
285 

Araştırma Makalesi / Research Article                   

 

 

 

GEÇ GREFT TROMBOZUNDA HASTA RİSKLERİ 
 

PATIENT RISKS IN LATE GRAFT THROMBOSIS 
 
İbrahim ERDİNÇ 

 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi,  
Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği - İzmir 
 

Anahtar Sözcükler: Late graft thrombosis, patient risks 

Keywords: Geç greft trombozu, hasta riskleri 

 

Yazının alınma tarihi: 30.05.2022       Yazının kabul tarihi: 25.06.2022       Online basım: 31.07.2022 

 

 

 
ÖZ 

Giriş: Prostetik greft ile yada safen ven ile yapılan periferik bypass uygulamalarında geç greft trombozu greft 
materyalinin yapısı, neointimal hiperplizi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da metbolik ve renal  
sorunlarla hasta hayatı tehlikeye girebilir. Bu çalışmada geç greft  trombozunun gelişmesinde hastaya bağlı 
fiziksel ve davranışsal  faktörleri belirlemek için hasta anamnezleri değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2001 ile ocak 2020 arasında 128(88 erkek 40 kadın) hastaya trombektomi uygulandı. 
Yaş ortalaması 58±9,7 (43-72) idi. Hastaların 10 unda  (%7.9) safen ven, 117 sinde (%91.4) PTFE greft ve 1 inde 
de (%0.7) dacron greft olduğu gözlendi. Safen ven 8 i sağ,2 si sol femoro popliteal (FP) pozisyonda, PTFE graftler 
ise 24 i sol FP,88 hastada sag FP, 5 hasta Aksillobifemoral pozisyonda idi.Dacron greft ise aortobifemoral 
pozisyonda idi. Hastalara acil şartlarda fogarty kateteri ve/veya graft trombektomi kateteri ile lokal anestezi altında 
trombektomi uygulandı. Postoperatif 108 greft de  primer açıklık sağlandı. 

Bulgular: İlk operasyon ile trombektomi arasında geçen süre ortalama 2,5 (9 ay,-4 2yıl) yıl olarak tespit 
edildi.Antiagregan ve antitrombotik tedaviyi aksatma süresi 3- 1 ay arasında gözlendi. 22 hastada düzensiz 
medikal tedavi ve tedaviyi kesme, 3 hastada da grefte travma gözlendi. Aksillobifemoral pozisyondaki 2 hastada 
ise öyküde yan yatarak uyuduğu öğrenildi. Hastalarda genel olarak travma olarak ayaklarını bükerek 
oturma,bacak bacak üstüne atma,yolculuk sirasinda bacak üzerine ağırlık koyma olduğu öğrenildi. 

Sonuç: Bu çalışmada anlaşılan şudur ki; gretin açıklığını tehlikeye atabilecek veya grefti tıkayabilecek herkesin 
bildiği patofizyolojik kanıtlar dışında fiziksel hareket ve davranışlar, verilen medikal tedavilerin öneminin 
olmadığına inanarak kullanımını bırakan ya da düzensiz kullanan hasta grupları hasta anamnezlerinden 
anlaşılarak greft  trombozunda etkili olabileceği gösterilmiştir. Arteryel greft uygulanan hastalara medikal tedaviye 
önem verilerek kullanılması ve pozisyonel  greft travmasından korumasının hastanın operasyonu korumak için en 
önemli faktör olduğu hastaya anlatılmalıdır. Bu bilgilerin  öneminin  gözden kaçmaması için  sık sık hastalara 
poliklinik kontrollerinde de hatırlatılarak greftte açıklığın daha uzun süreli korunacağı düşüncesindeyim. 
 

SUMMARY 

Introduction: In peripheral bypass applications with a prosthetic graft or saphenous vein, delayed graft 
thrombosis occurs due to the structure of the graft material and neointimal hyperplasia. As a result, the patient's 
life may endangered by metabolic and renal problems. We aimed to determine the physical and behavioral factors 
related in patients with late graft thrombosis. Patient histories evaluated for  graft thrombosis. 

Material and Method: Thrombectomy was performed in 128 (88 males and 40 females) patients between 
October 2001 and January 2020. The mean age was 58±9.7 (43-72) years. 10 (%7.9) of the patients had 
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saphenous vein, 117 (%91.4) PTFE graft and 1 It was observed that there were dacron grafts in (%0.7) of the 
patients. 8 of the saphenous veins were in the right and 2 of them were in the left femoro-popliteal (FP) position, 
while the PTFE grafts were in the left FP, 24 of the 88 patients were in the right FP, and 5 patients were in the 
axillobifemoral position. The dacron graft was in the aortobifemoral position. Thrombectomy was performed under 
local anesthesia with a fogarty catheter and/or graft thrombectomy catheter under emergency conditions. Primary 
patency was achieved in 108 grafts postoperatively. 

Results: The mean time between the first operation and thrombectomy was determined as 2.5 (9 months-4, 2 
year) years. Interruption time of antiaggregant and antithrombotic treatment was observed between 3 and 1 
month. Irregular medical treatment and discontinuation of treatment in 22 patients, and in 3 patients. Trauma to 
the graft was observed. In 2 patients in the axillobifemoral position, it was learned that he slept on his side in the 
history. It was learned that the patients were generally sitting with their feet bent, crossing their legs, and putting 
weight on their legs during travel. 

Discussion: It is understood in this study that; Apart from the pathophysiological evidence, which is known to 
everyone that may endanger the patency of the graft or block the graft, physical movements and behaviors, 
patient groups who discontinued their use by believing that the medical treatments given are not important or use 
them irregularly, have been shown to be effective in graft thrombosis, as understood from the patient anamnesis. 
Patients undergoing arterial grafting should be explained to the patient that it is the most important factor to 
protect the operation by giving importance to medical treatment and to protect the patient from positional graft 
trauma. In order not to overlook the importance of this information, I think that the patency of the graft will be 
longer by reminding the patients during their outpatient clinic controls. 
 

 

GİRİŞ 

Alt ekstremite periferik arter hastalığı ,ilerleyici 
aterosklerozisin sonucunda, abdominal aort ve 
aortun bifurkasyon seviyesinin distalindeki arter-
lerde daralma veya tıkanıklık ile kendini gösteren 
bir hastalıktır. Total kolesterol düzeylerinin yük-
sek olması, yaygın sigara içimi, obezite ve 
metabolik sendrom, diyabet ve hipertansiyon gibi 
risk faktörleri etyolojisinde rol oynamaktadır 
Periferik arteryel dolaşım bozukluklarında ate-
roskleroz en belirgin sistemik faktör olarak 
belirtilir iken inguinal ve adduktor kanalda fazla 
basınca ve travmaya maruz kalma ve akım 
istikametiyle ilgili katlanma yerleri en önemli 
mekanik faktör olarak gösterilmiştir. Alt ekstremi-
teleri tehdit eden abdominal aort ve distalindeki 
periferik arterlerin aterosklerotik tıkayıcı hasta-
lığının tedavisinde aortofemoral, femoropopliteal, 
infrapopliteal arterlere bypass yapılması damar 
cerrahisinde önemli yere sahiptir. Hastaların 
semptomlarının iyileşmesi veya ekstremitenin 
kurtarılması için en iyi yöntemin, distal arter 
akımının sağlanması olduğu yayınlanmıştır. Alt 
ekstremitenin en yaygın aterosklerotik hastalığı  
% 50 oranı ile femoropopliteal bölgede görülmek-
tedir. Bu bölgeyi % 24 ile aorto-iliyak ve % 17 ile 
tibiyal arter bölgesi takip etmektedir(1-2). 

Vasküler cerrahide greft kullanımı ilk defa 
1913’de Pringle’in 2 hastaya ven grefti kullan-
dığını rapor etmesi ile başlamıştır (3). Tüm bu 

gelişmelere rağmen vasküler cerrahinin hızlı 
ilerleme gösterme dönemi bypass prosedürü ve 
prostetik greftlerin kullanıma girmesi ile başla-
mıştır ve son 40-50 yıldır prostetik vasküler greft 
üretim teknolojisindeki hızlı  ilerlemeler den sonra 
en verimli dönemine girmiştir. Prostetik greft cinsi 
olarak halen en sık kullanılan malzeme cinsi 
Dacron ve Polytetrafluoroethylene (PTFE) 
greftlerdir (4). 

Günümüzde endovasküler tedavilerin gelişmesi 
ile periferik vasküler tedavide greft kullanımı daha 
azalmış ve yerini girişimsel tedavilere kısmi 
olarak uygun hasta popülasyonun da  bırakmıştır.  

Hastaların %5-10’unda görülen ve ameliyat 
sonrası ilk 30 günde ortaya çıkan trombozlara 
“Erken greft trombozu” denir. Neden olarak 
cerrahi teknikteki sorunlar (hatalı dikiş tekniği, 
greftte twist veya king olması, greft-damar çap 
uyumsuzluğu, tünel hatası vb.) ile hiperkoagüla-
bilite (heparin ile ilişkili trombositopeni, anti-
trombin III eksikliği, protein C ve S eksikliği, faktör 
V Leiden mutasyonu vb.) gösterilmektedir. 
Hastaların %10-15’inde görülen ve ameliyat 
sonrası 30 günden sonra ortaya çıkan trom-
bozlara ise“geç greft trombozu” adı verilir. Sıklıkla 
neointimal hiperplazi, aterosklerozun ilerlemesi 
ve psödoanevrizmalar neden olarak gösterilmiş 
iken nadir olarak da teknik hatalar ve hiper-
koagülabilite suçlanmıştır (4). 
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Bu çalışmada gec greft  trombozu gelişen hasta 
grubunda yukarda belirtilen ve bilinen klasik 
fizyopatolojik tromboz faktörleri dışında  hastaya 
bağlı risk faktörleri belirlemek için hasta anam-
nezleri değerlendirilerek sunulmuştur.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Ekim 2001 ile ocak 2020 arasında  ağrısı ile 
başvuran daha önce greft implantasyonu yapılan 
ve geç greft trombozu grubuna giren 30 günden 
fazla süre önce opere olan hastaların veritaban-
ları dosyalarını geriye dönük olarak incelendi. 
Hastalardan ayrıntılı anamnez alınmıştı. Hasta-
ların anamnezlerinde ilk vasküler operesyonla-
rından sonra herhangi bir ikincil greftte trombus 
yada enfeksiyon nedeni ile girişim geçirmedikleri 
öğrenilen hastalar çalışmaya alındı.  

Hastaların 78 tanesi acil serviste 50 tanesi ise 
normal poliklinik muayenesinde ve anamnezin-
den tanısal tespit yapılarak doppler ultrasonografi 
(usg) ve klinik duruma göre ileri tetkik ile hazırlık 
yapılarak operasyona alındı. 70 hasta ilk 2-4 saat 
içerisinde klinik durumuna göre (ağrı şiddeti ve 
motor ve his kusur göz önüne alınarak)  operas-
yona alındı, geri kalan 58 hasta ise tanı koyul-
duktan sonra ilk 12 saatte operasyona alınarak 
lokal anestezi ile opere edildi. 

Hastalara ameliyathenede  monitörize şartlarda 
operasyon uygulandı. Tüm hastalara Lokal enes-
tezi altında fogarty kateteri ve/veya graft trombek-
tomi kateteri kullanıldı. greftler tape ile askıya 
alınarak ve tüm hastalara 100 Ü/kg intravenöz 
standart heparin uygulanmıştır. Greftetomi yapı-
larak Fogarty katateri ya da greft trombektomi 
katateri kullanılarak trombektomi uygulandı, 
femoropopliteal bypass olan hastalarda grefte 
kasık altı insizyon ile greft palpe edilerek lokal 
anestezi ile ulaşıldı, axillobifemoral grefte sağ 
kasık üstü sol bacak ayrımından önce aksillerden 
gelen greft  ayağın  sağ kasık ayağının alt uç ve 
aortobifemoral grefte ise sağ kasık lokal aneste-
zisi ile ulaşıldı. Postoperatif tüm greftlerde primer 
açıklık  108 hastada sağlandı. Distali açılmayan 
20 hastaya acil şartlarda iskemi olmaması nede-
niyle görüntüleme sonrası ikincil vasküler revas-
külarizasyon için planlama yapılarak greftlerde 

açıklık yada revaskülrizasyon tamamlanarak en 
kısa sürede  iskemi giderildi. Acil opere edilen ve 
açıklık sağlanan 108 hastada uzuv kaybı gözlen-
medi. Post-op hastalara antiagregan ve anti-
trombotik tedavileri en erken sürede özellikle 
kanama yada hematom gibi sorun yok ise post-
op hemen oral yoldan verilerek başlandı. Klopido-
grel ve/veya asetil salisilik asit  ikisi birlikte yada 
tek olarak, hastanın trombozundaki açıklığa ve 
greftin uzunluğuna göre de warfarin tedavisi 
eklendi. Operasyon sonrası cerrahi kanama 
sorunu olmayan tüm olgulara 24 saat süre ile 
DMAH(düşük molekül ağırlıklı heparin) subkutan 
yada standart heparin infüzyonu ile intravenöz 
dekstran 40 infüzyonu Pentoksifillin eklenerek 
intravenöz verildi. Hastalara ayrıca tedavilerine 
uygun dozdan antihiperlipidemik ajan ve diya-
betes mellitus tedavileri düzenlendi. Görüntüle-
mede ihtiyacı olan yada iskemik ağrısı devam 
edenlere silostazol oral olarak uygun dozda 
eklenmiştir. Hipertansif hastaların tedavisinde, 
kalsiyum kanal blokerleri ve anjiyotensin dönüş-
türücü enzim (ACE) inhibitörleri tercih edilmiştir. 
Hastalara pre ve post operatif ağrı kontrolleri için 
non steroid antienflamatuar ilaçlar verilmiştir. 

Bu çalışma, Helsinki Bildirgesi'ne (25.05.2022 
tarih, protokol no: 2022/93) uygun olarak 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik 
İnceleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 
58±9,7 (43-72) idi. 128(hastaya trombektomi 
uygulandı (88 erkek 40 kadın). Hastalarin 10 unda 
(%7.8) safen ven, (femoropoplteal konumda) 8 
sağ 2 sol konumda idi. 117 inde (%91.4) PTFE 
graft (112 femoropopliteal (88 sağ 24 sol), 5 
(%7.9) inde aksillobifemoral konumda (sağ 
aksillobifemoral konumda) 1 inde de (%0.7) 
dacron graft oldugu gözlendi(aorto bifemoral) 
(Tablo 1). Hastalarda hiç biyolojik grefte rastlan-
madı. Post op dönemde hastalar yoğun bakım 
izleminde tutulmasını gerektirecek sorun ile 
karşılaşılmadığı için servis izlemine alınmıştır. 
Post operatif dönemde hastalar en kısa sürede 
mobilize edildi. Post op 4-8 saat arasında 
mobilize edildi. 
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Tablo1. Tromboze grefetlerin yerleri. 

  PTFE safen ven  dacron  

Femoropopliteal  112 10  (%91.4) 

Aortobifemroaal   1 (%0.7) 

Aksillobifemoral 5   (%7.9) 

 

Greft trombozu olan hasta grubunda Fizik mua-
yene, renkli doppler ultrasonografi ve gerekti-
ğinde BT (bilgisayarlı tomografi) yada MR 
(manyetik rezonans) angiografi greft açıklığını 
göstermek için kullanılan yöntemlerdir. Bizim 
hasta grubunda genelde klinik ve Doppler usg 
tanıda kullanılmıştır. Komplike olduğu düşünülen 
ve  distal iskemisi fazla olan hasta grubuna BT 
yada MR angiografi görüntülemesi yapıldı. İleri 
derecede iskemik lezyonlu ve demarkasyon hattı 
olan hasta yok idi. Hastaların başvuru şikayetleri  
kısa süre yürümekle ağrı olması, istirahatte 
ağrının başlaması  ve eski opere olan bacakta 
ani başlayan ağrı olarak kayıt edildi. 

Acil operasyondan sonra ortalama hastanede 
kalış süreleri 2-4 (2.7) gün arasında gözlendi.  ilk 
operasyon ile trombektomi arasında gecen süre 
ortalama 2,5 (9ay -4,2) yıl olarak tespit edildi. 

Bu çalışmanın esas vurgulanmak istenen hasta-
ların greft trombozu geçirmeden önceki dönem-
deki grefte yönelik fiziksel yada kullandıkları ilaç 
tedavilerine yönelik tavırlarını anamnezlerinden 
ortaya koymak idi. Bu nedenle hasta dosyaları 
incelendiğinde elde edilen bulgular şu şekilde 
ortaya çıkmıştır. Hastaların acil operasyona 
gelene kadar süre  zarfında 128 hastadan 68 inin 
düzenli olarak hekim kontrolüne geldikleri diğer 
60 hastanın tedavilerini devam ettirdikleri  fakat 
şikayetleri olmadıkça yada ilaç raporları bitmedik-
çe hastaneye başvurmadıkları gözlendi. Hasta-
ların 25 nin hayatının hiçbir döneminde hiç sigara 
içmediği 103 hastanın da 55 nin tekrar operasyon 
sonra ilk 1 yıl içinde sigaraya başladığı tespit 
edildi. Hem sigaraya başlayan hem kontrole 
gelmeyen hem de ilaçlarını düzenli almayan 
hasta grubu ise toplama 38 hasta olduğu tespit 
edildi. Antiagregan ve/veya  antitrombotik tedaviyi 
aksatma süresi 3- 1 ay arasında gözlendi. 62 
hastada düzensiz medikal tedavi ve tedaviyi 
kesme, medikal tedavideki antiagrregan yada 
antitrombotik ilaçların birisini yada ikisini birden 
kesme yada aralıklı olarak ilaçları almaya baş-
lama olduğu öğrenildi.3 hastada da grefte direkt 

travma gözlendi. Aksillobifemoral pozisyondaki 
hastadaki 2 hastada ise öyküde yan yatarak 
uyuduğu ve ardından birisinde 1,5 ay  diğerinde 
15. günden sonra şikayetlerinin başladığı, 1 has-
tada operasyonu yapan cerrah tarafından 
söylenmesine rağmen bel kemeri kullanmaya 
başladığı öğrenildi. 

Hastalardan alınan öyküde grefte travma olabile-
cek uzuva yönelik travmatik davranışlar soruldu-
ğunda  genel olarak  direkt travma (künt Yabancı 
cisimle vurulma),ayaklarını bükerek oturma 
(bağdaş kurma, yer sofrasında yemek yeme), 
bacak bacak üstüne atma, yolculuk sırasında 
uzun süreli kasıkları bükme ve hareketsizlik 
(genelde ağrıdan 2-5 gün önce)bacaklar üzerine 
ağırlık koyma yada  küçük çocukları bacaklarında 
oturttukları kısa sürelide olsa olduğu öğrenildi.60 
hastada greft stenozunu tehdit edecek travmatik 
yada biliçsel  hiçbir unsur tespit edilmedi (Tablo 
2).  

Tablo2. Greft trombozunu etkileyecek fiziksel ya da medikal 
etkiler.  

 n % 

Tedavi kesme ya da aralıklı ilaç alımı 62 48.4 

Travma 3 2,3 

Yan yatma 2 1,5 

Normal  60 46,8 

Sigaraya tekrar başlama 55 42.9 

 

TARTIŞMA 

Periferik bypass cerrahisinde greft açıklığını  
etkileyen geç komplikasyonlar; greft trombozu, 
intimal ve neointimal hiperplazidir. Greft trombozu 
aterosklerozun proksimal ve distalde ilerlemesi ile 
veya anastomozlardaki teknik problemler ile 
oluşur. İntimal hiperplazi ise greft tıkanıklığının  
günümüzde kabul edilen en önemli sebeplerin-
den biridir (4-5-6).Prostetik greft ile yada safen 
ven ile yapılan periferik bypass uygulamalarında 
gec greft trombozu greft materyalinin yapısı, 
neointimal hiperplizisi, medikal tedavinin bırakıl-
ması ve travma gibi belli başlı nedenlerle ortaya 
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çıkmaktadır. Bunun sonucunda da metabolik ve 
renal sorunlarla hasta hayatı tehlikeye girebilir. 
Bu çalışmada geç greft trombozunda hastaya 
bağlı risk faktörleri belirlemek için hasta anam-
nezleri değerlendirilmiştir. Greft trombozu vaskü-
ler cerrahi pratik gündeminde halen önemli bir 
klinik sorundur. Palpabl nabızın olmaması veya 
iskemik semptomların geri gelmesi klinik belirti 
yada semptomlar kolayca tespit edilebilir. Tanı 
invaziv ya da non invaziv tetkikler ile desteklen-
melidir. Yeterli vakit var ise iskeminin durumuna 
göre davranılmalıdır. Geç greft trombozu genel-
likle ilk 2 yılda ortaya çıkar(7). Bizim çalışmadaki 
ilk operasyon ile greft trombozu arasındaki  
geçen süre ortalama 2,5 (9 ay -4,2) yıl olarak 
tespit edildi. 

Femoral arter ve daha distalindeki küçük çaplı 
arterlerde ve ekstremitenin hareketli bölgelerin-
deki arteriyel girişimlerde prostetik greft kullanıl-
ması gerektiğinde ringli PTFE greftler tercih 
sebebi olmalıdır (8). Diz fleksiyonu ile bükülme ve 
kompresyonun, diz altı politetrafloroetilen femoro-
popliteal bypass başarısızlığının bir nedeni 
olduğu düşünülmektedir. Bu sorunu önlemek için 
rijit halkalarla harici olarak desteklenen politet-
rafloroetilen greftler geliştirilmiştir. Halkalı ve halka-
sız politetrafloroetilen femoropopliteal bypassların 
3 yıllık greft açıklık oranında anlamlı bir fark yoktu 
(%74'e karşı %68, p= 0,5) (9).Bizim hasta 
grubunda femoropolitela bypass konumunda ve 
aksillobifemoral bypass grubunda ki tüm 
hastalarda ringli greft kullanıldığı gözlenmiştir. 

Bu çalışmada greft trombozunun nedenlerinden 
olan neointimal yada intimal hiperplazi nedenli 
tıkanıkların olup olmadığı patolojik olarak araştı-
rılmamıştır. Bu nedenle hastalardan alınan trom-
botik materyallere patolojik tanımlama yapılma-
mıştır. Tanı genellikle anamnez, klinik ve ağrı ile 
konulmuştur. Klinik kesin greft trombozu olması 
bilinmesine rağmen kısa sürede operasyona 
alınması planlanan ağrısı çok olan hasta grubuna 
kısa sürede sonuç veren arteriyel grefte doppler 
usg  yapılarak tanı kesinleştirilmiştir. 

Hastalar çoğu zaman anlatılanları anlayamadık-
ları gibi, kendilerine verilen yazılı materyallerden 
de bir şey anlamamaktadırlar. Bu durumların 
yaşanmaması için yazılı materyallerin okunabilir 
olması, kullanılan kelimelerin daha çok yaygın 
kullanımda olan kelimelerden seçilmesi önem 
taşımaktadır (9,10). Çalışmalarda etkili sözel 

hasta eğitiminin, hastaların taburculuk sonrası 
bakım yeteneklerini geliştirdiği ve morbidite ve 
mortaliteyi azalttığı belirtilmiştir (11,12). Yazılı 
materyaller, hasta gereksinimlerine göre oluştu-
rulmuş konuları içermeli ve sözel eğitim modeli 
kullanıldıktan sonra verilen bilgiler yazılı mater-
yallerle pekiştirilmelidir. Özellikle cerrahi bölüm-
lerde taburculuk sonrası bakım sorumluluğunun 
çoğu hasta ve ailesinin üzerindedir (13). Cerrahi 
kliniklerde hasta eğitimi hem hastalığın seyrini 
olumlu yönde etkilemekte, hem hastanede kalış 
süresini kısaltmakta, hem de hastaların yaşam 
kalitesi üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. Bu 
nedenle hasta eğitimi için eğitim materyallerinde 
çeşitliliğin ve kullanımının artması, aynı zamanda 
da hasta eğitimlerinin yaygınlaşması gerekmek-
tedir. Hasta eğitimlerinin artabilmesi için de hem 
fiziki mekanlara hem de yeterli sayıda sağlık 
çalışanına gereksinim duyulması göz ardı edilme-
melidir. Her bireyin tek olduğu unutulmamalı ve 
bireyin gereksinimleri dikkate alınarak eğitimler 
planlanmalıdır. Yeni öğrenme ve öğretme 
tekniklerini kullanılarak eğitimlerin etkinliğinin 
artacağı düşünülmektedir (14).  

Bizim çalışmamızdaki hasta dosyaları ve geriye 
dönük 128 hastadan 76 sına ulaşılarak ilk ope-
rasyondan sonraki taburculuk dönemlerinde ken-
dilerine fiziksel aktivite ve ilaçların düzenli 
kullanılması hakkında görsel ya da yazılı bir 
metin ile bilgilendirilme yapılıp yapılmadığı 
soruldu. Hastaların hepsi hiçbir yazılı metin 
verilmediğini ve sözel olarak ilaçları düzenli 
kullanması ve acil bir durum olur ise en yakın 
hastaneye  başvurulması  söylenildiği ifade edildi, 
hastalara kasık, bacak bükme, oturma ve yan 
yatma konularında dikkat etmeleri gerekenler ile  
ilgili bilgi verildiği öğrenildi. 

Bir araştırmada da histerektomi ameliyatı olan ve 
ameliyat olduktan sonraki yaşamlarına yönelik 
eğitim yapılan hastaların, evde bakımlarına 
yönelik bilgi düzeylerini saptamak amacıyla, 
betimleyici olarak planlanmıştır Araştırmadan 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; 
eğitim düzeyi düşük olan hastaların histerektomi 
ameliyatı ve evde bakım konusunda daha az 
bilgiye sahip oldukları ve eğitim düzeyi 
yükseldikçe bilgi puan ortalamalarının düzenli 
olarak yükseldiği saptanmıştır (15). 

Hastaların eğitim durumları araştırıldığında 128 
hastadan 78 inin ilkokul mezunu 49 ünün ortaokul 
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ve lise mezunu, olduğu gözlendi. Bizim çalışma-
mızda da eğitim durumu ile olumsuz olay arasın-
da düz bir oran olduğu gözlenmektedir. 

Kalp ve damar cerrahisi klinik pratiğinde post op 
hasta taburcu edilir iken ekstremite de greft 
olduğu genelde hastalara anlatılır fakat bu grefte 
yönelik ne gibi fiziksel travmaların yada pozisyo-
nel durumların greftte soruna neden olabileceği  
operasyonlar için genellikle anlatılır. Bunlardan 
belli başlıları aksillobifemoral bypass olan hasta-
ya yan yatmaması gerektiği, aortobifemoral      
bypass olan ve femoropopliteal bypass olan has-
taya bacak bacak üstüne atmaması ve kasıklarını 
öne eğilerek çok fazla bükmemesi gerektiği 
genelde anlatılmaktadır. Fakat hastalara kontrole 
geldiklerinde ilaçlarına bakılarak düzenleme yapıl-
makta, biyokimyasal parametrelerinde hiperlipi-
demi paneli ve kan şeker değerleri genelde 
bakılarak hiperlipidemi tedavisi kan şekeri 
ayarlaması düzenlenmektedir. Fakat genelde bu 
hastalara yapmaması gerekli olan davranışlarla 
ilgili tekrarlayan bilgiler genellikle söylenmemekte 
bildiği kabul edilmektedir. Periferik vasküler 
cerrahi uygulanarak greft implantasyonu yapılan 
hastalara ekstremtelerinde kısaca anlayacakları 
şekilde bir hortum bulunduğu ve bu hortumun 
lokalizasyonunun ortalama yeri gösterilerek bura-
lara olabilecek bir baskı yada travmanın greftte 
yada kısaca hortumda kan akımını engelleyecek  
etki yaratarak  akımı bozacağı anlatılmalıdır. Kısa 
ya da uzun süreli bu travmatik etkinin de grette 
tıkanıklığa yol açabileceği ve heleki bu etikinin 
özellikle ilaç kullanımını kesen ya da düzensiz 
medikal tedavi alan hastalarda daha gangrenöz 
durumlara yol açabileceği anlatılmalıdır. Bu 
anlattığımız tüm faktörler günlük pratiğimizde hep 
olan fakat bizim bildiğimiz fakat hastalarında 
bildiğini düşündüğümüz bilgiler olduğu için önemi 
gözden kaçmaması için sık sık hastalara 
poliklinik kontrollerinde de hatırlatılmalı ve gerekir 

ise görsel yazı verilerek aralıklı olarak bu yazı ve 
görselleri mutlaka okumaları gerektiği anlatıl-
malıdır.  

Bu yazının amacında daha önce bahis edilen 
greft trombozu nedenleri dışında hastaların fizik-
sel ya da bilinçsel grefte yönelik ya da tedaviye 
yönelik olan yanlışlarını ortaya koymak amaçlan-
mıştır. Bunlar nelerdir. Bu çalışmadan şu şekilde 
sonuçlar çıkarılabilir; gretin açıklığını tehlikeye 
atabilecek veya gerefti tıkayabilecek fiziksel 
hareket ve davranışlar, verilen medikal tedavilerin 
öneminin olmadığına veya çok fazla ilaç alıyorum 
mantığına inanarak kullanımını bırakan yada 
düzensiz kullanan hasta grupları hasta anamnez-
lerinden anlaşılarak greft trombozunda etkili 
olabileceği vurgulanmak istenmiştir. Genelde bu 
fiziksel tavır ve davranışlar ile medikal tedavi 
alımının değiştirilmesinden sonra ortalama şika-
yetin başlama süresi 2-4 hafta arasında gerçek-
leşmiştir.  

Bu çalışmada anlaşılan şudur ki; greftin açıklığını 
tehlikeye atabilecek veya grefti tıkayabilecek 
herkesin bildiği patofizyolojik kanıtlar dışında 
fiziksel hareket ve davranışlar, verilen medikal 
tedavilerin öneminin olmadığına inanarak kullanı-
mını bırakan ya da düzensiz kullanan bilinç-sel 
olarak ilaç konusunda hata yapan hasta grupları 
hasta anemnezlerinden anlaşılarak greft 
trombozunda etkili olabileceği gösterilmiştir. 
Arteryel greft uygulanan hastalara medikal teda-
viye önem verilerek kullanılması ve pozisyonel 
greft travmasından korumasının hastanın 
operasyonu korumak için en önemli faktörlerden 
biri olduğu hastaya anlatılmalıdır. Bu bilgilerin 
öneminin gözden kaçmaması için sık sık 
hastalara poliklinik kontrollerinde de hatırlatılarak 
greftte açıklığın daha uzun süreli korunacağı 
düşüncesindeyim. 
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