’s triad  consisting of   stasis, 
endothelial damage and hypercoagulability. It is an important 
cause of  morbidity and mortality. This disease is seen with a 
rate of  1% in the elderly in developed countries and is most 
commonly seen in the lower extremities and pelvic veins. 
Complications of  deep vein thrombosis are pulmonary 
embolism, chronic pulmonary hypertension, post-thrombotic 
syndrome and recurrent venous thromboembolism (VTE). 
Acute and chronic complications are a huge burden for 
patients and society. Reducing the burden of  diseases 
associated with venous thromboembolism is possible with an 
effective primary prevention, accurate diagnosis, appropriate 
treatment of  acute thrombosis and a long-term approach 
for effective secondary prevention. Classical methods used 
in the treatment of  DVT are constantly changing in time 
with the  emergence of  new treatment options  and  with 
the publication of  comparative results of  different clinical 
applications. In this review DVT diagnosis, treatment and 
prophylaxis were examined in the light of  current guidelines.

Keywords: Venous thrombosis, Deep vein thrombosis, Updated 
treatment, Updated prophylaxis
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GİRİŞ

Venöz tromboembolizm (VTE) dünyada ve ülkemizde 
sık görülen, önlenebilir bir rahatsızlıktır. Genellikle ne-
deni bilinmeyen ani ölümlerin çoğunun kardiyak neden-
li olduğu düşünülür. Bununla birlikte hastane ölümleri-
nin önemli bir kısmının venöz  tromboembolizme bağlı 
olduğu bilinmektedir.

Venöz tromboembolizm, venöz dolaşımda oluşan tüm 
patolojik trombozların genel adıdır. En sık olarak alt 
ekstremite derin venlerindederin ven trombozu(DVT) 
olarak;  daha nadir olarak üst ekstremite, pelvis ve di-
ğer venlerde görülür. VTE’nin yaşamı tehdit eden en 
önemli bileşeni ise pulmoner embolizmdir (PE).1  

Venöz tromboembolizm yıllık olarak genel populasyon-
da her 1000 kişiden 1-2’sinde, genellikle DVT olarak gö-
rülmektedir. İnsidans 40 yaşın altında 10000’de 1 iken, 
60 yaşın üzerinde 100’de 1’e kadar yükselmektedir.2 Her 
100 kişiden 2 ila 5 kadarının ömürleri boyunca en az bir 
kez VTE geçirdikleri öngörülmektedir.3 İlk DVT ata-
ğında her iki cinsiyet eşit olarak etkilenirken, erkekler 
daha yüksek rekürren tromboz riski taşırlar.4 

DVT daha çok yaşlılarda görülen bir hastalık olup, insi-
dansı yaşla artar.5 

Çocuklarda VTE insidansı düşüktür. En yüksek insi-
dans neonatal dönemde ve adölasan dönemde görülür.6 
Adelösan dönemde kadın cinsiyette insidans hamilelik 
ve oral kontraseptif   ajanlar nedeniyle artar.7

Hamile kadınlar aynı yaştaki hamile olmayan kadınla-
ra göre daha yüksek VTE riski taşırlar ve risk sezaryen 
doğumlarda vajinal doğumlara göre daha fazladır.8 Risk 
postpartum dönemde en yüksektir.9 

Venöz tromboembolizm multifaktöriyel bir hastalıktır 
ve hastalarda aynı anda birden fazla risk faktörü birlik-
te bulunabilir. Hastada ne kadar çok risk faktörü varsa 
VTE gelişme riski de o kadar yüksektir.4 Genel cerra-
hi işlemlerden sonra DVT riski %15--%40 arasındadır 
(10). Kalça ve diz cerrahilerinde risk iki katına çıkmak-
tadır (%40-%60). Profilaksi olmadan fatal PE elektif  
genel cerrahi işlemlerde %0.2-0.9 oranında, kalça pro-
tez ameliyatlarında %0.1-2 oranında, kalça kırığı cerra-
hisinde   %2.5-7.5 oranında görülür.11. Genelde cerrahi 

bir komplikasyon sayılsa da semptomatik VTE olayları 
ve fatal PE ‘in çoğu  medikal hastalarda görülür.12 

Derin ven trombozunun erken tanı ve doğru tedavisi 
ile pulmoner emboli ve nüks DVT oluşumu engellenir. 
Hastalığın tedavi sonrası uzun dönem seyrinde ise post-
tromboflebitik sendrom ve kronik venöz yetmezlik ha-
yat kalitesini etkileyen komplikasyonlar olarak ortaya 
çıkarlar.  Proksimal derin ven trombozlarının % 8’inde 
varis ülserleri oluşmaktadır. Derin ven trombozlu has-
talar post-tromboflebitik sendrom açısından izlendiğin-
de, bu komplikasyonun hasta izlem süreleri ile orantılı 
olarak arttığı saptanmıştır. On yıldan uzun süre izlenen 
DVT hastalarında % 100’e yakın post-tromboflebitik 
sendrom komplikasyonu gelişmektedir.13 

ETİOLOJİ 

Virchow tarafından öne sürülmüş olan teori derin ven 
trombozu etiyolojisinde halen geçerliligini korumakta-
dır. Bu teoriye göre kan akımı değişiklikleri (staz), en-
dotel harabiyeti ve kandaki koagülasyon bozuklukları 
(hiperkoagulabilite) DVT oluşumundaki üç ana kriter-
dir ve en az bir kriterin hastada bulunması DVT riskinin 
artması için yeterlidir. 

Staz: İmmobilizasyonlar, postoperatif  ve postpartum 
dönemler, gebelik gibi yavaşlamış venöz akım durumun-
da, bir yandan hipoksi etkisi ile ven duvarından kana plaz-
minojen aktivatörleri devamlı salgılanırken, diğer yandan 
staz olan bölgede hemokonsantrasyon ve hiperkoagula-
bilitenin olduğu durumlarda, staz devam ettikçe trombo-
sitlerin venöz intima ile teması devam eder ve dolayısı ile 
harcanmaya bağlı plazminojen aktivatör yetmezliği olur. 
Fibrinolitik aktivite azalarak tromboza eğilim artar. 

Endotel harabiyeti: Travma, yanık, alt ekstremite or-
topedik cerrahileri, sepsis, varisler ve posttromboflebi-
tik sendromlar ise endotel hasarının ön planda oldugu 
hastalıklardır. Normal endotelden salınarak  vazodila-
tasyon oluşmasını sağlayan nitrik oksid ve prostoglan-
din I2 gibi maddeler hasarlı endotel dokusundan salı-
namaz ve vazokonstrüksiyon oluşur. Yaralı endotelin 
altında açığa çıkan subendotelyal kollajen, aynı zamanda 
trombosit aktivasyonunu başlatarak vazokonsrükte olan 
damarın daha da daralmasına yani tromboze olmasına 
neden olur.14
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Hiperkoagulabilite: Kişinin tromboza eğilim derece-
si, farklı mekanizmalarla ortaya çıkmaları nedeniyle ka-
lıtsal ve edinsel trombofili olmak üzere ikiye ayrılır.

Kalıtsal trombofili pıhtılaşma sistemini kontrol eden doğal 
sistemlerin bozukluğu olup tromboza eğilimi arttırır. İlk 
olarak 1965’de antitrombin III eksikliği tarif  edilmiştir. 
Daha sonra Protein C eksikligi, Protein S eksikligi, Fak-
tör V Leiden mutasyonu, Hiperhomosisteinemi, Faktör 
VIII yüksekliği (>150 IU/dl), Protrombin 20210 gen 
varyantı trombofili nedenleri olarak eklenmiştir. Bilinen 
bu mutasyon tipleri ile spontan DVT vakalarının ancak 
%50-55 kadarı açıklanabilmektedir. Klasik bilgiye göre 
40 yaşın altında oluşan ve nedeni açıklanamayan trom-
boemboli ataklarında, tekrarlayıcı veya masif  tromboz 
öyküsü olanlarda, ailesinde tromboemboli öyküsü sap-
tananlarda veya batın içi damarlar, üst ekstremite gibi 
alışılmadık bölgelerde tromboz gelişen hastalarda dik-
kate alınması gereken bir durum diye belirtilir. Ancak 
günümüz pratiğinde, her spontan (tetiklenmemiş/anp-
rovake) DVT vakasında bu genetik mutasyonların araş-
tırılması ve tedavinin planlanması gerekliliği ön plana 
çıkmaktadır.13 

Edinsel trombofili ise genetik bir yatkınlık olmadan çe-
şitli klinik durumların pıhtılaşma ve kontrol sistemleri 
üzerine olan olumsuz etkileri sonucu oluşan tromboza 
eğilim olmasıdır. En sık karşılaşılan klinik örneklerden 
biri major abdominal ve pelvik cerrahidir. Cerrahi trav-
ma doğal antikoagulanları azaltır ve fibrinolitik aktivite-
yi baskılar. Ayrıca cerrahi müdahalenin süresi, anestezi 
tipi, ameliyat öncesi ve sonrası hareketsizlik, hastanın 
hidrasyon düzeyi ve sepsis DVT riskini etkiler.14-16 

Genel cerrahi hastalarında yapılan çalışmalar bu riskin 
hastaneden ayrıldıktan sonra da devam ettiğini göster-
miştir.17,18 Daha önce herhangi bir nedenle DVT ge-
çirmiş olmak da edinsel trombofili olarak sınıflanır ve 
önemli risk faktörü olarak kabul edilir.19 Malignitelerde 
trombojenik faktörlerin salınımı ile nekrotik tümör hüc-
relerinden prokoagulan maddeler salınır ve hastalarda 
tromboz gelişme riski artar.20 

Hastanede uzun süreli yatışlar, uzun yolculuklar, bacak-
ların uzun süre hareketsiz kalmasına yol açan alçılar vb. 
durumlardaki  hareketsizlik de bir diğer edinsel trom-
bofili nedenidir. Beş saatten uzun uçak, 10 saatten uzun 
araba, tren ve otobüs yolculukları riskli sayılmaktadır. 

Beş saatten fazla uçanlarda %10’ lara varabilen DVT in-
sidansı bildirilmiştir.20 

Östrojen içeren oral kontraseptifler ve in vitro fertili-
zasyon için uygulanan ovaryen stimülasyon tromboz 
egilimini artırır. Son olarak, gebelik ve postpartum 
dönem de DVT riskini artırmaktadır. En riskli dönem 
doğumdan sonraki ilk bir haftadır. Sezeryan, obezite ve 
ileri anne yaşı DVT riskini daha da arttırmaktadır.21 

Tablo 1’de VTE risk faktörleri, Tablo 2’de hastanede 
yatan hastalarda yaklaşık derin ven trombozu riski ve-
rilmiştir.

PATOGENEZ VE KLASİFİKASYON

Trombüs formasyonu bacak venlerinin kapakçık cep-
lerinde başlar ve proksimale ilerler. Bu özellikle cerrahi 
sonrasında oluşur.24 Çoğu trombüs intraoperatif  olarak 
başlasa da, bazıları cerrahiden günler,  haftalar veya ay-
lar sonra başlayabilir.

Tablo 1. VTE risk faktörleri 22

Genetik risk fisk faktörleri Kazanılmış risk faktörleri

Antitrombin III eksikliği İleri yaş

Protein C eksikliği Nefrotik sendrom 

Protein S eksikliği Şişmanlık

Aktive Protein C rezistansı:  
(Faktör V Leiden)

Uzun süreli seyahat

Protrombin G20210A mutasyonu Majör cerrahi (Pelvik, abdominal ) 

Hiperhomosisteinemi İmmobilizasyon 

Faktör VIII artışı Kanser

Konjenital disfibrinojenemi Konjestif kalp yetersizliği

Antikardiyolipin antikorları Miyokard infarktüsü

Plazminojen eksikliği İnme

Faktör VII  artışı Oral kontraseptif kullanımı

Faktör IX artışı Hormon replasman tedavisi

Kemoterapi

Santral venöz kateter

Spinal kord yaralanması

Polisitemia Vera

Gebelik/Lohusalık

Travma
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DVT popliteal vein veya diz üstü venler içerildiğinde 
“proksimal”, diz altı venleri içerildiğinde “distal” ola-
rak adlandırılır. Klinik olarak proksimal ven trombozu, 
aktif  kanser, konjestif  kalp yetmezliği, solunum yet-
mezliği veya 75 yaş üstü ile ilişkilidir ve daha önemlidir. 
Distal tromboz daha çok yakın zamanda cerrahi ve im-
mobilizasyon gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Ölümcül 
pulmoner embolism daha çok proksimal DVT sonucu 
gelişir.25 

Venöz tromboembolizm, nadiren ekstremite venöz dre-
najının akut oklüzyonu ile akut masif  venöz tromboz-
la sonuçlanabilir ve phlegmasia alba dolens veya phlegmasia 
cerulae dolens tabloları oluşabilir. Phlegmasia alba dolens’te 
kollateral venler etkilenmeden sadece majör derin ven-
lerde tromboz görülür. Phlegmasia cerulae dolens’te ise 
tromboz, kollateral venleri de  içerir ve masif  sıvı yük-
lenmesi ve daha belirgin ödem görülür. Phlegmasia alba 
dolens ‘te  ödem, ağrı, siyanoz olmadan solukluk mev-
cutken,  phlegmasia cerulae dolens’te bu bulgulara ek olarak 
siyanoz görülür ve bu siyanoz distalden proksimale bül 
oluşumuyla yayılır.

KLİNİK SÜREÇ

Derin ven trombozunun doğal gidişi trombozun lo-
kalizasyonuna bağlıdır. DVT %85 bacak ve pelvik 
venlerden, %5-6 üst ekstremite venlerinden kaynak-
lanır. Distal DVT venöz trombozların en çok görül-
düğü bölgedir. Cerrahi hastalarında baldır venlerinde 
gelişen distal DVT’lerin yaklaşık %50’si 72 saat içinde 

spontan olarak iyileşirken, %16.7’si  proksimal venlere 
yayılır. Proksimal yayılım, semptomatik distal DVT’si 
olan hastalarda daha sık görülmektedir. Masif  tromboz 
oluşumu dolaşım bozukluğuna ve venöz gangrene yol 
açabilir. Semptom varlığı ve proksimal yayılım PE ris-
kinin artmasına da neden olur. Semptomatik proksimal 
DVT’si olan hastaların yaklaşık %50’de tanı sırasında 
sessiz PE, %10’unda ise semptomatik PE bulunmak-
tadır (2). Tedavi yapılmadığında ilk 30 gün içinde prok-
simal DVT’lerin yaklaşık %25’i kötüleşirken, %20’si ge-
riler, %55 ise değişmeden kalır. Yeterli tedavi almayan 
hastaların yarısında 3 ay içinde nüks semptomatik VTE 
gelişir.2 Semptomatik DVT geçiren hastaların yaklaşık 
%20’sinde, 2 yıl sonra kronik bacak ağrısı, şişme, ve-
nöz staz ve bacak ülserleriyle seyreden “posttrombotik 
sendrom” oluşur.

KLİNİK BULGULAR

Hekime başvuru esnasında en sık rastlanan semptom 
ağrı olup, bunu ekstremitede şişlik ve kızarıklık izler. 
Ayırıcı tanıda ekstremitenin çap farkına sebep olabile-
cek tüm hastalıklar akla gelmelidir. Baker kisti ve rüp-
türü, diz içi patolojiler, adale rüptürleri, baldır apseleri 
veya hematomları, lenfanjit, lenfödem, selülit ve post-
travmatik sendromlar en sık görülen ve ilk akla gelmesi 
gerekenlerdir. 

Venöz trombozların en çok görülen semptomu addük-
tor loj ve baldırda, basınçla hassasiyettir. Ağrı, duyarlılık, 
eritem, ısı artışı, gode bırakan ödem,  şişlik veya ayağın 
dorsofleksiyonu ile gelişen baldır ağrısı olarak tanımla-
nan Homan’s belirtisi gibi klinik semptom ve bulgular, 
olguların %50’sinden azında bulunurlar. Tipik ağrı, şiş-
me, siyanoz üçlüsü olguların sadece %10 ‘unda görülür 
Bu bulgular bacak travması, sellülit, obstrüktif  lenfade-
nomegali, yüzeyel ven trombozu ve postflebitik send-
rom gibi başka hastalık süreçlerinde de görülebilir.22 

TANI

DVT’ de tanı klinik şüpheyle başlar ve yardımcı mu-
ayene yöntemlerinden istifade etmeden bile, yüksek 
oranda doğru tanı koyulabilir. Ama kesin tanı için yar-
dımcı muayene yöntemlerine müracaat etmek gerekir. 

Tablo 2. Hastanede yatan hastalarda yaklaşık derin ven trombozu riski 23

Hasta grubu DVT  Prevalansı, %

Medikal hastalar 10-20

Genel cerrahi 15–40

Majör jinekolojik cerrahi 15–40

Majör ürolojik cerrahi 15–40

Beyin cerrahisi 15–40

İnme 20–50

Kalça veya diz artroplastisi, kalça kırığı 
cerrahisi

40–60

Majör travma 40–80

Omurilik hasarı 60–80

Yoğun bakım hastaları 10–80
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Bu yöntemde en önemli tanı koydurucu kriter, doppler 
ultrasonografide ven üzerinde kompressibilitenin kay-
bolmuş olmasıdır. Ayrıca fibrin parçalanma ürünü olan 
d-Dimer testi de venöz tromboemboli tanısında önemli 
bir rol oynar. Testin negatif  prediktif  değeri çok yüksek 
olması nedeniyle DVT tanısını ekarte etmek amacıyla 
etkin bir yöntem olarak kullanılabilir, ancak tanı koyma 
amacıyla kullanımı yoktur.

Risk Skorlaması
Derin ven trombozu belirti ve bulguları olan hastaların 
ancak %25’inde tanı testlerle doğrulanabilmektedir. Ta-
nıyı kesinleştirmek için klinik risk skorlaması yapılmakta 
ve D-dimer veya ultrasonografi gibi incelemelerin yapıl-
ması gerekmektedir.2 DVT gelişme riski olan hastalar 3 
gruba ayrılır.

Düşük Risk Grubu: <40 yaş, sistemik hastalığı olma-
yanlar, <60 dk operasyonlar komplikasyonsuz operas-
yonlar. 

Orta Risk Grubu: >40 yaş, >60 dk genel anestezi al-
ması, kazanılmış risk faktörleri olması. Bu grupta DVT 
insidansı %10-40 (profilaksi verilmemişse), PE insidan-
sı %1’dir.    

Yüksek Risk Grubu: >40 yaş, >60 dk dan uzun süren 
genel anestezi, kalça – diz cerrahisi, major fraktürler, 
multipl travmalar, konjenital risk faktörü, uzamış im-
mobilite.Bu grupta profilaksi verilmeyenlerde DVT in-
sidansı %40-80,  PE insidansı %5’tir. 

Tablo 3’te DVT’de kullanılabilecek risk skorlama siste-
mi yer almaktadır. 

Risk değerlendirmesi:
Skor=0 DVT olasılığı düşük
Skor = 1-2 DVT olasılığı  orta
Skor ≥3 DVT olasılığı yüksek

Doppler US: En sık kullanılan, güvenli, invazif  olma-
yan, kolay ulaşılabilen, kolay tekrarlanabilen, düşük ma-
liyetli bir yöntemdir. Deneyim gerektirmektedir. Üç çe-
şit venöz ultrason (US) vardır: Kompresyon US (sadece 
B-mod görüntüleme), Duplex US (B mod görüntüleme 

ve doppler dalga formu analizi)  ve  Renkli doppler 
görüntüleme. Duplex US’de, normal vendeki kan akı-
mı spontandır, solunumla faziktir ve manual baskı ile 
artırılabilir. Renkli doppler US’da pulse doppler uyarı-
ları ile imajlar görüntülenir.26 Kompresyon US tipik ola-
rak proksimal derin venlerde, özellikle de ana femoral, 
femoral ve popliteal venlerde kullanılırken, duplex ve 
renkli duplex USG daha sıklıkla diz altı bacak ve iliak 
venleri  incelemede kullanılır.27 

Derin ven trombozunun en önemli ultrasonografik kri-
teri, ven lümenin hafif  prob basısı ile komprese edilme-
mesidir. Ultrasonografik tanı için diğer kriterler, valsalva 
veya augmentasyona cevabın devamlı akım şeklinde olan 
fazik paternin kaybolması ve ven lümenindeki spektral 
veya renkli doppler sinyallerinin görülmemesidir.28 Ve-
nöz US’unun  diğer avantajları baker kist, yüzeyel ve 
kas içi hematom, lenfadenopati, femoral anevrizma, 
yüzeyel tromboflebit ve apse gibi diğer patolojilerin ta-
nısını koyabilmesi, radyasyon riski olmamasıdır. Venöz 
USG’nun en büyük limitasyonu distal trombüs tanısın-
da sınırlı olmasıdır.29 Venöz bası obezite, ödem, hassa-
siyet, atel, alçı gibi faktörler nedeniyle sınırlı yapılabilir. 
Kompresyon B mod US, semptomatik proksimal DVT 
tanısında %95 sensitivite ve %96 spesifite sahiptir.30 Diz 
altı bacak venlerinde venöz US’unun sensitivitesi sadece 
%73’tür.31 

Semptomatik ve DVT açısından yüksek şüpheli hasta-
larda ve başka görüntüleme yönteminin olmadığı veya 
kontrendike olduğu hastalarda,  başlangıçta negatif  olan 
değerlendirmede tekrar veya seri venöz US yapılması 

Tablo 3. Derin Ven trombozu Tanısında Klinik Risk Skorlaması(Wells skoru)

Aktif kanser (tedavi sürüyor, son 6 ay içinde uygulanmış, palyatif 
tedavi yapılıyor)

1 

Paralizi, parezi veya alt ekstremitelere atel uygulanması 1

Üç günden uzun süreyle yatağa bağımlılık, son 4 hafta içinde majör 
cerrahi girişim

 1

Derin ven sistemi üzerinde lokalize hassasiyet 1

Tüm bacakta şişme 1

Tuberositas tibia 10 cm altında yapılan ölçümde asemptomatik 
bacağa kıyasla 3 cm’den fazla artış 

1

Gode bırakan ödem (semptomatik bacakta daha fazla) 1

Derin ven trombozu öyküsü

Kollateral yüzeyel venler (non-variköz)  1

Derin ven trombozu tanısından daha fazla olası alternatif tanı 1
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gerekir. Seri testler, DVT’nin Well skoru ile düşünülme-
diği ve negatif  D-Dimer testi durumlarında yapılmaz.  

  D-Dimer: Fibrin yıkım ürünüdür . D-dimer, koagülas-
yon sisteminin herhangi bir nedenle aktivasyonu ile çap-
raz bağlarla oluşan fibrin pıhtısının plasmin tarafından 
yıkılması sonucu oluşur.32 Aktif  tromboz durumunda 
yükselir. D-Dimer değeri > 500 mg/dL ise klinik tanı 
güçlenir. Negatif  olması DVT’ nin ekarte edilmesinde 
yardımcı olur.  D-dimer < 200 ng/dl ise derin ven trom-
bozu ekarte edilebilir. D-Dimer değeri akut koroner 
sendrom (AKS), inflamasyon, yara iyileşmesi, malignite 
ve karaciğer hastalıklarında da yükselir.33 

Genel olarak günümüzde 3 yöntemle kalitatif  ve kan-
titatif  olarak kandaki D-dimer düzeyi saptanabilmek-
tedir. Testin sensitivite ve spesifitesi değiştiğinden, bir 
yöntemi diğeri ile karşılaştırmamak gerekir. En duyarlı 
yöntem ELİSA yöntemi olup, spesifitesi düşüktür. ELİ-
SA yönteminin en önemli dezavantajı pahalı ve zaman 
alıcı bir yöntem olmasıdır.  Lateks aglütinasyon yön-
temi daha kısa zamanda yapılması ve özel teknik ge-
rekmemesi ve ucuz olması nedeniyle daha çok tercih 
edilmektedir.34 Bu kitlerin sensitiviteleri ortalama %95 
ve spesifiteleri de %50’dir. Diğer bir yöntem ise tam 
kan aglütinasyonuna dayanan SimpliRED D-dimer® 
(SimpliRED D-dimer, Agen Biomedical, Brisbane, 
Avustralya)ve immünokromatografik yönteme dayanan 
Clearview Simplify D-dimer testleridir.35 Bu testin en 
önemli avantajı hasta başlarında parmak ucundan alınan 
bir damla tam kan ile yapılabilmesi ve sonucu ortalama 
2 dakika içinde vermesidir. Sensivitesi %85 ve spesifis-
tesi %70’dir.

Asendan Kontrast Venografi: DVT tanısı için altın 
standart testtir. Zor bir işlem olması, kontrast madde 
injeksiyonu gerektirmesi ve hasta için rahatsız edici ol-
ması nedeniyle pratikte pek kullanılmamaktadır. Tüm 
alt ekstremiteleri gösterebilir. Asemptomatik hastalarda 
sensitivitesi çok yüksektir. İnvaziv ve ağrılıdır. Kontrast 
madde alerjisi gelişebilir. Pahalıdır ve tekrarı zordur. 
Esas tanı için rutin olarak kullanılmaz. Non-invaziv tet-
kiklerin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulabilir.

MR Venografi: DVT tanısı ve yayılımı hakkında ol-
dukça değerli fikir verir. İliofemoral ven trombozlarında 
çok hassastır. Çok pahalı bir metoddur.

İmpedans Pletismografi
 DVT tanısı için geliştirilen en eski yöntemlerden biri-
sidir. Proksimal trombüslerde %95 sensitif, %96 spesi-
fiktir. Bacak venlerinde tanıda yararı yoktur. Seri olarak 
yapılması trombüsün büyümesini küçülmesini göster-
mede yararlıdır.

D-dimer testi, duyarlılık ve özgüllüğü kullanılan yön-
teme göre değişen bir laboratuvar testi olduğu için 
yorumlanırken bu konunun dikkate alınması gerekir. 
Yüksek düzeyler her zaman VTE için özgül değildir. 
Kanser, infeksiyon hastalıkları, kısa süre önce geçirilmiş 
cerrahi girişim, travma ve gebelikte VTE olmaksızın 
da artış gösterebilir. Özellikle ayaktan gelen DVT ol-
gularına  D-dimerin negatif  öngörü değeri yüksektir.2 

Derin ven trombozu tanısında en sık kullanılan yöntem 
ultrasonografidir. Proksimal tromboz tanısının konma-
sını sağlar. Invazif  bir tetkik olmadığı için  yaygın olarak 
kullanılır.

Tablo 4’te tanı yöntemlerinin sensitivite ve spesifitesi 
verilmiştir. 

DVT TANISI İÇİN ALGORİTMA 

Klinik değerlendirmede her iki bacakta da semptom 
varsa daha fazla semptom bulunan bacak değerlendiri-
lir. İlk basamak Well skorlama sistemini kullanarak risk 
skorlaması yapmaktır. Figür 1’de DVT tanısı için algo-
ritma verilmiştir.   

Klinik DVT olasılığı düşük olan hastalara (test skoru 
≤1, DVT olasılığı %5) öncelikle D-dimer testi yapılma-
sı önerilir. Eğer test negatif  ise DVT ekarte edilir ve 
hasta ek teste tabi tutulmadan hasta gönderilir. D-dimer 

Tablo 4. Tanı yöntemlerinin sensitivite ve spesifiteleri

  Sensitivite
    (%)

Spesifite 
   (%)

Klinik 50 50

Doppler US 70 70

Kompresyon US * 95 97

Kontrast venografi* 99 98

D-Dimer ölçümü (Elisa) 99 40

D-Dimer ölçümü (latex) 90 60
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testinin negatif  olması 3 aylık kümülatif  VTE insidansı-
nın %0.5 olması anlamına gelir. 

Eğer test pozitif, D-Dimer testi yüksek ise venöz US 
yapılır. Negatif  venöz US DVT tanısını ekarte ettirir. 
Venöz US pozitif  ise DVT tanısı konur. 

Klinik DVT olasılığı orta ve yüksek (test skoru ≥2-3, 
DVT olasılığı (%33-%85) düzeyde olan hastalara doğ-
rudan ultrasonografi yapılması önerilir. Venöz US po-
zitif  ise DVT tanısı konur ve tedavi edilir. Kompresyon 
ultrasonografisinin negatif  sonuç vermesi tanıyı dışla-
maz, sonraki 3-6 ay içinde DVT oluşma riski sürer; orta 

derecede riskli hastaların %3.6, yüksek derecede riskli 
hastaların %31’inde bu süre içinde DVT oluşabilir. Bu 
durumda D-dimer testi yapılması uygundur. Negatif  
D-Dimer testi DVT tanısını ekarte ettirirken, pozitif   
sonuçta  6-8 gün içinde  tekrar US  ya da  venografi  ya-
pılır. Bu algoritma, hamilelikte D-dimer yükseldiği için 
uygulanmaz.

Derin ven trombozunun sonuçları
Derin ven trombozu PE, pulmoner hipertansiyon, pe-
riferik venöz hastalıklar, VTE nüksü ve posttrombotik 
sendrom gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. 

Figür 1. DVT tanısı için algoritma. 
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Venöz tromboembolizmin kronik bir hastalık oldu-
ğu ve tekrarlayabildiği unutulmamalıdır. Akut ataktan 
sonra tekrarlama riski 6-12. aylar arasında en yüksektir. 
Tekrarlayan DVT, posttrombotik sendrom ile yüksek 
derecede ilişkilidir. Tekrarlayan PE’nin yaklaşık %4-9 
oranında ölümcül olduğu da bildirilmiştir.

DVT TEDAVİSİ

Derin ven trombozu tedavisinin amacı PE ve pulmoner 
hipertansiyon, periferik venöz hastalıklar, VTE nüksü 
ve posttrombotik sendrom gibi kronik komplikasyon-
ların oluşmasını önlemektir. Objektif  yöntemlerle tanısı 
konmuş DVT’li tüm hastalara antikoagülasyon tedavisi 
mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır. Eğer klinik 
şüphe kuvvetli ise ve tanı testlerinin yapılması gecike-
cekse, testler beklenmeden tedaviye başlanmalıdır. Tab-
lo 5’te DVT tedavi seçenekleri, Tablo 6’de antikoagülan 
tedavi uygulama yöntemleri verilmiştir.

Günümüzdeki uygulama heparin (DMAH veya UFH) 
ve vitamin K antagonistlerinin (VKA) eş zamanlı olarak 
tanı anında başlanması, INR stabil ve ~2.0 olduğunda 
heparinin kesilmesi yönündedir. Genellikle heparin te-
davisi başlangıcından 5-7 gün sonra istenen INR düze-
yine ulaşılır. 

Tedavi süreleri
Derin ven trombozunun en kısa tedavi süresi 3 aydır. Hi-
perkoagülabilite sendromu olanlarda genetik bozukluk 

kombine tip veya homozigot ise uzun bir süreyle tedavi 
yapılmalıdır. Nedeni bilinmeyen (idiyopatik) proksimal 
DVT varsa, kanama riski yoksa ve antikoagülasyon te-
davi takibi mümkünse, 3 aydan uzun süreli tedavi ya-
pılmalıdır.36 Akut DVT’li hastaların tedavisi hastanede 
ya da evde yapılabilir. Hastanede ya da evde tedavinin 
sonuçlarını karşılaştıran çalışmalarda tekrarlayan DVT 
oranı, majör kanama ve mortalite açısından anlamlı fark 
saptanmamıştır.36  

Hastanede tedavi edilmesi gereken grubun özellikleri 
Tablo 7’da verilmiştir.

Başlangıç heparin tedavisinin süresiyle ilgili çalışmalar, 
5-7 gün süreli SH tedavisinin, 10-14 gün süreli SH te-
davisi kadar etkili olduğunu göstermiştir. Heparin te-
davisinin kısa tutulması heparine bağlı trombositope-
niyi önlemek açısından önemlidir. Bu konudaki güncel 
yaklaşım heparin ve varfarinin tanı sırasında birlikte 
başlanması ve heparinin 5.-7. günden sonra kesilmesi 
şeklindedir (INR 24 saat ara ile 2 kez ≥2 olduğu zaman 
heparin kesilir. Bu da genellikle heparin tedavisinin 5. 
Gününe denk gelir.) Varfarin başlangıç dozu ortalama 5 
mg’dır ve hastanın yaşına bağlı olarak değişir. Yaşlı has-
talarda 2.5 mg dozunda başlanmalıdır.

Derin ven trombozu tedavisinde standart heparin

Derin ven trombozu başlangıç tedavisinde SH uygula-
ması devamlı IV infüzyon şeklindedir. Derin ven trom-
bozunda IV SH dozu, 5000 U IV bolus şeklinde ve 
devamında 24 saatte 30000 U olacak şekilde devamlı in-
füzyon veya kilo ayarlı rejimde 80 U/kg bolus ve deva-
mında 18 U/kg/ saat infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. 
Her 6 saatte bir aktive parsiyel tromboplastin zamanı 
(aPTZ) kontrol edilerek başlangıç aPTZ değerinin 1.5-
2.5 arasında olacak şekilde doz ayarlaması yapılmalıdır. 
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı testinin sorunlu 

Tablo 5 . Derin ven trombozu tedavi seçenekleri

• Antikoagülan ilaçlar
• Standart heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin, fondaparinuks
• Oral antikoagülanlar (varfarin ve direkt FXa/trombin inhibitörleri)

• Trombolitikler
• Vena kava filtreleri
• Cerrahi tedavi

Tablo 7. DVT tedavisinin hastanede  yapılması gereken durumlar  

• Trombotik yükü yüksek olan hastalar
• Kanama riski yüksek olan hastalar
• Aktif kanaması olanlar
• Yeni cerrahi işlem geçirenler
• İleri evre karaciğer hastalığı olanlar
• 45 kg’dan zayıf, 100 kg’dan ağır olanlar
• Çocuklar
• Komplikasyonu olan hamileler
• Hastaneye yatmayı gerektiren medikal hastalığı olanlar
• Venöz gangren hastaları

Tablo 6 . Antikoagülan tedavi uygulama yöntemleri

1. SC DMAH (laboratuvar izlemi yapmadan)
2. IV veya SC SH (laboratuvar izlemi yaparak)
3. Kilo başına SC SH (laboratuvar izlemi yapmadan)
4. SC sabit doz fondaparinuks* (laboratuvar izlemi yapmadan)  

Kısaltmalar: SC: Deri altı, IV: Intravenöz, DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin, SH: 
Standart heparin
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olduğu ve kullanılamadığı durumlarda antifaktör Xa 
aktivitesi testi yapılmalıdır. Standart heparin dozu an-
ti-faktör Xa aktivite 0.3-0.7 IU/mL aralığında olacak 
şekilde ayarlanır (37). Derin ven trombozu idame teda-
visinde ayarlanmış dozda SC SH etkili bir yaklaşımdır, 
ancak düşük doz (2x5000 U) SH bu amaç için yeterli 
değildir. Daha az osteoporoz gelişme potansiyeli, ta-
kip gerektirmemesi ve günde tek doz uygulanabilme-
si nedeniyle uzun dönem VTE tedavisinde SH yerine 
DMAH tercih edilmelidir.37 

Derin ven trombozu tedavisinde düşük molekül 
ağırlıklı heparinler

Düşük molekül ağırlıklı heparinler, SH’ye göre daha 
öngörülebilir farmakokinetik özelliklere ve daha yüksek 
biyoyararlanıma sahiptir. Bu nedenle çoğu hastada izlem 
gerektirmeden bir veya iki doz eklinde SC olarak uygu-
lanabilmektedir. Yine de böbrek yetersizliği veya gebelik 
gibi bazı klinik durumlarda DMAH dozu faktör Xa ak-
tivitesine göre ayarlanarak izlenir.37 Son zamanlarda ya-
pılan ve DMAH ile SH kullanımının karşılaştırıldığı 17 
çalışmayı kapsayan bir meta-analizde, DMAH grubun-
da tekrarlayıcı trombotik komplikasyonların, majör ka-
namanın ve ölüm olaylarının SH grubuna göre anlamlı 
derecede daha az görüldüğü saptanmıştır (38). Gebe 
hastalarda VTE tedavisi 5-10 gün süreyle, DMAH veya 
SH derhal uygulanması ve tedaviye DMAH ile devam 
edilmesi önerilmektedir. Bu hastalarda DMAH, SH’ye 
tercih edilebilmektedir.1 

Derin ven trombozu tedavisinde fondaparinuks

Derin ven trombozunun akut tedavisinde kullanılan 
yeni nesil ajanlardan diğerleri fondaparinuks ve ksime-
lagatrandır.40 Fondaparinuks SC olarak uygulanan bir he-
parin derivasyonudur. Antitrombine bağlanarak faktör 
Xa’yı inhibe eder. Aktif  faktör X’un (Xa) sentetik ve 
selektif  bir inhibitörü olan fondaparinuksun yarılanma 
süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz SC uygula-
nır. Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez. 
Tedavi dozu 50 kg altında hastalarda 5 mg/gün, 50-100 
kg arası hastalarda 7.5 mg/gün ve 100 kg’ın üstü has-
talarda 10 mg/gün’dür.27,37 Fondaparinuksun ülkemizde 
bu endikasyonda ruhsatı bulunmamaktadır.39 Heparin 
aracılı trombositopeni yapma riski daha azdır, trom-
bosit fonksiyon ve agregasyonuna etkide bulunmaz ve 
tahmin edilebilir bir cevabı vardır. Protrombin zamanı 

veya parsiyel tromboplastin zamanının monitorizasyo-
nu gerekmez.40 Özetle mevcut ajanlara göre eşit ya da 
daha etkili, daha düşük kanama riski olan ve günde tek 
doz uygulama avantajı olan bir ajandır. 

Ksimelagatran, aktif  formu melagatrana dönüşerek etki 
gösteren bir ön ilaçtır. Direkt trombin inhibisyonu me-
kanizmasıyla etki gösterir. Oral yoldan kullanılır. Ciddi 
hepatotoksik yan etkileri açısından dikkatli olunmalıdır. 
Her ne kadar bu iki ajan için de faz III ve faz II çalışma-
lar yapılmış olsa da, DVT’ye yönelik endikasyonu henüz 
yoktur.41 

DVT profilaksisinde ACCP 2013 rehberinde öneri-
len yeni jenerasyon antikoagülanlar

Farmakolojik olarak iki grupta incelenmektedirler. 

1. Anti Faktör 10a inhibitörleri:
a) Rivaroxoban: Potent, selektif  bir oral faktör 10 a 
inhibitörüdür. Hızlı etki ve yüksek bioyararlanım (%80) 
gösterir, yarı ömrü 4-12 saattir.42 Semptomatik DVT 
rekürrensini önlemede DMAH, fondaparinux ve oral 
warfarin kadar etkili olduğu gösterilmiştir.43 10 mg gün-
de tek doz rivaroxoban ortopedik cerrahi hastalarının 
profilaksisinde enoxaparine göre daha üstün bulunmuş-
tur.44 Günde tek doz uygulanımı ve laboratuvar monito-
rizasyonu gerektirmemesi en önemli avantajlarıdır. 

b)Apiksoban: Ülkemizde yakın zamanda piyasada bek-
leniyor. Atrial fibrilasyonda endikasyonu mevcuttur. 25 
mg 2x1 dozda önerilmektedir. Büyük serili bir çalışma-
da 5 mg 2x1 dozda arteryel trombotik komplikasyonlar 
bildirilmiştir.45 

2. Direk trombin inhibitörleri:
a) Dabigatran: Dabigatran etexilate dabigatranın ön 
ilacıdır. Gastrointestina sistemden hızla emilir ve %5-6 
oranında biyoyararlanım gösterir. Yarı ömrü 8 saattir 
ve plazma düzeyleri 2 saatte maksimum düzeye ulaşır.42 
İlaç böbrek yolu ile büyük oranda değişmeden atılır.  
Ülkemizde atrial fibrilasyonda endikasyonu mevcuttur. 
150 mg dozunda 2x1 uygulanmaktadır. Büyük serili bir 
çalışmada plasebodan fazla, warfarinden az kanama ris-
kine sahip olduğu görülmüştür.46 Dabigatranın rekürren 
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VTE’i önlemede Warfarin kadar etkili olduğu, daha dü-
şük kanama oranlarına sahip olduğu gösterilmiştir.47,48

Günde tek doz 220 mg oral dabigatranın total kalça art-
roplastisindeki VTE riskini azaltmada,  40 mg günde tek 
doz enoxaparin kadar etkili olduğu,  majör VTE riskini 
azaltmada enoksaparinden üstün olduğu gösterilmiştir. 
Kanama ve güvenlik profilleri benzer bulunmuştur.49

Trombozu ortadan kaldıran tedavi seçenekleri

Akut DVT’li hastalarda trombüsün giderilmesine yö-
nelik medikal veya cerrahi tedaviler, akut semptomla-
rı ve posttrombotik sendrom gelişme riskini azaltma 
potansiyeline sahiptir. Trombüsün giderilmesi venöz 
obstrüksiyonu ortadan kaldırır ve trombüs tarafından 
tıkanan kapakçıkların fonksiyonunu düzeltebilir. Ayrıca 
trombüs obstrüksiyonunun erken dönemde giderilmesi, 
daha sonra gelişebilecek olan distal venöz segmentler-
deki dilatasyona bağlı venöz kapak yetersizliğini, böy-
lelikle posttrombotik sendromu (PTS) engelleyebilir. 
Klinik çalışmalarda başarılı tedavinin hastaların progno-
zunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak her hastaya uygu-
lanmaması gerektiği vurgulanmalıdır.36,50  

Akut derin ven trombozunda kateterle uygulanan 
tromboliz ve perkütan mekanik venöz trombekto-
mi

Düşük trombolitik dozlarıyla hızlı tromboliz sağlamayı 
ve kanama komplikasyonlarını azaltmayı hedefleyen bu 
yöntemi değerlendiren çalışmalarda hastaların %70’den 
fazlasında tromboliz sağlanmıştır, kanama komplikas-
yonları ise ortalamada %5’e yakın olmuştur. Bu yönte-
me mekanik trombüs parçalanmasının eklenmesi (far-
makomekanik tromboliz) benzer tromboliz (%70-80) 
ve kanama oranları (%5-8) sağlamakla birlikte, daha kısa 
tedavi süresi ve daha kısa yoğun bakımla sonuçlanmak-
tadır.36 

Perkütan mekanik venöz trombektomi, trombüsün me-
kanik olarak parçalanmasını tanımlar; genellikle kateterli 
trombolizle birlikte uygulanan bu işlem (farmakomeka-
nik tromboliz) sırasında trombüs parçaları aspire edi-
lebilir.36 Bu yöntem; iliofemoral DVT’si bulunanlar, 14 
günden kısa bir süredir semptomu olanlar, fonksiyonel 
durumu iyi olanlar ve yaşam beklentisi en az 1 yıl olan 

hastaların dahil olduğu yaygın akut DVT’si bulunan ve 
kanama riski düşük olan seçilmiş hastalarda kullanıl-
maktadır.36  

Akut derin ven trombozunda sistemik tromboliz

Yapılan çalışmalarda antikoagülan tedaviyle birlikte 
uygulanan sistemik trombolizin posttrombotik mor-
biditeyi ve bacak ülserlerini azalttığı görülmüştür. Tek 
başına antikoagülasyona kıyasla erken PE ve geç rekü-
ren DVT’nin azaldığı saptanmıştır (51). Bu yöntem; 14 
günden kısa bir süredir semptomu olanlar, fonksiyonel 
durumu iyi olanlar ve yaşam beklentisi en az 1 yıl olan 
hastaların dahil olduğu yaygın proksimal DVT’si bulu-
nan ve kanama riski düşük olan seçilmiş hastalarda kul-
lanılmaktadır.36

Akut derin ven trombozunda operatif  venöz trom-
bektomi

Operatif  venöz trombektomi genellikle iliofemoral 
DVT’si olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Venöz 
trombektominin değerlendirildiği 9 randomize olmayan 
çalışmada hastaların %65-85’inin damarlarında kalıcı 
açıklık sağlanmış ve %65-75’inde femoral-popliteal ka-
pakçık fonksiyonu korunmuştur. Bu işlemde operatif  
PE komplikasyonu seyrek olarak görülmektedir. Bu 
yöntem; 7 günden kısa bir süredir semptomu olanlar, 
fonksiyonel durumu iyi olanlar ve yaşam beklentisi en 
az 1 yıl olan hastaların dahil olduğu yaygın proksimal 
DVT’si bulunan ve kanama riski düşük olan seçilmiş 
hastalarda kullanılmaktadır.36

 Akut derin ven trombozu ilk tedavisinde vena kava 
filtresi

Akut DVT hastalarında antikoagülasyon yerine veya an-
tikoagülasyonla birlikte vena kava inferior ve daha sey-
rek olarak vena kava superior filtreleri uygulanabilir. Ya-
pılan tek, randomize olmayan çalışma; rutin vena kava 
filtresi uygulamasının VTE nüksü ve total mortalite 
oranlarını değiştirmediğini, DVT’de artma ancak PE’de 
azalma sağladığını, posttrombotik sendrom sıklığını et-
kilemediğini işaret etmiştir. Geniş kapsamlı bir derleme, 
filtre bölgesinde venöz tromboz oluşumunun sık (has-
taların yaklaşık %10’u) olduğunu ve filtrelerin gereğinde 
renal venlerin üzerine yerleştirilebileceğini, vena kava 
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superior filtrelerinin kullanışlı olduğunu göstermiştir. 
Epidemiyolojik veriler vena kava inferior filtrelerinin 
DVT hastalarında VTE nüksü riskini artırmadığını dü-
şündürmektedir. Kanama riski nedeniyle antikoagülan 
tedaviye başlanamayan hastalara geçici filtre uygulan-
ması ve antikoagülan tedaviye başlandığında filtrenin 
çıkartılması da olasıdır.50

Akut derin ven trombozunda uzun süreli tedavi

Uzun süreli tedavinin amaçları; akut DVT atağının te-
davisini tamamlamak ve akut olayla doğrudan ilişkili 
olmayan tekrarlayan VTE ataklarını önlemektir. Derin 
ven trombozunun antikoagülan tedavisini, kanama ris-
ki daha az olduğu sürece, devam ettirmek, trombozun 
tekrarlamasını engellemesi açısından düşünülmelidir. 
Bu amaçla genellikle 3 ay süreli tedavi önerilmektedir.36 
Ülkemizde SH, bemiparin, dalteparin, enoksaparin, 
nadroparin, parnaparin ve tinzaparin bu alanda endikas-
yon alan ilaçlardır. Fondaparinuks ülkemizde bu alanda 
endikasyon almamıştır.39

Akut derin ven trombozu tedavisinde genel öneri-
ler:

•  Derin ven trombozu olduğu objektif  olarak doğrula-
nan hastalarda, kısa süreli (5-7 gün) deri altı DMAH, 
IV SH, laboratuvar izlemi ile birlikte deri altı SH, 
sabit doz deri altı SH veya sabit dozda deri altı fon-
daparinuks tedavisi uygulanmalıdır (Tümü çok güçlü 
öneri). (Fondaparinuksun ülkemizde akut derin ven 
trombozu tedavisinde endikasyonu  bulunmamakta-
dır.)

•  Klinik olarak DVT olasılığı yüksek olan hastalarda, 
tanısal testlerin sonucu beklenirken antikoagülan te-
davi başlanmalıdır (Güçlü öneri).

•  Akut DVT’li hastalarda, DMAH, SH veya fondapa-
rinuks ile birlikte varfarin, tedavinin ilk günü başlan-
malıdır (Çok güçlü öneri).

•  Akut DVT’li hastalarda, DMAH, SH veya fondapa-
rinuks tedavisine en az 5 gün ve INR 24 saat arayla 
ardı ardına 2 kez 2 olana kadar devam edilmelidir 
(Güçlü öneri).

•  Varfarin tedavisi INR 24 saat arayla ardı ardına iki 
kez “2” olduğunda parenteral antikoagülan kesilip, 
varfarine en az 3 ay devam edilmelidir (Çok güçlü 
öneri). 

Standart heparin kullanım önerileri:

•  Akut DVT hastalarında IV SH kullanılacaksa baş-
langıç bolus dozundan (80 U/Kg veya 5000 U) son-
ra devamlı infüzyon (18 U/Kg/s veya 1300 U/s) 
uygulanmalıdır; doz ayarlaması aPTZ uzamış anti-
FXa değeri 0.3-0.7 IU/mL arasında olacak şekilde 
yapılmalıdır (Güçlü öneri).

•  Akut DVT hastalarında monitorizasyonla deri altı 
SH kullanılacaksa başlangıç dozundan (17500 U 
veya 2x250 U/Kg) sonra idame doz ayarlaması en-
jeksiyondan 6 saat sonra yapılan ölçümde aPTZ uza-
ması anti-faktör Xa değeri 0.3-0.7 IU/mL arasında 
olacak şekilde yapılmalıdır (Güçlü öneri).

•  Akut DVT hastalarında monitorizasyonsuz, sa-
bit doz SC SH kullanılacaksa 333 U/Kg başlangıç 
dozundan sonra 2x250 U/Kg doz uygulanmalıdır 
(Güçlü öneri).

Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanım önerile-
ri:

•  Akut DVT hastalarında, IV SH yerine, DMAH ter-
cih edilmelidir. Mümkünse ayaktan tedavi olarak 
(Güçlü öneri), zorunluysa yatarak tedavi olarak (Çok 
güçlü öneri) uygulanmalıdır.

•  DMAH ile tedavi edilen akut DVT hastalarında, ru-
tin takip için anti-faktör Xa düzeyi ölçümü gerek-
mez ( Çok güçlü öneri).

•  Akut DVT ve ağ›r böbrek yetersizliği olan hastalarda 
DMAH yerine SH önerilir (Zayıf  öneri).

Akut DVT’de kateterle uygulanan tromboliz ve 
perkütan mekanik venöz trombektomi önerileri:

•  Geniş ve yaygın akut proksimal DVT’si olan ve ka-
nama riski düşük bulunan seçilmiş hastalarda (ili-
ofemoral DVT, 14 günden kısa zamandır bulunan 
semptomlar, iyi fonksiyonel durum, en az 1 yıllık 
yaşam beklentisi) kateterle tromboliz uygulanması 
önerilir (Zayıf  öneri). Uygun koşullarda farmako-
mekanik tromboliz yapılması önerilir (Zayıf  öneri).

•  Kateterle tromboliz yapıldıktan sonra altta yatan ve-
nöz lezyonların balon anjiyoplasti ve stentlerle dü-
zeltilmesi önerilir (Zayıf  öneri). 

•  Kateterle tromboliz yapılan hastalara antikoagülan 
tedavi tromboliz yapılmayanlarla aynı şekilde uygu-
lanmalıdır (Güçlü öneri).
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•  Akut DVT hastalarında tek başına perkütan meka-
nik trombektomi önerilmez (Zayıf  öneri).

Sistemik tromboliz önerileri:

•  Geniş ve yaygın proksimal DVT’si olan ve kanama 
riski düşük bulunan seçilmiş hastalarda (14 günden 
kısa zamandır bulunan semptomlar, iyi fonksiyo-
nel durum, en az 1 yıllık yaşam beklentisi) kateterle 
tromboliz uygulanamıyorsa sistemik tromboliz yapı-
labilir (Zayıf  öneri).

Operatif  venöz trombektomi önerileri:

•  Akut iliofemoral DVT’si olan seçilmiş hastalarda  
(7 günden kısa süredir bulunan  semptomlar, iyi 
fonksiyonel durum, en az 1 yıllık yaşam beklentisi) 
operatif  venöz trombektomi önerilir (Zayıf  öneri). 
Hastaların kanama riski yüksek değilse operatif  ve-
nöz trombektomi yerine kateterle tromboliz yapıl-
ması tercih edilir (Zayıf  öneri).

•  Operatif  venöz trombektomi yapılan hastalarda an-
tikoagülan tedavi, trombektomi yapılmayanlarla aynı 
şekilde uygulanmalıdır (Güçlü öneri).

Vena kava inferior filtresi önerileri:

•  Derin ven trombozu hastalarında antikoagülan te-
daviye ek olarak rutin vena kava filtresi uygulanması 
önerilmez (Çok güçlü öneri).

•  Antikoagülan tedavinin kontrendike olduğu, kana-
ma riski yüksek DVT olgularında vena kava filtresi 
önerilir. Antikoagülan tedavi yapılamadığından vena 
kava filtresi takılan akut DVT hastalarına kanama 
riski azalır azalmaz antikoagülan tedavi uygulanmalı-
dır (Güçlü öneri).

Hareket ve mekanik tromboprofilaksi önerileri:

•  Derin ven trombozu olan hastalar antikoagülan te-
davinin yanı sıra erken mobilize edilmelidir. En az 
2 yıl, PTS semptomları varsa daha uzun süreyle ba-
sınçlı (30-40 mmHg) çoraplarla kompresyon tedavisi 
yapılması önerilir.

•  Kompresyon tedavisine mümkün olan en kısa süre-
de başlanmalıdır.

Uzun süreli tedavi önerileri:

•  Geçici bir risk faktörüne ikincil gelişen DVT’si olan 
hastalarda, 3 ay boyunca varfarin ile tedavi uygulan-
malıdır (Çok güçlü öneri).

•  Tetiklenmemiş DVT hastalarında, en az 3 aylık var-
farin tedavisi önerilmektedir. (Çok güçlü öneri). Üç 
aylık antikoagülan tedaviden sonra, tüm hastalarda 
uzun süreli tedavinin risk-yarar oranı değerlendiril-
melidir (Güçlü öneri). İlk atağını geçiren, kanama 
riski bulunmayan ve düzgün antikoagülan takibi 
yapılabilen hastalarda ve ikinci atağını geçirenlerde 
uzun süreli tedavi önerilir (Çok güçlü öneri). Tetik-
lenmemiş ilk distal DVT hastalarında, 3 aylık antiko-
agülan tedavi yeterlidir (Zayıf  öneri). Geçici risk fak-
törü olan distal DVT olan hastalarda 6-12 ay tedavi 
önerilir (Zayıf  öneri).

•  DVT ve kanser hastalarında uzun süreli antikoagü-
lan uygulamasının ilk 3-6 ayında DMAH uygulaması 
önerilir (Çok güçlü öneri). Daha sonra DMAH veya 
varfarin ile kanser iyileşene kadar veya uzun süreli 
olarak antikoagülasyon yapılmalıdır (Güçlü öneri).

•  Uzun süreli antikoagülasyon yapılan hastalarda teda-
vinin risk-yarar oranı düzenli aralıklarla değerlendi-
rilmelidir (Güçlü öneri).

•  Varfarinin dozu hedef  INR 2.5 (2.0-3.0) olacak şe-
kilde ayarlanmalıdır (Çok güçlü öneri). İlk 3 aylık 
uygulamayı takiben daha seyrek INR takibi yapılabi-
lecek olan hastalarda, tedavinin kesilmesi yerine dü-
şük yoğunluklu tedavi önerilir (INR aralığı: 1.5-1.9), 
(Çok güçlü öneri).

• Varfarin teratojenite ve kanamaya yol açtığından ge-
belikte kontrendikedir.52

• Laktasyonda anne sütünde önemli derecede birik-
memesinden dolayı warfarin güvenlidir.53

• Heparin ise laktasyon ve gebelikte güvenlidir.

Akut dönem tedavide yer alan ve geleneksel olarak 
her hekim tarafından uygulanan kesin yatak istiraha-
tinin rolü hakkında farklı görüşler vardır. Son yıllarda 
DMAH’lerin klinik kullanıma girmesi ve intravenöz 
UFH infüzyonunun ortadan kalkmasıyla immobilizas-
yon ihtiyacı değişmiştir. Bir çalışmada yatak istirahati ile 
kıyaslandığında kompresyon çorapları giyilerek yapılan 
erken yürüyüşlerin, ağrı rezolüsyonu ve şişlikleri daha 
hızlı iyileştirdiği saptanmıştır.54 Bu yüzden günümüzde 
artık tolere edilebiliyorsa hafif  yürüyüşler önerilmekte-
dir. 
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DVT PROFİLAKSİSİ

Venöz tromboembolide profilaksi derin ven trombozu 
ve pulmoner emboliyi önlemek amacı ile yüksek risk-
li hasta grubunda uygulanmaktadır. Profilaksi üzerine 
çalışmalar yıllardır yürütülmesine rağmen tedavide elde 
edilen başarılar kadar başarılı sonuçlar elde  edileme-
miştir.55 Bütün cerrahi işlemler, cerrahi teknik, yandaş 
hastalıklar, trombofili ve fiziksel durumlar venöz trom-
boemboli riskini arttırır. Akut DVT’da trombüs eks-
tansiyonu  ve rekürren venöz tromboembolik olayları 
önlemek için uzun süreli tedavi gerekir. Uzun dönem 
warfarin uygulanımı VTE rekürrensini önlemede son 
derece etkilidir.54,56 Ancak uygulanan warfarin dozu 
önemlidir. Bir çalışmada düşük yoğunlukta warfarin 
tedavisi (INR:1.5-2), standart yoğunluktaki tedaviyle 
(INR:2.0-3.0) karşılaştırılmış, düşük yoğunluktaki teda-
vinin daha az etkili olduğu ve kanama komplikasyonla-
rını azaltmadığı gösterilmiştir.57 Bununla birlikte uzun 
dönem DVT tedavisinde yüksek yoğunlukta warfarin 
ile tedavi (INR 3.1-4.0 ) ile daha yüksek antitrombotik 
koruma sağlanmadığı bildirilmiştir.58  

Uzun dönem tedavi seçenekleri arasında yer alan dü-
şük doz SC UFH 5000 IU 2x1, uzun dönem warfarinle 
karşılaştırıldığında çok yüksek (%47) VTE rekürrensine 
sahiptir.59 Dört-altı haftalık tedavilerde, üç aylık kon-
vansiyonel tedavilere oranla ciddi VTE rekürrens artışı 
saptanmıştır.60 Warfarin kontrendikasyonlarında (örn. 
gebelik) ayarlanmış dozlarda UFH veya DMAH kullanı-
lır. Bunun dışında kanser hastalarında DMAH’nin daha 
etkili olduğu gösterilmiştir. 

Uzun dönem tedavi süresi etiyoloji ve risk faktörlerine 
göre değerlendirilir. Geçici risk faktörleri olan hastalar-
da (cerrahi, yakın zamanda travma) üç aylık tedavi öne-
rilir. İlk atak ve idiyopatik DVT hastasında eğer nedeni 
bilinmiyorsa 6-12 ay süreyle tedavi önerilir. Derin ven 
trombozu ve kanser birlikteliğinin olduğu hastalarda ilk 
3-6 ay DMAH ile tedavinin daha etkili olduğu bulun-
muştur. Tedaviye kanser ortadan kalkıncaya kadar veya 
sürekli devam edilir. 

Trombofili tespit edilen hastalarda (Faktör V Leiden, 
prothrombin 20210 mutasyonu, antifosfolipid antikor 
varlığı) 12 ay süreyle tedavi önerilir, sonrasında hastanın 
durumuna göre tedaviye devam edilir. İlk defa DVT ge-
çiren ve antikoagülan eksikliği (antitrombin, protein C, 

protein S) olan hastalarda; faktör V Leiden ve protrom-
bin 20210 mutasyonu, veya koagülasyon faktör VIII ya 
da homosistein seviyelerindeki artışların bulunması du-
rumunda 6-12 ay süreyle tedavinin ardından ömür boyu 
tedavi önerilir. 

İki veya daha fazla dökümante edilmiş DVT’si olan has-
talarda sürekli antikoagülasyon önerilir. Sürekli tedavi 
alan hastalarda kişiye özel yaklaşım gösterilmesi önem-
lidir. Bu hastalar periyodik aralıklarla Doppler USG ve 
D-dimer testleri ile değerlendirilmeli, tedavinin sonlan-
dırılması veya devamına bunların sonuçlarına göre ka-
rar verilmelidir. Antikoagülan tedavisi kesildikten sonra 
D-dimer seviyelerindeki artış, DVT rekürrensinde artış 
ile ilişkilidir.61 

Uzun dönem tedavide ayarlanmış dozlarda SC UFH 
efektif  bir yaklaşımdır.19 Fakat uygulama zorluğu karşı-
mıza çıkan önemli bir sorundur.62 

DVT profilaksisinde ACCP 2013 rehberine göre ek 
öneriler.63

- Warfarin kullanan hastalarda hastanın rutin aldığı 
dozun heparinle kombine edilmesi önerilir (Grade 
2C)

- Doktor tarafından tüm bu takiplerde hasta eğitimi 
ve tedaviye uyumu sağlanmalıdır (Bu takibi kendisi 
yapabilecekler hariç Grade 1B)

- Warfarin tedavisinin idamesinde bilimsel yayın nor-
mogramları veya dozlama programlarına paralel 
karar verilir (Özellikle deneyimsiz uygulayıcılar bu 
şekilde deneyimlerini artırarak doz titrasyonu yapa-
bilirler) (Grade 2C)

- Warfarin alanlar eşzamanlı COX-2 selektif  NSAİ 
ve belirtilen antibiyotikleri almaktan sakınmalıdırlar 
(Grade 2C)

- Warfarin alanlar, kapak replasmanı yapılanlar, akut 
koroner sendromlu hastalar, yeni bypass cerrahisi 
geçiren veya stent takılan hastalar haricinde antipla-
telet ilaç almaktan sakınmalıdırlar (Grade 2C)

- 2<INR<3 olmalıdır (Grade 1B)
- Daha önce arteriel veya venöz trombolism geçiren 

Antifosfolipid sendromlu hastalara warfarin verir-
ken 2<INR<3 olmalıdır (3<INR<4.5 değil)  (Grade 
2B)
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- Warfarin tedavisi kesilme kararı verilen hastalarda 
kademeli doz azaltmak yerine ani dozu sonlandır-
mak önerilir (Grade 2C)

- VTE hastalarında unfraksiyone heparin (UFH) uy-
gulamasında 80 U/kg/saat bolus, 18 U/kg/saat 
infüzyon;  kardiyak hastalıklar ve serebrovasküler 
olayda ise 70 U/kg/saat bolus, 15 U/kg/saat infüz-
yon idame önerilir, ya da 5000 U bolus, 1000 U/
saat idame uygulanır alternatif  rejimler önerilmez) 
(Grade 2C)

- Unfraksiyone heparin (UFH) uygulanan hastalar-
da kilograma göre monitorize ederek doz ayarlama 
veya fix doz uygulamak yerine 333 U/kg bolus, 250 
U/kg idame monitorizasyon uygulanmaksızın öneri-
lir (Grade 2C)

- Renal yetmezlikte kreatinin klirensi <30 olan hasta-
larda doz azaltma önerilir (Grade 2C)

- Yüz kg’dan ağır hastalara VTE’ de fondaparinuks 
uygularken, fondaparinuks dozu günlük 7.5 mg’dan 
10 mg’a artırılır (Grade 2C).

- Hastalar warfarin tedavisi alırken kanama olmaksızın 
INR düzeyi 4-10 arasında iken K Vit uygulanmaz-
ken (Grade 2B) >10 olursa rutin oral K Vit önerilir 
(Grade 2C).

- Warfarin tedavisine başlarken olası klinik kanama 
durumları; tedaviyi kesme kararı için tek kriter olma-
malıdır. (Grade 2C).

- Warfarin ilişkili kanamalarda plazmadan çok 4 fak-
törlü protrombin kompleks konsantreleriyle (kri-
yopresipitat) hızla antikoagulasyonun tersine çevril-
mesi önerilir (Grade 2C).

- Bu uygulamada koagülasyon faktörleri tek başına 
değil, ilaveten 5-10 mcg İV K Vit’in yavaşça uygu-
lanması önerilir.  (Grade 2C)

- Antitrombotik tedavi başlangıcında ilk iki gün 10 mg 
Warfarin ile başlanır (grade 2C). Sonra INR  takibi 
ile doz titre edilir.

- Warfarin tedavisine başlanırken farmakogenetik 
testlerin yapılması önerilir (grade 1C)

- Warfarin tedavisinin Unfraksiyone heparin (UFH) 
ya da Klasik heparin uygulamasından birkaç gün 
sonra değil de 1. ya da 2. gününde başlanması tavsiye 
edilir (Grade 2C)

- Warfarin tedavisi alırken INR değeri stabil seyreder-
se takip aylık değil de 3 ayda bir bakılması önerilir 
(Grade 1b)

- Warfarin tedavisi alırken INR değeri stabil seyreder-
ken INR terapötik düzeyinin 0.5 değer ve üstünde 

aşağı veya yukarı oynamalarda hastanın aldığı doz-
da devam edilir ve INR 1 veya 2 hafta daha ölçülür 
(Grade 2C)

- Stabil terapötik seviyedeki INR ile seyrederken tek 
subterapötik INR değeri ölçülen hastalarda hastanın 
rutin aldığı dozun heparinle kombine edilmesi öne-
rilir (Grade 2C)

- Warfarin tedavisi kesilme kararı verilen hastalarda 
kademeli doz azaltmak yerine ani dozu sonlandır-
mak önerilir (Grade 2C)
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Beslenme ve Diyet

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Koru Hastanesi yaşamla bağınızı güçlendiriyor.
Beslenme ve Diyet Bölümümüzde sağlıklı beslenme, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, 
diyabet, gut, mide ve bağırsak hastalıklarında beslenme tedavileri, karaciğer ve böbrek hastalıklarında 
beslenme, gebelik ve emziklilikte beslenme, çocuk ve adölesan beslenmesi branşlarında hizmet 
verilmektedir.

Beslenmenizi ve yaşam tarzınızı;
ama ilk önce mutfağınızı
birlikte gözden geçirelim…

Sizce de kendiniz için bir şeyler yapmanın  
vakti gelmedi mi?

Obeziteyle birlikte dolaşım sisteminin bozulması sonucu hipertansiyon, kan yağlarının 
olumsuz etkilenmesiyle koroner arter hastalıkları ve gelişen insülin direnciyle birlikte 
diyabet görülebilir. Ayrıca vücut yağındaki artış kanser riskini de artırmaktadır. Burada 
amaç doğru beslenmeyle vücutta artmış yağ kütlesini azaltıp uygun egzersizlerle kas 
kütlesinde artış sağlamaktır.

Aşırı zayıflık da obezite gibi birtakım sağlık problemlerine neden olmaktadır. Yetersiz 
beslenmeyle kemik sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir, kas kütlesindeki düşüş 
güçsüzlüğe neden olabilir. Besin yetersizliği sonucu anemi başta olmak üzere bir 
takım vitamin ve mineral eksiklikleri yaşanabilir. Bayanlarda adet düzensizlikleri ve 
doğurganlıkta azalma görülebilir.

Hadi harekete 
geçin...

Koru Hastanesi beslenme 
ve diyetetik bölümü olarak 
amacımız öncelikle kişinin 
şu anki beslenme durumunu 
saptayıp onu optimum 
beslenmeye yakınlaştırmaktır. 
Burada bizim için önemli 
olan sağlıklı beslenmeyi 
kişinin yaşam tarzına adapte 
edebilmek, ulaşılabilir hedefler 
koymaktır.

“hayatı güzelleştirir”

www.koruhastanesi.com
Oğuzlar Mh. 1377 Sk. No: 21 Balgat - ANKARA

Tel. 0312 287 97 97, Faks  0312 287 98 98



Kardiyoloji Kliniği

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Kalp yetmezliği ve 
koroner arter tedavisinde
ameliyatsız ve ağrısız 
tedavi yöntemi: 
EECP ile Koru Hastanesi 
Kardiyoloji Kliniğinde 
hizmetinizdeyiz

EECP NEDİR
•	 Harici Ters Nabız (EECP) koroner kalp hastalıkları ve kalp yetmezliği hastalıklarında kullanılan kansız, harici, 

güvenli, etkin, kalıcı ve risk içermeyen bir tedavidir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından anjina 
pektoris, kalp yetmezliği, akut miyokard enfarktüsü, stabil ve unstabil anjina ve kardiyojenik şok tedavisinde 
kullanımı onaylanmıştır. Ayrıca damar hastalıklarına bağlı ereksiyon rahatsızlıkları, Parkinson hastalıklarında 
da etkin olarak kullanılmaktadır. EECP Tedavi protokolü haftada 6 gün, günde 1 saat olmak üzere toplam 35 
saattir. 

•	 Türk Kardiyoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği tarafından onaylanmıştır.

EECP’nin HEMODİNAMİK ETKİLERİ
•	 Diyastolik perfüzyon basıncını arttırır,
•	 Koroner kanlanma arttırır,
•	 Sol ventrikül iş yükünü azaltır,
•	 Venöz dönüşü arttırır,
•	 Koroner kollateral dolaşımı geliştirir ve 

arttırır,
•	 İskemik miyokard beslenmesini sağlar.

EECP HANGİ HASTALARA UYGULANIR
•	 By-pass veya PCI tedavisi görmüş, ancak restenoz gelişmiş 

hastalarda,
•	 Mevcut tedavi yöntemleri uygulandığı veya maksimum medikal 

tedavi altında olduğu halde şikayetleri devam eden hastalarda,
•	 Damar yapısı uygun olmadığı için by-pass cerrahisi veya girişimsel 

tedaviler uygulanması mümkün olmayan hastalarda,
•	 Ameliyat, balon veya stent uygulamasını kabul etmeyen hastalarda,
•	 Eşlik eden hastalıklar yüzünden by-pass ya da PCI uygulanamayan 

hastalarda,
•	 Kalp yetmezliği oluşmuş kardiomiyopatili hastalarda,
•	 Kardiyojenik şoktaki hastalarda.

EECP TEDAVİSİNDEN SONRA HASTALARIN;
•	 Göğüs ağrıları yok olur,
•	 Nitrogliserin kullanımları azalır,
•	 Fonksiyonel kapasiteleri artar,
•	 Yaşam kaliteleri yükselir.

web: www.eecp.com.tr

“hayatı güzelleştirir”

www.koruhastanesi.com
Oğuzlar Mh. 1377 Sk. No: 21 Balgat - ANKARA

Tel. 0312 287 97 97, Faks  0312 287 98 98



Beyin Cerrahisi

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

1- Disk hastalıkları ve dejeneratif omurga hastalıkları:Servikal,torakal ve lomber disk hernileri (boyun ve bel fıtığı) mikroskop eşli-
ğinde mikrodiskektomi yöntemi ile yapılmaktadır. Spinal stenoz (dar kanal), spondilolistezis (bel kayması), omurga stabilizasyonu 
(enstrumantasyon) ameliyatları modern nöroşirurjinin tüm yöntemleri kullanılarak yapılmakta, Kemik erimesi, kemik tümörleri ve 
metastazlara bağlı omurga kırıklarında kapalı yöntemle yapılan kifoplasti ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır.

2- Travmalar:Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik 
basısında acil cerrahi müdahaleler,

3- Beyin ve omuriliğin damar hastalıkları:Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intra-
serebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’ler.

4- Nöroonkoloji:Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tü-
mörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intra-
medüller spinal tümörler. Kalvaryum lezyonları ve kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme 
ameliyatları.

5- Hidrosefali yapan tüm durumların tedavisi:Şant ameliyatları ve nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy, araknoid kistle-
rin fenestrayonu.

6- Fonksiyonel nöroşirurji:Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovaskülar dekompresyon, vagal sinir stimulatörü yerleşti-
rilmesi, epilepside (sara hastalığı) cerrahi tedavi.

7-  Periferik sinir cerrahisi:Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisi.

8-  Pediatrik nöroşirurji: Hidrosefali tedavisi Beyin sapı gliomları ,talamik tümörler ve hipotalmik gliomlar gibi derin yerleşimli beyin 
tümörleri . Sendromik ve nonsendromik kraniosinostoz vakalarında kraniofasiyal cerrahi epilepsi ameliyatları.Açık ve kapalı spinal 
disrafizm gibi spinal malformasyonlar

9- Yoğun bakım ünitesi:Kritik hastaları yakın monitorizasyonla izlemekte, her an için BT çekilebilmekte ,ameliyathane her zaman için 
müdahalelere hazır beklemektedir.

 Kliniğimizde tüm modern nöroşirurji aletleri, modern ameliyat mikroskobu, mikroşirürji aletleri, high speed drill sistemi ameliyat-
lar için sürekli hazır tutulmaktadır.

7 gün 24 saat hizmet

Özel koru hastanesinde beyin, omurilik ve 
sinir sistemiyle ilgili tüm cerrahi girişimler, 
uluslararası standartlarda modern tıbbın tanı ve 
cerrahi yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. 
Ameliyathane donanımı, ameliyat sonrası 
hasta bakım ve takiplerinin hassasiyetle 
sürdürüldüğü hastanemizde 7 gün 24 saat hizmet 
verilmektedir.Özel Koru Hastanesi Beyin Cerrahisi 
bölümünde her türlü nöroşirürjikal müdahale 
yapılabilmektedir.

“hayatı güzelleştirir”
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Dermatoloji

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Medikal Cilt Bakımı ile
cildiniz yenilensin

Cilt Bakımının Önemi

Cildinizi güzelleştirmek için yapabileceğiniz çok şey var. Bu yöntemler cildinizi 
doğru tanımaktan başlayan ve cildin ihtiyaçlarına yönelik bakım ve uygulamaları 
içeren bir süreci kapsar. Uzman kişilerin size önerip titizlikle uygulayacakları 
profesyonel cilt bakımı, ev bakımınızda kullanmanızı önerecekleri cilt bakım 
ürünleri, sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanıza önemli bir katkı sağlayacaktır.

Cildimizin ihtiyaçlarını bilmek, doğasını anlamak ve doğru ürünle doğru 
uygulamayı yapmak bu konuda uzmanlaşmış olan kişilerin işidir. Unutulmaması 
gereken en önemli nokta bu iş yanlış uygulandığında sonucun daha 
kötü olacağıdır. Özel Koru Hastanesi Dermokozmetik Ünitesinde aylık cilt 
bakımlarının yanı sıra dermaroller uygulamalı cilt bakımı da yapılmaktadır.

Kliniğimizde cilt bakımlarının yanı sıra
kimyasal peeling de yapılıyor.

KİMYASAL PEELİNG NEDİR ?
Cildin yıpranmış, tazeliğini ve parlaklığını kaybetmiş üst tabakasının soyulmasını ve 
dökülmesini sağlayarak daha sağlıklı ve canlı tabakanın ortaya çıkarılması işlemidir. 
Peeling uygulaması sonrasında cilt yüzeyi taze ve berrak bir görünüm alır. Matlığın 
giderilmesi ile canlı parlak bir ifade oluşur. Akne izleri azalır, tıkalı gözenekler açılarak 
cilt nefes alır ve yenilenir. İnce çizgiler azalırken dolgun bir görüntü oluşur. Tedaviden 
yanıt alabilmek için 2-4 haftalık aralar ile 6-8 seans, cildin kazandığı tazeliği 
korumasını sağlamak için ise her 2 ayda bir uygulamanın tekrarlanması önerilir.

LAZER EPİLASYON İLE İSTENMEYEN TÜYLERE SON
Hastanemizde kullanılmakta olan Epicare Duo iki ayrı lazer sistemini içerir.
Birincisi 755 nanometre dalga boylu Alexandrite lazer, ikincisi 1064 nanometre 
dalga boylu Nd:yag lazer. Epilasyon işleminde hastanın ten rengi ve kıl yapısına 
uygun olan dalga boyu seçilir. Güvenli, kalıcı ve etkili bir yöntem olması nedeni ile 
cihaz ABD’de FDA onayı almıştır. Seans süreleri 30-40 gündür ve soğuk hava sistemi 
sayesinde acı en az düzeye indirildiğinden konforludur. Lazer epilasyon işlemi 
dokuya veya bezlerine zarar vermez. Tedavinin tamamlanması için genel olarak 4-8 
seans gerekmektedir.

KILCAL DAMAR TEDAVİSİ
Epicare Duo ile epilasyon işlemi yanı sıra kılcal damar tedavisi de başarıyla 
yapılmaktadır. Tedavi için gerekli seans sayısı damar yoğunluğuna bağlıdır, tek 
seansta sonuç alınabildiği gibi daha fazla seans da gerekebilir.

Kliniğimizde ayrıca lazer ile cilt gençleştirme tedavisi de yapılıyor.

“hayatı güzelleştirir”

www.koruhastanesi.com
Oğuzlar Mh. 1377 Sk. No: 21 Balgat - ANKARA

Tel. 0312 287 97 97, Faks  0312 287 98 98



Gİ Ünitesi

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Kolorektal cerrahi
Kalın barsağın selim ve maling (kanser) hastalıklarının tanısı 
ve tedavisi kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Konusunda 
deneyimli ve öncü ekibi, çağdaş cerrahi yöntemler ve modern 
cihazların yardımıyla kolon kanserinin tedavisini dünya 
standartlarının üzerine taşımıştır.

Proktoloji
Kültürel nedenler ve hekimlerin bu konuya olan yetersiz ilgisi 
nedeniyle anorektal hastalıkların tanısı ve tedavisi ne yazık ki 
ülkemizde istenen düzeyde değildir. Hastanemiz Gİ ünitesi 
bünyesinde bulunan son teknolojik tanı ve elektronik tedavi 
cihazları (anal manometre, PTNSE ve FemiScan..vb.) yardımıyla 
başarıyla yapılmaktadır. 

Hemoroidal hastalığın evresine göre skleroterapi, infrared 
koagulasyon, band ligasyon ve lazer hemoroidektomi öncü ve 
deneyimli ekipce başarıyla yapılmaktadır.

Ayrıca anal fissür, anal abse-fistül, anal kaşıntı (puritus ani) 
günü birlik ayaktan (günlük yaşantınızı etkilemeden) tedavi 
edilebilmektedir. Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalığı dünya 
literatürünce kabul edilen cerrahi tekniğimiz olan modifiye 
Limberg flep onarım yöntemiyle başarıyla ve en düşük nüks 
(tekrarlama) oranıyla yapılmaktadır.

Uygun anal inkontinens ve kabızlık şikayetli hastalar Gİ ünitesi 
bünyesinde yer alan anal biofeedback cihazları  
(PTNS ve FemiScan) ve konusunda uzman ekipce cerrahisiz 
olarak tedavi edilmektedir.

Rektosel (Yani gayta yapılan rektumun ıkınma ile birlikte vajen 
içine sarkması, fıtıklaşmasıdır), özellikle çok ve zor doğum 
yapmış bayanlarda gelişir. Tipik olarak hastalar dışkılama 
sırasında vajenden parmak yardımıyla baskılayarak dışkı 
çıkışına yardımcı olma ihtiyacı duyarlar. Tedavisi cerrahidir 
ve deneyimli ekipce gerçekleştirilmelidir. Hastanemiz bu 
ameliyatın en sık yapıldığı nadir hastanelerdendir. 

Cerrahi-Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi 
(Gİ ünitesi)
Hastanemiz Gİ ünitesi bünyesinde proktolojik işlemler, 
kolonoskopi, özefagusmideduodenoskopi ve ERCP gibi ileri 
teknolojik işlemlerin yapılabildiği başarılı ve saygın endoskopi 
ünitesine sahiptir. Tanı alan hastalara gerektiğinde cerrahi 
tedavisi planlanmakta, uygun hastalıklarda endoskopik 
girişimler yapılmakta ve cerrahi gerektirmeyen ancak PTNSE 
ve FemiScan gibi yöntemlere ihtiyaç duyan hastalara da bu 
işlemler başarıyla uygulanmaktadır.
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Gebelik sürecinde anne ve bebeğin değerlendirilmesi için gereken tüm muayene ve tetkiklerinizi has-
tanemizde yaptırabilirsiniz. Beslenme ile ilgili temel bilgilendirme rutin olarak yapılırken, dikkatli bir kilo 
kontrolü anne ve fetus için oldukça önemsenmektedir. Bu amaçla gerektiğinde, gebelik boyunca diyetis-
yen eşliğinde beslenmeniz ve kilo alımınız planlanmaktadır. Gebelik takipleriniz esnasında ileri teknolojiye 
sahip ultrasonografi cihazları kullanılmaktadır. Doğru olmayan bir kullanım ve tanıtım ile öne çıkarılmaya 
çalışılan dört boyutlu ultrasonografi gebeliğin rutin takibinde gerekli olmamakla birlikte özellikle bazı 
fetal anomalilerin değerlendirilmesinde öne çıkmaktadır. Anne ve fetusun izlenmesinde en üst düzeyde 
hizmet sunan hastanemizde bu anlamda da gerektiğinde kullanılmak üzere dört boyutlu ultrasonografi 
özelliği olan cihazlar kullanılmaktadır. Hastanemizde doğuma hazırlık dersleri (lamaze) başlatılmıştır. Bu 
derslerde çiftler, doğuma temel bilgi ve egzersizlerle hazırlanmaktadır. 32. gebelik haftasından itibaren 
isteyen hastalarımızın, hipnoz çalışmaları ile doğum korkusunu yenmesine, daha rahat ve kontrollü nor-
mal doğum yapmasına yardımcı olmaktayız.

Normal Doğum
Anne karnında süresi tamamlanan bir bebeğin vajinal yolla dünyaya gelmesi normal vajinal doğum olarak 
tanımlanır. Günümüzde tıp uygulamalarında teknolojinin de yardımıyla önemli değişimler olsa da kadınlar 
çağlardır vajinal yolla doğumu aynı şekilde yaşarlar. Doğum deneyimi kadını ve ailesini derinden etkileyen 
olağanüstü bir süreçtir. Sağlık Bakanlığı ülkemizde sezaryen doğumun tıbbi gerekliliğinin çok üzerinde 
yapılması nedeniyle anne dostu hastaneler programını başlatmıştır. Hastanemiz bu programı destekleyen 
bir zihniyetle hizmet etmekte ve bugün için hem anne, hem de bebek için daha sağlıklı olduğu noktasında 
yeterince bilimsel kanıtlara ulaşmış olan normal vajinal doğumu desteklemektedir. Yirmidört saat boyun-
ca hizmet üretilen hastanemizde kadın doğum, pediatri, anesteziden olusan uzman bir ekip ve yardımcı 
sağlık personeli eşliğinde, tam donanımlı ortamda tercihinize bağlı olarak epidural (ağrısız) anestezi ile 
normal vajinal doğum yapabilirsiniz. Anne-baba olmak tarifsiz bir deneyimdir. Bir ailenin tüm yaşamı 
boyunca karşılacağı en olağanüstü olay bir bebeğin aileye gelişidir. Bu anlamda bir bebeğin oluşumdan 
gelişim ve izlenmesine yardım ve aracılık eden Koru Hastenesi doğum ekibi doğumunuzu da mutluluk ve 
güven içinde yasamanızı sağlayacak olanakları hizmetinize sunmaktadır.

GEBE ve GEBELİKLE İLGİLİ AMELİYATLAR (OBSTETRİK)
•  Erken gebelik hastalarında yapılan müdahaleler
•  Önlenemeyecek düşük ile seyreden gebeliklerde gebelik 

ürünlerinin tahliyesi (kürtaj)
•  Dış gebelik ameliyatları
•  Erken doğumları ve tekrarlayan düşükleri engellemek için 

serviks (rahim ağzı) ameliyatları (sütür atılması, pesser 
yerleştirilmesi v.d)

•  Histerotomi
•  Normal vajinal doğum (ağrısız, epidural anestezi, diğer teknikler)
•  Sezaryen doğum (epidural-spinal-genel anestezi)

ENDOSKOPİK (KAPALI) AMELIYATLAR
•  Tanısal laparaskopi
•  Laparaskopik histerektomi
•  Laparoskopik myomektomi
•  Laparoskopik kistektomi (yumurtalık kistlerinin çıkarılması)

•  Laparaskopik endometriozis ameliyatları
•  Tanısal histeroskopi (rahim içinin endoskopik incelenmesi)
•  Histereskopik uterin anomali operasyonları (septum rezeksiyonu 

vb.)
•  Histereskopik miyom-polip, yabancı cisim çıkarılması

ONKOLOJİK AMELİYATLAR
Serviks, uterus, endometrium ve over kanseri ile ilgili;
•  Konizasyon
•  Basit histerektomi
•  Radikal histerektomi
•  Pelvik lenfadenektomi
•  Paraaortik lenfadenektomi
•  Kitle eksizyonu (debulking)

JİNEKOLOJIK AMELİYATLAR
•  Uterusun (miyom, polip, adenomyozis v.b) ve overlerin 

(endometrioma, dermoid, apse vb kistler, kitleleri) iyi huylu 
hastalıkları ile ilgili operasyonlar

•  Miyomektomi (miyom çıkarılması)
•  Histerektomi (uterusun çıkarılması)
•  Vajinal yoldan, Vaginal histerektomi
•  Abdominal histerektomi
•  Endoskopik/Laparaskopik histerektomi
•  Over kistleri/kitlelerinin çıkarılması (kistektomi)
•  Overlerin ve/veya tüplerin çıkarılması (ooferektomi/ 

salpingooferektomi)
•  Sistosel (vajina ön duvarı, mesane sarkması) onarımı
•  Rektosel (vajina arka duvar, rektum sarkması) onarımı
•  Uterus sarkması (desunsus) ameliyatları (vajinal ve abdominal 

yaklaşımlar)
•  İdrar kaçırma ameliyatları (ürojinekolojik ameliyatlar)
•  Vagina ve vajina girişindeki anatomik hasarların düzeltilmesi 

(vaginaplasti/perinoplasti)

HASTANEMİZ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM BÖLÜMÜNDE YAPILAN AMELİYATLAR

Gebelik takibi için Koru Hastanesi
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Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
Bu grup hastalığın dogru tedavi edilebilmesi için tanısının doğru 
konulabilmesi gereklidir. Bunun içinde kliniğin iyi bir endoskopik 
değerlendirme birimine sahip olması gerekir. Hastanemiz Gİ 
Ünitesi ileri teknolojik işlemlerin yapıldığı başarılı ve saygın bir 
ünitedir.

Gastroenteroloji-cerrahi Endoskopi Ünitesi  
(GI Ünitesi)
Hastanemiz Gİ ünitesi bünyesinde proktolojik işlemler, 
kolonoskopi, özefagusmideduoenoskopi ve ERCP gibi ileri 
teknolojik işlemlerin yapılabildiği başarılı ve saygın endoskopi 
ünitesine sahiptir. Tanı alan hastalara gerektiğinde cerrahi 
tedavisi planlanmakta, uygun hastalıklarda endoskopik girişimler 
yapılmakta ve cerrahi gerektirmeyen ancak PTNSE ve FemiScan 
gibi yöntemlere ihtiyaç duyan hastalara da bu işlem başarıyla 
uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi
Karın duvarı kesilmeden laparoskopik enstürmanların yardımıyla 
safra kesesi hastalıkları, hiatus hernisi (mide fıtığı) kalın ve ince 
barsak, apandiks hastalıkları, diagnostik amaçlı (tanısal) ve fıtık 
cerrahileri başarıyla yapılmaktadır. Bu yöntemlerle ağrının daha az 
olması iş ve güç kaybının aza indirilmesi ve sosyal yaşantıya erken 
dönmeleri amaçlanmaktadır.

Hepatopankreatobilier Cerrahi
Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreasın selim ve tümöral 
hastalıklarının tanısı, cerrahi tedavisi onkolojik cerrahide 
deneyimli ekibimiz tarafından son sistem teknolojik aletlerle 
yapılmaktadır.

Kolorektal Cerrahi
Kalın barsağın selim ve maling (kanser) hastalıklarının tanısı 
ve tedavisi kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Konusunda 
deneyimli ve öncü ekibi, çağdaş cerrahi yöntemler ve modern 
cihazların yardımıyla kolon kanserinin tedavisini, kliniğimiz dünya 
standartlarının üzerine taşımıştır.

Proktoloji
Hastanemiz Gİ ünitesi bünyesinde bulunan son teknolojik tanı 
ve elektronik tedavi cihazları ile (anal manometre, PTNSE ve 
FemiScan …vb) anorektal hastalıkların tanısı ve tedavisi başarıyla 
yapılmaktadır. Hemoroidal hastalığın evresine göre skleroterapi, 
infrared koagulasyon, band ligasyon ve lazer hemoroidektomi 
öncü ve deneyimli ekibimizce başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca 
anal fissür, anal abse-fistül, anal kaşıntı (puritus ani) günü birlik 
ayakta -günlük yaşantınızı etkilemeden tedavi edilebilmektedir. 
Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalığı dünya literatürünce 
kabul edilen cerrahi tekniğimiz olan modifiye Limberg flep 
onarım yöntemiyle başarıyla ve en düşük tekrarlama oranıyla 
yapılmaktadır. Uygun anal inkontinens ve kabızlık şikâyetli 
hastalar Gİ ünitesi bünyesinde yer alan anal biofeedback cihazları 
(PTNS ve FemiScan) ve konusunda uzman ekipçe cerrahisiz olarak 
tedavi edilmektedir. Rektosel (yani gayta yapılan rektumun ıkınma 
ile birlikte vajen içine sarkması, fıtıklaşmasıdır), özellikle çok ve 
zor doğum yapmış bayanlarda gelişir. Cerrahi tedavi gerektirir ve 
deneyimli ekipçe gerçekleştirilmelidir. Hastanemiz bu ameliyatın 
en sık yapıldığı nadir hastanelerdendir.

Endokrin ve Meme Cerrahisi
Ülkemizde en sık görülen hastalıklardan biri olan guatr (tiroid bezi) tedavisi başta olmak üzere, tüm 
hormonal sistemin selim ve habis hastalıklarının takibi ve cerrahi tedavisi bilimsel veriler ışığında 
deneyimli ve akademik cerrahi ekibimizce başarıyla gerçeklestirilmektedir.

Meme hastalıkları, özel beceri ve teknoloji gerektiren bir hastalık grubudur. Bu özel hastalık 
grubunun tanı ve tedavisi son sistem teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Meme kanserli hastaların 
cerrahi tedavileri meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu örneklemesi ile hastaya ve meme 
dokusuna en az zarar verilerek gerçekleştirilmektedir.

“hayatı güzelleştirir”



Üroloji

KORU HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Tedavide modern teknikler
Özel Koru Hastanesi Üroloji Bölümü, alt yapısıyla modern üroloji pratiğinde 
uygulanan tetkik ve tedavi amaçlı tüm girişimlerin yapılmasına olanak 
sağlayan bir kliniktir. Üroloji Bölümümüzde prostat hastalıkları, taş 
hastalıkları, ürolojik kanserler, ürolojik enfeksiyonlar, androloji, çocuk ve kadın 
ürolojisi hastalıklarının ayırıcı tanısı ve tedavisi yapılmaktadır.

Çocuk ürolojisi departmanımızda konjenital UP darlıklar, megaürter, 
vezikoürteral reflü, hipospadias, inmemiş testis hastalıklarının tedavisi 
son teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Hastalarımızın sünneti cerrahi 
yöntemlerle uzman doktor tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ürolojik hastalıkların tedavisi için tercih  
Koru Hastanesi…

Her soru ve sorununuza cevap...
Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi son derece gelişmiş analiz yöntemleri ile 
yapılmakta ve prostat kanseri için prostat iğne biyopsisi (TRIB) 4 boyutlu Doppler 
ultrasonografi eşliğinde uygulanmaktadır. İyi huylu prostat büyümesinde cerrahi 
tedavi kapalı yöntemle (TUR-P) yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi son yıllarda ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Son derece konforlu bir yöntem olan laparoskopide hastanede kalış 
süresi son derece kısadır. Hastanemiz üroloji bölümünde laparoskopik cerrahi 
başarı ile uygulanmaktadır.

Hastanemiz üroloji bölümünde cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi 
yapılmakta ve bu hastalıklar için tarama testleri uygulanmaktadır.

Özel yöntemlerle cerrahi tedavi...
Böbrek taşları gençlerde, erkeklerde ve sıcak iklimlerde yasayan kişilerde 
daha çok görülmektedir. Böbrek taşlarının tedavisinde çok farklı metotlar 
kullanılmaktadır. Hastanemiz üroloji bölümünde böbrek taşları için kapalı 
yöntemlerle cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Perkütan nefrolitotripsi, endoskopik 
üreter taşı tedavisi ve lazer litotripsi yöntemleri hastanemizde mevcuttur.

Özel Koru Hastanesi Üroloji Bölümünde infertilite tarama 
testleri ve muayeneleri yapılmaktadır. Yardımcı üreme 
teknikleri modern cihazlarla hijyenik ortamlarda sperm 
sayımı ve ayrımı yapılarak uygulanmaktadır. Doktorunuzla 
yapacağınız bir görüşme fertiliteniz hakkında size çok değerli 
bilgiler verecektir. İnfertilite problemi yaşayan çiftlerin 
tedavisi için doğru adres üroloji kliniğimizdir.
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