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Popülasyonumuzda Alt Ekstremite
Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile

Varikosel-Vulvar Variköz Venler
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bi rey le rin ya şam ka li te le ri ni olum suz yön de et ki le yen Kro nik Ve nöz Yet mez lik, Ame-
ri ka Bir le şik Dev let le rin de ye tiş kin nü fu sun yak la şık %10-35’in de gö rü len ve komp li kas yon la rı ne-
de niy le önem li mik tar da sağ lık har ca ma la rı na ne den olan önem li bir sağ lık so ru nu dur. Bu sağ lık
so ru nu bir çok fark lı kli nik gö rü nüm de iz le ne bil mek te olup er kek ler de önem li bir in fer ti li te ne de -
ni olan va ri ko sel ve ka dın lar da ki vul var va ris ler le iliş ki li ola bi le ce ği ne da ir li te ra tür de ba zı ya yın -
lar mev cut tur. Ça lış ma mız da İç Ana do lu böl ge sin de ki iki ili miz de po lik li ni ği mi ze baş vu ran alt
eks tre mi te va ri si mev cut olan has ta lar da va ri ko sel ve ya vul vo-pe ri ne al va ris bir lik te li ği ni de ğer -
len dir me yi amaç la dık. GGee  rreeçç  vvee  YYöönn  tteemm  lleerr::  Ça lış ma ya alt eks tre mi te va ri köz ven le ri mev cut olan
ve bu ne den le cer ra hi ge çir me miş 236 has ta ça lış ma gru bu ola rak ve alt eks tre mi te ve nöz yet mez -
li ği bul gu su ol ma yan 100 has ta kon trol gru bu ola rak da hil edil di. Ve ri le rin is ta tis tik sel ana li zin de
Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pa ket is ta tis tik prog ra mı nı kul lan dık. BBuull  gguu  llaarr::  Ça lış ma gru bu nun
yaş or ta la ma sı 39,42±10.8, kon trol gru bu nun yaş or ta la ma sı ise 39,68±10,9 yıl idi. Ça lış ma ve kon t-
rol gru bun da ki er kek has ta lar da sı ra sıy la %18,42 ve %6,81 ora nın da va ri ko sel göz len di ve yi ne ça-
lış ma ve kon trol gru bun da ki ka dın has ta lar da sı ra sıy la %10,00 ve %7,14oran la rın da vul var va ris
tes pit edil di. SSoo  nnuuçç::  Alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet mez li ği mev cut olan has ta lar da va ri ko sel
ve ya vul vo pe ri ne al va ris bir lik te li ği is ta tis tik sel ve oran sal ola rak art mak ta olup, alt eks tre mi te va -
ris le ri  olan has ta lar da va ri ko sel ve ya vul vo-pe ri ne al va ris yö nün den mu a ye ne ya pıl ma sı nın has ta -
lar ve sağ lık la il gi li ve ri ta ban la rı mız açı sın dan fay da lı so nuç lar ve re ce ği ni dü şün dük.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Va ris; ve nöz yet mez lik; va ri ko sel

AABBSS  TTRRAACCTT  OObb  jjeecc  ttii  vvee::  Chro nic ve no us in suf fi ci ency is an im por tant he alth prob lem which af fects
the qu a lity of li fe the in di vi du als ad ver sely, and se en ap pro xi ma tely 10-35% of the adult po pu la ti -
on in the Uni ted Sta tes. It ca u ses sig ni fi cant he alth ca re ex pen di tu re be ca u se of the comp li ca ti ons.
This me di cal con di ti on can be mo ni to red in many dif fe rent cli ni cal pre sen ta ti ons and so me pub li -
ca ti ons are ava i lab le in li te ra tu re sho wing that chro nic ve no us in suf fi ci ency may be as so ci a ted with
va ri co ce le, which is a ma jor ca u se of in fer ti lity in men, and vul var va ri co se ve ins in wo men. In our
study, we ai med that to eva lu a te the as so ci a ti on of the lo wer ex tre mity va ri co se ve ins with va ri co -
ce le or vul var va ri co se ve ins in the two pro vin ces of Cen tral Ana to li a. MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  We
inc lu ded 236 pa ti ents who had lo wer ex tre mity va ri co se ve ins and no his tory of sur gery as the study
gro up, and 100 pa ti ents wit ho ut any evi den ce of lo wer ex tre mity ve no us in suf fi ci ency fin dings as
the con trol gro up in to our study. Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pac ka ge prog ram was used for sta-
tis ti cal analy sis. RRee  ssuullttss::  The me an age of the study and the con trol gro up we re 39.42±10.8 and
39.68±10.9 ye ars, res pec ti vely. Va ri co ce les we re evi dent in 18.42% and 6.81% of the ma les in the
study and the con trol gro ups res pec ti vely, and vul var va ri co ce les we re se en in 10.00% and 7.14%
of the fe ma les in the study and the con trol gro ups res pec ti vely. CCoonncc  lluu  ssii  oonn::  Exa mi na ti on of pa ti -
ents with lo wer ex tre mity va ri co se ve ins for vul var va ri co se ve ins or va ri co ce les wo uld gi ve  use-
ful re sults for both our pa ti ents and our he alth-re la ted da ta ba ses.

KKeeyy  WWoorrddss::  Va ri ces; ve no us in suf fi ci ency; va ri co ce le
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ak la şık 2000 yı lı aş kın sü re den be ri bi lin -
mek te olan kro nik ve nöz yet mez lik (KVY),
bi rey le rin ya şam ka li te si ni olum suz yön de

et ki le yen önem li bir kli nik du rum dur. Ame ri ka Bir-
le şik Dev let le ri’n de ye tiş kin nü fu sun %10-35’in de
KVY’nin bir for mu mev cut tur ve ve nöz ül ser le rin
te da vi ma li ye ti yıl da 1 mil yar do la rı geç mek te dir.1 

Alt eks tre mi te ve nöz sis te mi ni; de rin, yü ze yel,
kom mu ni kan ve mik ro sir ku la tu ar ve nöz sis tem
ola rak in ce le ye bi li riz. Bu sis tem ler de ge li şen özel-
lik le ka pak ye ter siz li ği, ve nöz tı ka nık lık ve ya kas
pom pa sı nın ye ter li ça lış ma ma sı so nu cu ve nöz hi-
per tan si yon olu şur ve bu KVY’de kli ni ği oluş tu ran
te mel pa to lo ji dir.

Has ta lar ba cak ağ rı la rı, kramp lar, ba sit bir te-
len ji ek ta zi ve va ri köz ven ler den ge niş ve tek rar la -
yan ül ser le re ka dar de ği şen çok çe şit li tab lo lar la
he ki me baş vu ra bi lir ler. KVY ka dın lar da da ha sık
gö rül mek le bir lik te; ge ne tik yat kın lık, cin si yet,
uzun sü re ayak ta kal ma, yaş, obe zi te ve ge be lik bi-
li nen risk fak tör le ri dir.2 KVY ta nı, de ğer len dir me
ve sı nıf lan dır ma sın da 1994 yı lın da CE AP (C: Kli-
nik, E: Et yo lo ji, A: Ana to mi, P: Pa to fiz yo lo ji) sı nıf -
la ma sı ka bul edil miş tir (Tab lo 1).

Ül ke miz gi bi ge liş mek te olan ül ke ler de ço ğun -
luk la ins pek si yon la ve ya ba sit bir mu a ye ne ile ta nı -
sı ko nu la bi le cek ge ni tal böl ge pa to lo ji le rin den olan
va ri ko sel tes ti kü ler ven ler de ki ge ri akım la ka rak te -
ri ze olup, ge nel po pü las yo nun yak la şık %15’in de
gö rül mek te dir ve tes ti kü ler ven le rin ve pam pi ni -
form plek su sun anor mal tor ti o zi te si ve di la tas yo nu

ile tes ti kü ler fonk si yon la rı azal ta rak er kek in fer ti li -
te si ne ne den olan kli nik bir du rum dur.3-6 Bu ko nu -
da kay nak oluş tu ra cak bil gi ler ge nel lik le ge liş-
miş ül ke le re ait tir, fa kat ül ke miz de ya pı la cak ça lış -
ma lar bi ze da ha doğ ru bir kay nak oluş tu ra cak tır.
Adö le san va ri ko sel sık lı ğı nın de ğer len di ril di ği çe-
şit li ça lış ma lar da bu oran %3,2, %7,6, %0,6 ve %7,2
şek lin de dir.3 Va ri ko se lin et yo lo ji si tam ola rak bi lin -
me mek te olup, çe şit li ne den ler le sper ma tik ven de
ve pam pi ni form plek sus ta ki ge ri akı mın ve ba sın cın
ar tı şı so nu cu olu şur. Ve nöz valv le rin yok lu ğu ve ya
in kom pe tan sı, ve nöz kol la te ral le rin ge li şi mi ve re nal
ven ba sın cı nın ar tı şı ola sı me ka niz ma lar dır. Pri mer
va ri ko sel ve pri mer sa fe no fe mo ral yet mez lik ara sın -
da fiz yo pa to lo jik ve he mo di na mik ben zer lik ler bu-
lun mak ta dır ve li te ra tür de ki ba zı ça lış ma lar va ri ko-
se lin alt ta ya tan ar ter yel ve ve nöz pa to lo ji le re bağ lı
ol du ğu nu ve pe ri fe rik va ri köz ven ler le bir lik te gö-
rül me ora nı nın art tı ğı nı ra por et mek te, bir çok ça-
lış ma da sa fe no fe mo ral bi leş ke val vu ler yet mez li ği
ile bir lik te olan pe ri fe rik va ri köz ven ler le va ri ko sel
ara sın da bir iliş ki ol du ğu nu gös ter mek te dir.4,6

Va ris le rin en sık iz len di ği lo ka li zas yon alt eks-
tre mi te ler ol mak la bir lik te, na dir ola rak pa ra rek -
tal, glu te al, vul var ve ya sup ra pu bik
lo ka li zas yon lar da da va ris ge li şe bil mek te dir.7 Pel-
vik ağ rı nın ka dın lar da iyi bi li nen bir ne de ni olan
pel vik va ri ko sel ve ya pel vik kon jes yon sen dro -
mun da (PCS) alt ta ya tan me ka niz ma ve nöz ka pak -
lar da ki do ğum sal yet mez lik tir ve li te ra tür de ki ba zı
ça lış ma lar da tes tis va ri ko sel le ri ile ben zer şekil de
in fer ti li te ye ne den ola bi le cek le ri öne sü rül mek te -
dir.8,9 Pel vik kon jes yon sen dro mu vul var va ris ler le
bir lik te olan ve ya ol ma yan dü zen siz pel vik ağ rı,
dis pa ra nu i, dis me no re, va ji nal dol gun luk ve ya ağır-
lık ile ka rak te ri ze olup, vul var va ris ler ve pel vik
kon jes yon sen dro mu hi po gas trik ve ova ri an ve nöz
sis te min yet mez li ği ile iliş ki li dir.10 Ge nel lik le vul-
var, pe ri ne al ve alt eks tre mi te va ris le riy le iliş ki li
olan pel vik va ri ko sel pa to fiz yo lo ji sin de, in ter nal ve
eks tre nal ili ak ven ler gi bi pel vik ve nöz sis tem de ki
val vü ler yet mez li ğin önem li bir ro lü var dır.9 Pel-
vik va ris ler le alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği ara-
sın da önem li bir iliş ki ol du ğu nu gös te ren ça lış ma lar
var sa da, bu bir lik te lik ora nı nı in ce le yen ça lış ma -
la rın sa yı sı faz la de ğil dir.9
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Klinik Sınıflama (C0-C6)

C0 Venöz hastalık açısından görülebilen ve 

palpe edilebilen hastalık yok

C1 Telenjektazi veya retiküler venler

C2 Variköz venler

C3 Ödem

C4 Venöz hastalığa bağlı cilt değişiklikleri

C4a Pigmentasyon, egzema

C4b Lipodermatosklerozis, beyaz atrofi

C5 Cilt değişiklikleri ile birlikte iyileşmiş ülser

C6 Cilt değişiklikleri ile birlikte aktif ülser

TABLO 1: CEAP sınıflaması.
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Vul va nın va ri köz ven le ri ge nel lik le ruh sal ve
fi zik sel sı kın tı ve ri ci bir va ris for mu dur. Vul var
ven ler bü yük sa fen ve nin in kom pe tan eks tre nal
pu den tal da lı ve in ter nal ili ak ve nin in ter nal pu-
den tal dal la rın da ki hi per tan si yon ne de niy le di la te
ola bi lir ler ve bu ven ler de ki ref lü pe ri ne, pos te ri or
la bi a ve üst pos te ro me di al uy luk böl ge si nin va ris -
le ri ni oluş tu rur.11 

Vul vo pe ri ne al va ri köz ven ler ge nel lik le do -
ğum sı ra sın da gö rü lür ve olu şum la rın da önem li rol
oy na yan hor mon la rın ya nı sı ra sık kar şı la şı lan bir
ne den de sa fen ven yet mez li ği ile alt eks tre mi te va-
ri köz di la tas yon la rı na ne den olan ve nöz ref lü dür.
Vul var ve nöz ağ, bü yük sa fen ve nin da lı olan eks-
ter nal pu den tal ven ler ve in ter nal ili ak ven le rin da -
lı olan in ter nal ili ak ven ler ta ra fın dan dre ne
edil mek te dir ve alt eks tre mi te re kür ren va ri köz
ven le rin de in fe ri or epi gas trik ven ve pu den tal ven-
ler ara sın da ki re zi dü el bağ lan tı la ra ve ne o vas kü la -
ri zas yon la ra dik kat çe kil mek te dir.10

Bu ça lış ma nın ama cı, İç Ana do lu böl ge sin de
alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve ve nöz yet mez li ği
olan has ta lar da, va ri ko sel-vul var va ri köz di la tas -
yon lar ile alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve ve nöz
yet mez li ği ara sın da ki bir lik te gö rül me sık lı ğı nın
de ğer len di ril me si dir.

GE REÇ VE YÖN TEM LER

2011-2013 yıl la rın da Yoz gat Dev let Has ta ne si ve
Hi tit Üni ver si te si Ço rum Eği tim ve Araş tır ma Has-
ta ne si Kalp Da mar Cer ra hi si bö lü mü po lik li nik le -
ri ne baş vur muş, ça pı 3 mm’den bü yük alt
eks tre mi te va ri köz ven le ri olan, ve da ha ön ce alt
eks tre mi te va ri köz ven le ri ne de niy le cer ra hi gi ri -
şim ya pıl ma mış 236 has ta ça lış ma ya alın dı ve yi ne
ay nı po lik li nik le re ba cak ağ rı sı şika ye ti ile baş vur -
muş alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği kli nik bul gu -
la rı ol ma yan 100 has ta kon trol gru bu ola rak
se çil di. 

Alt eks tre mi te ve nöz yet mez li ği, has ta la rın
anam nez le ri ve Tren de len burg tes ti ni de içe ren de-
tay lı fi zik mu a ye ne le ri ile sap tan dı ve ve ri ler kay-
de dil di. Ça pı 3 mm’den bü yük alt eks tre mi te
va ri köz di la tas yo nu sap tan mış has ta lar (CE AP-2 ve

üze rin de ki grup ta ki ler) alt eks tre mi te ve nöz yet-
mez lik li has ta ça lış ma gru bu ola rak be lir len di ve
rad yo lo ji bö lü mün de su pin po zis yo nun da yap tı rıl -
mış olan alt eks tre mi te ve nöz sis tem renk li Dopp-
ler ul tra so nog ra fi (USG) tet ki ki so nuç la rı (gri
ska la da du var strük tü rü, in tra lü mi nal eko je ni te,
çap ve kom pres si bi li te, ref lü yü içe ren) kay de dil di.
Alt eks tre mi te ve nöz sis tem renk li Dopp ler USG’de
0,5 sa ni ye den uzun ret rog rad akım sap ta nan ve ya
Val sal va ma nev ra sı ile 1 sa ni ye den uzun ret rog rad
akım sap ta nan has ta lar da ki ref lü pa to lo jik ola rak
ka bul edil di. Alt eks tre mi te ve nöz yet mez lik li has -
ta ça lış ma gru bun da ki er kek has ta lar üro lo ji bö lü -
mü ne yön len di ril di ve ay nı  uz man dok tor lar
ta ra fın dan ayak ta ve su pin po zis yo nun da ya pı lan
skro tal fi zik mu a ye ne le ri ve nor mal res pi ras yon da
ve Val sal va ma nev ra sı es na sın da ya pı lan skro tal
(pam pi ni form plek sus) ul ra so nog ra fi tet ki ki ile va-
ri ko sel sap ta nan has ta lar kay de dil di. Alt eks tre mi -
te ve nöz yet mez lik li ka dın has ta la rın ka dın
has ta lık la rı ve do ğum uz ma nı dok tor lar ta ra fın dan
ayak ta ve su pin po zis yo nun da iken ge ni tal böl ge fi -
zik mu a ye ne le ri ya pıl dı ve 3 mm’den bü yük çap lı
vul vo-pe ri nel va ri si sap ta nan has ta lar kay de dil di. 

İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ

Bu ça lış ma da sü rek li de ğiş ken ler or ta la ma ± stan-
dart sap ma ve ka te go rik de ğiş ken ler ise fre kans ve
% ola rak gös te ril di. Ve ri le rin kar şı laş tı rıl ma sın da
Mi ni tab 16 sta tis ti cal soft wa re pa ket is ta tis tik prog-
ra mı (Penns ylva ni a, ABD) ve ba sic sta tis tics-2 sam-
p le po is si on ra te me to du kul la nıl mış ve p<0,05
is ta tis tik sel ola rak an lam lı ka bul edil miş tir.  

BUL GU LAR
Ça lış ma ve kon trol grup la rın da ki has ta la ra ait de-
mog ra fik ve ri ler Tab lo 2’de su nul muş tur. 

POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ... Seyhan YILMAZ ve ark.

Çalışma grubu Kontrol grubu

Yaş ortalaması 39,42±10,8 39,68±10,9

Kadın 160 56

Erkek 76 44

Toplam 236 100

TABLO 2: Gruplara ait demografik veriler.
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Ça lış ma ve kon trol grup la rın da ki has ta lar da
sap ta nan va ri ko sel ve vul var va ris sa yı ve yüz de le -
ri Tab lo 3’te gös te ril miş tir.

Ça lış ma gru bun da ki 92 (%39) has ta CE AP ev -
re-2, 124 has ta CE AP ev re-3 (%52), 12 has ta CE AP
ev re-4a (%5), 4 has ta CE AP ev re-4b (%1), 4 has ta
CE AP ev re-6 (%1)’da idi.

Ça lış ma gru bun da ki 152 (%64) has ta da sa fe -
no fe mo ral yet mez lik, 68 (%28) de rin fe mo ral yet-
mez lik sap tan dı. Has ta la rın 64’ün de (%27) sa fe no -
fe mo ral bi leş ke ve ya de rin fe mo ral ve nöz yet mez -
lik sap tan ma dı.

Ça lış ma ya ka tı lan hiç bir has ta da alt eks tre mi -
te ve nöz trom bo em bo li si sap tan ma dı.

Ça lış ma gru bun da ki 4 has ta da de rin fe mo ral
yet mez lik le bir lik te va ri ko sel, 4 has ta da de rin fe-
mo ral yet mez lik le bir lik te vul var va ris sap tan dı.
Ça lış ma gru bun da ki 8 has ta da sa fe no fe mo ral bi leş -
ke yet mez li ği ile bir lik te va ri ko sel, 12 has ta da sa fe-
no fe mo ral bi leş ke yet mez li ği ile bir lik te vul var
va ris sap tan dı.

TAR TIŞ MA

Ge liş miş ül ke ler de sık gö rül mek te olan önem li sağ-
lık so run la rın dan bi ri olan va ri köz ven ler ve kro nik
ve nöz yet mez lik ile va ri ko sel ara sın da he mo di na -
mik ve fiz yo pa to lo jik açı dan ben zer lik ler olup, val-
vu ler yet mez li ğe bağ lı ge liş tik le ri dü şü nül mek-
te dir. Va ri ko sel sık lı ğı ge nel po pü las yon da yak la -
şık %15, adö le san va ri ko sel sık lı ğı ise %0,6-7,6 ola-
rak bil di ril miş tir.3 Bi zim ça lış ma mız da da kon trol
gru bun da ki has ta lar da va ri ko sel ora nı bu oran lar la
uyum lu olup %7’dir, ça lış ma gru bun da ki has ta lar -
da ise va ri ko sel gö rül me sık lı ğı %18,42 olup, bu
oran bi ze alt eks tre mi te va ris le ri mev cut olan has-

ta lar da va ri ko sel gö rül me sık lı ğı nın is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı şekil de art tı ğı nı gös ter mek te dir. Yi ne
ba zı ça lış ma lar da va ri ko sel ile sa fe no fe mo ral bi leş -
ke yet mez li ği ara sın da iliş ki ol du ğu, ve va ri ko se lin
sis te mik ve nöz yet mez li ğin bir semp to mu ola bi le -
ce ği be lir til miş tir ve bi zim ça lış ma mız da da ça lış ma
gru bun da ki has ta la rı mı zın %28’in de de rin fe mo ral
ven de ve %64’ün de sa fe no fe mo ral bi leş ke de yet-
mez lik sap tan mış tır.4 Yıl dız ve ark.  ça lış ma la rın da
va ri ko sel sap ta nan ol gu lar da sa fe no fe mo ral yet-
mez lik sap tan ma ora nı nı %76,2 ola rak bil dir miş -
ler dir.6 Bi zim ça lış ma mız da ki va ri ko sel sap ta nan
has ta lar da da sa fe no fe mo ral bi leş ke yet mez li ği gö-
rül me ora nı %57,14 ola rak sap tan mış olup, ge nel
po pü las yo na gö re oran sal ola rak an lam lı şekil de
art mış tır.

Li te ra tür de alt eks tre mi te va ris le ri nin pel vik
va ris ler le bir lik te göz len di ği bil di ril mek tey se de,
bu bir lik te li ğin sık lı ğı na yö ne lik ye ter li sa yı da ça-
lış ma bu lun ma mak ta dır. Pel vik va ris le rin ge nel
ka dın po pü las yo nun %10’un da gö rül dü ğü bil di -
ril mek te olup, bi zim ça lış ma mız da da bu oran li-
te ra tür le uyum lu dur ve kon trol gru bun da %7
ola rak sap tan mış tır.9 Vul vo pe ri ne al va ris ler sa fen
ven yet mez li ği ile de iliş ki li dir ve Gül taş lı ve ark.
ça lış ma la rın da pel vik va ris ler ve alt eks tre mi te
ve nöz yet mez li ği ara sın da ki iliş ki nin is ta tis tik sel
ola rak an lam lı ol du ğu nu bil dir miş ler dir.9 Bi zim
ça lış ma mız da da ça lış ma gru bun da ki has ta lar da
oran sal ola rak an lam lı şekil de bu iliş ki nin mev-
cu di ye ti göz lem len miş tir. As ho ur ve ark. ça lış -
ma la rın da alt eks tre mi te va ri köz ven le ri olan
has ta la rın %15,8’in de pel vik kon jes yon sen dro -
mu semp tom la rı na bağ lı ol mak sı zın vul var va ris
sap ta dık la rı nı bil dir miş ler dir.10 Bi zim ça lış ma -
mız da da, ça lış ma gru bun da ki ka dın has ta la rın
%10’un da pel vik kon jes yon sen dro mu smep tom -

Seyhan YILMAZ ve ark. POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ...

Çalışma grubu (n) Yüzde (%) Kontrol grubu (n) Yüzde(%) p

Varikosel 14 18,42 3 6,81 0,047

Vulvar varis 16 10,00 4 7,14 0,494

Toplam 30 12,71 7 7,00 0,088

TABLO 3: Erkek hastalarda görülen varikosel ve kadın hastalarda görülen vulvar varis sayı ve oranları.



la rı na ba kıl mak sı zın vul var va ris sap tan mış tır.
As ho ur ve ark. alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ile
bir lik te semp to ma tik vul vo-pe ri ne al va ris le ri
olan has ta la rın art mış pel vik ve nöz yet mez lik 
(hi po gas trik ve ya sol ova ri an ven) ris ki ne sa hip
ol duk la rı nı bil dir miş ler dir.10 Ka ra ve ark. da sup-
ra pu bik va ris le rin ve na pu den ta eks ter na ve ve na
epi gas tri ka sü per fi si a lis ile iliş ki li ola bi le ce ği ni
be lirt miş olup, bi zim ça lış ma mız da ki alt eks tre -
mi te ve nöz yet mez li ği ol ma yan ça lış ma gru bu
has ta la rı nın bir kıs mın da da ve na sap he na mag-
na nın ve in ter nal ili ak ve nin pel vik ve vul vo-pe -
ri ne al böl ge yi dre ne eden dal la rın da yet mez lik
ola bi le ce ği ve vul var va ris le rin bu ne den le ge liş -
miş ola bi le ce ği dü şü nül müş tür.7 Ça lış ma mız da
ve na sap he na man ga nın ve in ter nal ili ak ve nin
pel vik ve vul vo-pe ri ne al böl ge yi dre ne eden dal-
la rı na yö ne lik bir in ce le me ya pıl ma mış sa da, alt
eks tre mi te va ris le ri olan has ta lar da bü tün alt eks-
tre mi te ve nöz sis te mi nin de tay lı şekil de in ce len -
me si nin ve yet mez lik ve çap la rın be lir til di ği
de tay lı ve nöz ha ri ta la ma nın ya pıl ma sı nın ge rek -
li ol du ğu nu dü şün mek te yiz. 

Li te ra tür de ki ba zı ça lış ma lar da in fer ti li te ye
ne den ola bi le ce ği öne sü rü len pel vik kon jes yon
sen dro mu ço ğun luk la mul ti par lar da gö rül mek te dir
ve vul vo-pe ri ne al va ris ler de ge nel lik le do ğum sı ra-
sın da gö rü lür ler.9,10 Gül taş lı ve ark.  ça lış ma la rın da
ka dın la rın do ğum sa yı la rı ile pel vik kon jes yon ara-
sın da önem li bir iliş ki sap ta ma dık la rı nı bil dir miş -
ler dir.9 Biz ça lış ma mız da ka dın has ta la rın do ğum
sa yı la rı ile vul var va ris ler ara sın da bir de ğer len dir -
me yap ma dık.

Ka ra ve ark. ça lış ma la rın da cer ra hi li gas yon
son ra sı ve na pu den ta eks ter na ve ya ve na epi gas -
tri ka sü per fi si a lis ile iliş ki li in gu i nal ve nöz kol la -
te ral le rin ge li şe bi le ce ği ni bil dir miş ler dir.7 Bi zim
ça lış ma mız da ki hiç bir has ta da da ha ön ce alt eks-
tre mi te ve nöz sis te mi ne yö ne lik cer ra hi gi ri şim
uy gu lan ma mış tı ve fi zik mu a ye ne ve renk li

Dopp ler USG ile ve nöz trom büs sap tan ma mış -
tı.

Ça lış ma mız ül ke mi zin lo kal bir böl ge sin de ki
has ta lar da, alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet-
mez li ği ile va ri ko sel ve vul var va ris ler ara sın da ki
bir lik te li ği de ğer len dir me ye yö ne lik ve ri ler or ta ya
koy muş tur ve ül ke miz de bu bir lik te li ği sap ta ma ya
yö ne lik ye ter li sa yı da ça lış ma bu lun ma dı ğı li te ra -
tür in ce le me sin de göz lem len miş tir. Ça lış ma mı zın
is ta tis tik sel ana li zi alt eks tre mi te va ri köz ven le ri
ve ve nöz yet mez li ği ile va ri ko sel mev cu di ye ti ara-
sın da cid di bir iliş ki ol du ğu nu gös ter mek te tir. Yi -
ne ça lış ma mız da alt eks tre mi te va ri köz ven le ri ve
ve nöz yet mez li ği ile vul var va ris mev cu di ye ti ara-
sın da oran sal ola rak art mış bir iliş ki ol du ğu gö rül -
müş tür. Ül ke miz de ki has ta lar da alt eks tre mi te
va ris le ri ile va ri ko sel ve vul var va ris ler ara sın da ki
bir lik te li ği araş tı ran da ha faz la sa yı da has ta ka tı -
lım lı bi lim sel ça lış ma lar ya pıl ma sı nın, ken di ve ri
ta ban la rı mı zı oluş tu ra bil mek ve da ha sağ lık lı araş-
tır ma lar ya pa bil mek açı sın dan önem li ol du ğu nu
dü şü nü yo ruz. 

Söy le mez ve ark.  has ta la rın va ri ko se li far ket -
me oran la rı nın %3,6 ol du ğu nu, ve gra de 1 va ri ko -
se lin semp to ma tik ol ma dan has ta ta ra fın dan
far ke dil me si nin çok zor ola ca ğı nı bil dir miş ler dir.3

So nuç ola rak, alt eks tre mi te va ris le ri ve ve nöz yet-
mez li ği olan has ta la rın va ri ko sel ve vul var va ris ler
var lı ğı açı sın dan de ğer len di ril me si ge rek ti ği ni, ve
ya pı la cak olan bu de ğer len dir me nin özel lik le he -
kim ta ra fın dan sor gu lan ma dık ça ço ğu kez has ta ta-
ra fın dan ifa de edil mek te güç lük çe ki len pel vik ve
vul vo-pe ri ne al va ris le rin er ken ta nı ve te da vi sin de
ve va ri ko sel mev cu di ye ti nin far kın da ol ma yan er -
kek has ta lar da in fer ti li te er ken ta nı ve te da vi sin de
fay da lı ola ca ğı nı dü şün mek te yiz.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya finansal
destek bildirmemiştir.

Damar Cer Derg 2013;22(3) 301

POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ... Seyhan YILMAZ ve ark.



Damar Cer Derg 2013;22(3)302

Seyhan YILMAZ ve ark. POPÜLASYONUMUZDA ALT EKSTREMİTE VARİKÖZ VENLERİ VE VENÖZ YETMEZLİĞİ...

1. Sa yın ÖA, Da yı oğ lu E. Kro nik Ve nöz Ye ter -
siz lik te Kli nik ve CE AP sı nıf la ma sı. In: Boz kurt
AK, Yıl dı rım M, eds. Kro nik Ve nöz Ye ter siz lik.
İ.Ü. Cer rah pa şa Tıp Fa kül te si Sü rek li Tıp Eği -
ti mi Et kin lik le ri Sem poz yum Di zi si, No.56,
2007.

2. Boz kurt AK. Türk Kalp Da mar Cer ra hi si Der -
ne ği Pe ri fe rik Ar ter ve Ven Has ta lık la rı Te da -
vi Kı la vu zu. İstan bul: Gü neş Tıp Ki ta bev le ri;
2008. p.96-127  

3. Söy le mez H, Atar M, Boz kurt Y, Pen be gül N,
San cak tu tar AA. [Fre qu ency and awa re ness
of in gu i nal and ge ni tal or gan ano ma li es
among men in mi li tary age]. Tur kish J Urol
2011;37(2):153-8.

4. Ko yun cu H, Er ge nog lu M, Yen ci lek F, Gul can

N, Tas de len N, Yen ci lek E, et al. The eva lu a -
ti on of sap he no fe mo ral in suf fi ci ency in pri mary
adult va ri co ce le. J An drol 2011;32(2):151-4.

5. Aş cı R, Açık göz R. Va ri ko sel: i�nsi dans, eti yo -
lo ji ve fiz yo pa to lo ji. Tur ki ye Kli nik le ri J Uro logy-
Spe ci al To pics 2012;5(3):6-12.

6. Yıl dız S, Kök sal M, Gü neş M, Türk soy Ö, Al -
tun L. Pri mer va ri ko sel li ol gu lar da sa fe no femo -
ral yet mez lik. An ka ra Üni ver si te si Tıp
Fa kül te si Mec mu a sı 2005;58:172-5.

7. Ka ra SA, Yıl maz E., Ay dı nu raz K., Dap han Ç.
Sup ra pu bik trom bo ze va ris le rin rad yo lo jik ta nı -
sı. Ta nı sal ve Gi ri şim sel Rad yo lo ji 2002;8:413-
6. 

8. Ta ra zov P, Pro zo rovs kij K, Ru mi ant se va S.
Preg nancy af ter em bo li za ti on of an ova ri an

va ri co ce le as so ci a ted with in fer ti lity: re port of
two ca ses. Di agn In terv Ra di ol 2011;17(2):
174-6.

9. Gül taş li NZ, Kurt A, Ipek A, Gü müş M, Ya zi ci -
oğ lu KR, Dil men G, et al. The re la ti on bet we -
en pel vic va ri co se ve ins, chro nic pel vic pa in
and lo wer ex tre mity ve no us in suf fi ci ency in
wo men. Di agn In terv Ra di ol 2006;12(1):34-8.

10. As ho ur MA, So li man HET, Kho u ge er GA. Ro -
le of des cen ding ve nog raphy and en do ve no us
em bo li za ti on in tre at ment of fe ma les with lo -
wer ex tre mity va ri co se ve ins, vul var and pos-
te ri or thigh va ri ces. Sa u di Med J 2007;
28(2):206-12.

11. Dodd H, Wright HP. Vul val va ri co se ve ins in
preg nancy. Br Med J 1959;1(5125):831-2.

KAYNAKLAR


