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ÖĞRENME HEDEFLERI

	� Endovasküler tekniklerin son 30 yılda 
gösterdiği evrim.

	� Anevrizmaların mikrocerrahi klipleme 
ile tedavisi bir subaraknoid diseksiyon 
cerrahisidir.

	� Her anevrizma farklı bir sisternada 
yerleşim gösterir. Cerrahi planlama bu 
sisternayı ortaya koymayı sağlayan bir 
kraniyotomi yapılmak üzere planlanır.

	� Anevrizma cerrahisinin ana ekipmanı 
olan cerrahi mikroskoplar günümüzde 
intraoperetif videoanjiyografi teknoloji-
sine sahiptir.

	� Mikrocerrahi kliplemenin temel pren-
sibi, her daim anevrizmanın proksima-
lindeki artere hâkim olunmak kaydıyla 
gerekli durumlarda geçici klipleme 
yapılabilmesidir.
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GİRİŞ

Koil embolizasyon, balon ve stent modelleme 
tekniklerinin geliştirilmesi ve akım çevirici 
stentlerin kullanıma girmesi ile intraserebral 
anevrizmaların tedavisinde önemli bir deği-
şim meydana gelmiştir [1-3]. Endovasküler 
tekniklerin son 30 yılda gösterdiği evrim,  
mikrocerrahi ile tedavi edilen anevrizma 
sayısında önemli ölçüde gerilemeye neden 
olmuştur. Kanamış anevrizma tedavisinde 
endovasküler ve mikrocerrahi yöntemleri kar-
şılaştıran ISAT çalışmasında endovasküler 
tedavinin daha düşük morbidite oranları sağla-
ması, bu değişimde önemli rol oynamıştır [4]. 
Ek olarak; ISUAI çalışmasında küçük boyutlu 
anevrizmaların daha önceden tahmin edildiği 
düzeyde kanamadıklarının belirlenmesi üzerine, 

mikrocerrahi yöntemle tedavi edilen anevrizma 
sayısında önemli düzeyde azalma olmuştur [5].

Mikrocerrahi kliplemeye daha az ihtiyaç 
duyulması, bu tedaviyi sürekli gerçekleştiren 
yetkin cerrahların sayısının azalmasına ve bir 
sonraki nöroşirürjen nesline bilgi aktarımının 
tehlikeye girmesi sürecini başlatmıştır. Tersine; 
birçok ülkede, yeni nöroşirürjenler de endovas-
küler anevrizma tedavisini öğrenme ve uygu-
lama yoluna yönelmişlerdir. Bu dönüşümün 
uzun vadedeki sonuçlarını belirlemek şu aşa-
mada güç gözükmektedir. Diğer taraftan; hâlâ 
önemli sayıda olgu, endovasküler yöntemlerle 
tedaviye uygun değildir ya da mikrocerrahi 
klipleme ile daha kolay ve etkin şekilde tedavi 
edilebilmektedir [1, 6].

Bu çalışmada anevrizmalara nöroşirürjen 
bakış açısı ve mikrocerrahi klipleme tedavisi 
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esnasında kullanılan alet, teknoloji ve teknikler 
derlenmiştir.

GENEL BİLGİLER

Modern nöroşirürjinin temel standartları 
yaklaşık yarım yüzyıl önce belirlenmiş olsa 
da geçen süre zarfında, ekipman ve teknoloji 
çarpıcı bir mükemmelleşme süreci geçirmiş-
tir. Cerrahi sahadaki BOS ya da kan ürünlerini 
uzaklaştıran aspiratör, dokuları ayıran mik-
romakas ve disektör ve kanama kontrolü için 
bipolar forseps gibi temel mikrocerrahi aletle-
rin yanısıra, iki ekipman anevrizma cerrahisi 
için vazgeçilmez ve şarttır: cerrahi mikroskop 
ve anevrizma klipleri. 

Cerrahi mikroskop, modern nöroşirürjinin 
tanımlayıcı aletidir [7]. Cerrahi mikroskop-
lar; hareket ettirmesi güç ve hantal aletlerden 
elektromanyetik frenli ve karşı-ağırlık sistemi 
ile pratik ağırlıkları ortadan kaldırılmış, cerrahi 
sahayı defalarca büyüterek ve aydınlatarak, 
cerrahın en ufak doku detayına kadar görebil-
mesini ve güvenli cerrahi diseksiyonunun yapı-
labilmesini mümkün kılan aletlere evrilmiştir 
[8]. Günümüzde mikroskop kullanılmadan 
mikrocerrahi kliplemenin gerçekleştirilmesi 
kabul edilemez bir durumdur.

Serebral arterler ve anevrizmalar, birbiriyle 
komşu sisternalar ve bunları birbirinden ayıran 
araknoid bantlardan meydana gelen subarak-
noid mesafede yerleşim gösterirler. Araknoid 
bantların diseksiyonu ile serebral fissürler açılır 
ve olağan halinde birbirine tutunan serebral lob 
ve hemisferler birbirinden ayrılır. Subaraknoid 
koridorda derinleşildikçe sisternaların içinde 
ilerlenir ve burada yerleşim gösteren anev-
rizma ve çevresindeki yapılar ortaya koyulur. 
Cerrahi mikroskopların görüş sahasını yaklaşık 
40 kat büyüterek, en küçük boyutlu yapıların 
dahi güvenle manipüle edilmesini mümkün 
kılması, mikrocerrahi kliplemenin başarısını ve 
güvenliğini iki aşamada arttırmaktadır: proksi-
mal kontrol sağlanması ve pial planın korun-
ması. Proksimal kontrol; henüz anevrizmanın 
tamamına hakim olmadan gelişebilecek bir 
erken kanamayı kontrol etmek amacıyla, geçici 

klip yerleştirilmesi için anevrizmaya kan akı-
mını getiren proksimal arterin ortaya koyulma-
sıdır. Bu sayede ana damar ve iskemi süresine 
toleransı düşük olan perforan arterler rahat-
lıkla belirlenmektedir. Pial planın korunması 
ise, cerrahi diseksiyonun sadece subaraknoid 
mesafede kalması ve beyin dokusuna girilme-
sinin önüne geçilmesidir.

Modern mikroskoplar, temel işlevlerinin 
ötesinde imkanlar sunmaktadır. İdeal mikro-
cerrahi klipleme, anevrizmanın boynuna yer-
leştirilen kalıcı kliplerin anevrizma içine kan 
akımının girişini tamamen durdurması, ancak 
proksimal ve distal arterlerin ve perforan arter-
lerin normal kan akımının korunmasıdır. Aksi 
durumda, yetersiz kliplemeye bağlı tekrarlayan 
ameliyat gerekliliği ya da normal damarların 
kapatılmasına bağlı iskemik komplikasyon-
lar gelişebilmektedir. Bu komplikasyonların 
önüne geçmek için mikrodoppler ultrasonog-
rafi, intraoperatif nöromonitorizasyon gibi 
yöntemler denenmiş olsa da, intraoperatif 
anjiyografi altın standart yöntem olarak öne 
çıkmıştır [9, 10]. Diğer taraftan, bu yöntem ek 
personel ve ekipman gerektirmektedir ve ame-
liyathane iş akışını önemli ölçüde engelleyici 
olabilmektedir [11]. Bu zorlukların üstesinden 
gelmek için, modern nöroşirurji mikroskop-
larına entegre olan kameraları ile dakikalar 
içinde kolaylıkla uygulanabilen intraoperatif 
videoanjiyografi (VA) yöntemleri geliştirilmiş-
tir [11, 12] (Resim 1-3).

VA yöntemleri, insan gözünün fizyolojik 
algılama sınırlarının ötesindeki ışık tayfında 
floresans ışıması yapan boyar maddelerin 
damar içine uygulanmasını takiben mikrosko-
bun VA kamera ünitesinde bu ışımanın yaka-
lanması, videoya kaydedilmesi ve cerrahi ekip 
tarafından anlık değerlendirilmesi esasına 
dayanır. Yaygın olarak kullanılan iki boyar 
madde, indosiyanin yeşili (ICG-VA) ve sod-
yum fluoreseindir (FNa-VA) [11, 12].

Anevrizma klipleri anevrizma cerrahisinin 
temel ekipmanıdır. Her anevrizmanın ken-
dine özgü pato-anatomisi nedeniyle çok çeşitli 
boy ve şekilde klipler mevcuttur [13]. En 
sık kullanılan Sugita ve Yaşargil tipi klipler, 
1,5 burgulu yapıları ile yüksek kapanma gücü 
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sağlamaktadır ve titanyum ya da krom-kobalt 
yapılarıyla BT ve MR uyumludurlar. (Resim 4)

Anevrizma klipleri iki amaçla kullanılır: 
kalıcı klipleme ve geçici klipleme. Geçici 
klipleme, anevrizmanın proksimalindeki arte-
rin kapatılarak anevrizmaya ulaşan kan akı-
mının azaltılması / durdurulmasını hedefler 
[7]. Subaraknoid mesafedeki diseksiyonun ilk 
amacı, anevrizmadan da önce proksimal arterin 
kontrol altına alınmasıdır; çünkü erken anev-
rizma kanaması riski mikrocerrahi kliplemenin 
her aşamasında mevcuttur. Ayrıca; geçici klip-
leme anevrizmanın tonusunu azaltarak, disek-
siyonu da önemli ölçüde kolaylaştırır. Geçici 
klipleme genellikle aralıklı şekilde, ön sirkülas-
yonda 5 dk ve arka sirkülasyonda 2-3 dk süre-
lerle uygulanır; ancak bu hususta literatürde 
kesin karar bulunmamaktadır. Geçici klipleme 

de en kritik unsurlardan biri, perforan arterlerin 
klip bacaklarının içine alınmamasıdır; çünkü 
bu arteriollerin duvar yapıları kolaylıkla hasar 
lanab ilmek tedir . Uzamış geçici klipleme iske-
mik komplikasyonlara neden olabilir; bu bağ-
lamda, nöroanestezi ekibiyle ortak şekilde, kan 
basıncının yükseltilmesi ve nöroprotektif ajan-
ların kullanılması uygulanabilir.

Kalıcı klipleme; anevrizmanın büyüklüğü, 
anevrizma distalindeki arterler ile ilişkisi, 
anevrizma boynundaki ateroskleroz varlığı ve 
anevrizma boynuna yakın perforan arterler gibi 
çok sayıda unsur göz önüne alınarak gerçekleş-
tirilir. Klip nihai olarak subaraknoid mesafede 
yer kaplayacağı için, yaslanacağı venler ya da 
kranial sinirler de dikkate alınmalıdır. Kalıcı 
kliplemenin mümkün olduğunca basit olması 
ve az kliple tamamlanması hedeflenir; ancak 

Resim 1. A. Anjiyografide sol IKA enjeksiyonunda, yukarı yönelimli AKomAA saptanmıştır. B. Aynı 
görünümün 3D rekonstrüksiyonu. C. İntraoperatif görünüm. Sağ frontotemporal kraniyotomi ve 
Sylvian fissür diseksiyonu ile ulaşılan anevrizma (beyaz ok), iki adet Yaşargil mini klip ile kapatıldı 
(siyah yıldız: A1; beyaz yıldız: A2). D. İki hemisferin A1 ve A2’lerinde normal kan akımını gösteren 
ICG-VA’da anevrizmanın tam kapandığı görülmektedir. E ve F. Ameliyat sonrası anjiyografi ve 3D 
rekonstrüksiyonda, anevrizmanın tam kapandığı ve normal kan akımının korunduğu gösterilmiştir.
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bu çoğunlukla mümkün olmaz. Düz, eğri ya da 
içinden damar geçişine olanak tanıyan fenestre 
klipler kullanılabilir. Kalıcı kliplerin distal dal-
lara paralel ya da dik yerleştirilmeleri de tar-
tışmalı ve her olgu özelinde karar verilen bir 
durumdur [7].

Nöroanatomik Özellikler

Anevrizmaların her biri farklı bir sisterna ile 
ilişkilidir [7]. Sık ön dolaşım anevrizmaların-
dan orta serebral arter anevrizmaları (OSAA) 
Sylvian sisternada, anterior kominikan arter 
anevrizmaları (AKomAA) lamina terminalis 
sisternada, posterior kominikan arter anevriz-
maları (PKomAA) karotid sisternada yerleşim 

gösterir. Arka dolaşımda ise; bazilar arter anev-
rizmaları (BAA) interpedinküler fossa sisterna-
sında, anterior ve posterior inferior serebellar 
arterlerin anevrizmaları (AICAA ve PICAA) 
ise sırasıyla lateral serebellomedüller sisterna 
ve sisterna magnada yerleşim gösterirler.

Mikrocerrahi klipleme planlamasında, 
anevrizmanın bulunduğu sisternaya ulaş-
maya imkan tanıyan bir kraniyotomi (kemik 
açıklığı) planlanır. Bu bağlamda; ön dolaşım 
anevrizmalarının çoğu için, frontotemporal 
kraniyotomi ya da onun pterional ve diğer 
çeşitleri yeterli ve uygundur [14, 15]. Sfenoid 
kanadı ortalayacak şekilde ön kafa tabanına 
oturan bu kraniyotomiler, frontal ve tempo-
ral lobları ve Sylvian fissürü ortaya koyarlar. 
Sylvian fissürün açılmasını takiben Sylvian 
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Resim 2. A. Anjiyografide sol IKA enjeksiyonunda, OSAbifA saptanmıştır. B. Sol frontotemporal 
kraniyotomi ve Sylvian fissür diseksiyonu sonrasında M1’e bir adet geçici klip yerleştirilerek 
anevrizma ve çevresinin diseksiyonu tamamlanmıştır. C. Geçici klip altında, 1 adet kalıcı klip ile 
anevrizma kapatıldı. D. FNa-VA ile anevrizmanın tamamen kapatıldığı ve normal kan akımının 
korunduğu görülmektedir. E. Ameliyat sonrası anjiyografinin 3D rekonstrüksiyonunda anevrizmanın 
tam olarak kapatıldığı gösterilmiştir.
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sisternaya ve devamında daha derinde karotid 
ve lamina terminalis sisternalara ulaşılabilir.

Sylvian fissürün açılması için öncelikle 
superficial Sylvian venlerin (SSV) geçilmesi 
gerekmektedir. Her olguda farklı sayıda ve 
farklı yönde akıma sahip SSV bulunur ve bu 
eşsiz anatomi uyarınca venler temporal ya da 
frontal lob tarafında bırakılarak ya da gerekli 
durumlarda çok sayıdaki SSV’nin arasından 
ilerlenerek Sylvian fissür açılır [7, 16]. Frontal 
ve temporal operkulumlar birbirinden ayrıl-
dıkça OSA’nın ana dalları (M2 segment) ve 
insula korteksi görünür olur.

OSAA, sıklıkla OSA M1 segmentinin bifurkas-
yonunda ve daha az olguda, erken frontal korti-
kal dal çıkışında (M1 anevrizmaları) oluşurlar. 

Sık görülmeleri ve nispeten yüzeyel yerle-
şimleri sebebiyle mikrocerrahi klipleme için 
uygun anevrizmalardır. Mikrocerrahi klipleme-
nin başarısı için M1 segmentin uzunluğunun, 
anevrizma domunun yöneliminin, anevrizma 
boynunun şekil ve uzunluğunun, OSA’nın 
M2 dallarının çıkışının anevrizma ile ilişkisinin 
ve lentikülostriat arterlerin (LSA) yerleşiminin 
değerlendirilmesi gereklidir. M1 segment 
uzunluğu, anevrizmanın limen insula ile iliş-
kisini etkiler: M1 kısaldıkça, anevrizma limen 
insulada beyin dokusuna gömülü bir yerleşim 
gösterebilmektedir. Bu durum, hem kalıcı hem 
de geçici kliplemeyi güçleştirmektedir. Ek 
olarak; M1’in kısa olduğu olgularda LSA’lar 
arasındaki mesafe kısalmaktadır ve anevrizma 

Resim 3. A. Anjiyografide sağ IKA enjeksiyonunda, OSAbif ve M1 anevrizmaları saptanmıştır. 
B. Ameliyat sonrası anjiyografinin 3D rekonstrüksiyonunda her iki anevrizmanın da tam kapandığı 
gösterilmiştir. C. Sağ taraflı frontotemporal kraniyotomi ve Sylvian fissür diseksiyonu sonrasında 
OSAbifA (beyaz yıldız) ve M1A (siyah ok), M1 segment (siyah yıldız) ve M2 segment (boş yıldız) 
görülmektedir. D. Anevrizmalar birer klip ile kapatılmıştır. E. FNa-VA’da, anevrizma kesesi içinde 
devam eden akıma işaret eden yeşil renkli floresans boyanması görülmektedir. F. 30 s. sonra tüm 
anevrizma kesesi floresans boyası ile dolmuştur. G. OSAbif anevrizmasının iki ek klip ile kapatıldıktan 
sonraki görünümü.
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boynuna yakın LSA çıkma ihtimali artmaktadır. 
Bu anatomik ilişki, kalıcı kliplemeyi zorlaştı-
ran bir başka unsurdur. Olguların %12’sinde 
M1 segment trifurkasyon yaparak sonlanmak-
tadır [17]. Üçüncü M2 dalı, sıklıkla anevrizma-
nın arkasında saklı olabilmektedir ve klipleme 
esnasında dikkat edilmezse istemsizce kapa-
tılma riski taşımaktadır. M1 anevrizmalarında 
ise, genelde anevrizmanın frontal loba gömülü 
olması ve anevrizma boynunun erken kortikal 
dal çıkışını kapsaması dikkat edilmesi gereken 
unsurlardır. OSAA sıklıkla geniş boyunludur. 
Bu durum endovasküler tedavi için bazı olgu-
larda güçleştirici bir unsur olabilirken, mik-
rocerrahi klipleme için belirgin etkiye sahip 
değildir.

IKAA; paraklinoid, PKomA, anterior koroi-
dal arter (AKorA) ve IKA bifurkasyon yerle-
şimli, birbirinden farklı cerrahi gereksinimleri 
olan anevrizmaları içerir. PKomAA bu bölgede 
en sık görülen anevrizmalardır. PKomA çıkışı-
nın hemen superiorunda oluşurlar ve postero-
lateral yönelime sahiptirler. Lateral yönelimli 
olanlar temporal lob unkusuna yapışık olabilir; 
daha posterior yönelimli olanları ise okulomo-
tor sinir basısı yapabilirler [7].

PKomAA kliplemesinde, IKA arka duva-
rından çıkan perforan arterler risk altındadır. 
Posteromedial yönde seyreden bu arterioller, 

ilk başta saklı kalabilirler ama nöroşirürjen bun-
ları takip etmeli ve kalıcı klipleme aşamasında 
korunduklarından emin olmalıdır. Perforan 
arterlerin en önemlisi, internal kapsülün arka 
bacağının beslenmesini sağlayan AKorA’dır. 
Hemen her olguda PKomA’nın distalinde, bazı 
olgularda 2,7 mm’ye kadar yakınlıkta yer alır 
ve sıklıkla PKomAA’ya temas eder halde görü-
lür [17].

Bu anevrizmalar; Sylvian fissürün kısmi açıl-
ması ile karotis sisternada kolayca ulaşılmaları, 
proksimal kontrolün kolay sağlanması, kana-
mış olgularda BOS boşaltmanın kolay olması 
ve okulomotor sinir basısını kaldırmanın müm-
kün olması nedeniyle mikrocerrahi klipleme 
için tercih edilmeye devam edilen anevrizma-
lardır. Benzer cerrahi özellikler AKorAA için 
de elbette AKorA’a daha da dikkat ederek, 
geçerlidir.

IKA’nın intradural mesafeye girişi ile 
PKomA çıkışı arasındaki oftalmik segmenti-
nin anevrizmaları, paraklinoid anevrizmalar 
olarak isimlendirilir. Bu anevrizmalar genel 
olarak perforan arterler ile daha az ilişkili-
dir; dolayısıyla, kalıcı klipleme nispeten daha 
güvenlidir. Diğer taraftan; bu anevrizmalar 
kendilerine özgü birtakım zorluklar barındı-
rırlar. Bunlardan ilki proksimal kontrolün sağ-
lanmasıdır; çünkü bu anevrizmalar IKA’nın 

Resim 4. Anevrizma klipleri. A ve B. Klip aplikatöründeki bir klibin kapalı ve açık hali. C. Mini kalıcı 
klipler. D. Standart boy kalıcı klipler.
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intradural mesafeye girişine yakın yerleşebilir-
ler ve anevrizmanın proksimalinde geçici klip 
yerleştirilecek mesafe sıklıkla bulunmayabilir. 
İkinci zorluk, bu segmentte optik sinirin IKA 
ile yakın ilişkisi nedeniyle, optik sinirin cerrahi 
manipulasyona bağlı hasar alma potansiyeldir. 
Üçüncü zorluk ise, oftalmik segmentin tama-
mını ya da bir kısmını örten anterior klinoid 
process (ACP) varlığıdır. Bu üç zorluğun da 
üstesinden gelebilmek için; ACP ve optik kanal 
kemik tavanı yüksek devirli drill ile alınır. Bu 
sayede; optik kanalı örten falsiform ligaman 
ve gerekli olgularda distal dural halka açılır ve 
optik sinir güvenli bir şekilde manipule edile-
bilir hale gelir ve proksimal kontrol için gerekli 
alan kazanılır. Yine de bir grup olguda distal 
dural halkayı açarak IKA klinoid segmentine 
geçici klip yerleştirmek yerine, olgunun boyun 
bölgesi ayrı bir kesi ile açılarak IKA servikal 
segmentte de kontrol altına alınabilir.

AKomAA, iki hemisferin ön dolaşımlarının 
birleşim noktasında ortaya çıkmaları ve güvenli 
cerrahi klipleme için gösterilmesi gereken yapı-
ların bir kısmının frontal lob tarafından örtülü-
yor oluşu nedeniyle kendilerine özgü birtakım 
özellikler barındırırlar [18]. AKomAA için kla-
sik frontotemporal ya da daha küçük supraorbi-
tal kraniyotomi çoğu olguda yeterlidir [7, 15]. 
Cerrahi girişim, OSAA ve PKomAA’ya ulaşan 
yolun sırasıyla takip edilerek Sylvian fissü-
rün proksimal kısmının ve karotid sisternanın 
açılması kaydıyla, IKA’nın sonlanıp A1’in 
başladığı yere ulaşılması ile başlar. Takibinde, 
A1 medial yönde takip edilerek kontralateral 
A1’e ulaşılır. Gerekli olgularda gyrus rectus’un 
ufak bir kısmı rezeke edilir ve bu sayede inter-
hemisferik fissürde bulunan anevrizma, her iki 
A2, Heubner’in rekürren arteri ve AKomA’nın 
arka yüzeyinden çıkan hipotalamik perfo-
ran arterler ortaya koyulur. Güvenli klipleme 
ancak tüm bu pato-anatominin gösterilmesi ile 
mümkündür.

AKomAA’ya yaklaşımın hangi taraftan yapı-
lacağı henüz cevabını bulmamış bir sorudur 
[7, 15]. Genellikle; proksimal kontrol güven-
liği için, daha geniş kalibreli A1 tarafı tercih 
edilir; ancak her iki A1’in eşit olduğu olgu-
larda, dominant sol hemisferden kaçınmak ve 

sağ elini kullanan cerrahlar için girişimin kolay 
olması adına sağ taraf seçilmektedir.

AKomAA’nın domu sıklıkla superior ya 
da supero-anterior uzanımlıdır. Bu yönelim-
ler mikrocerrahi klipleme için gayet uygun 
ve güvenlidir. İnferior yönelimli olgularda 
anevrizma domu optik kiazmaya yapışık ola-
bilir ve frontal lobun aşırı mobilize edilmesi 
durumunda erken kanama oluşabilir. Posterior 
yönelim ise, anevrizmanın hipotalamik perfo-
ranlara yapışık olabilmesi nedeniyle daha riskli 
kabul edilmektedir.

AKomAA kafa tabanından çok yüksek yerle-
şimli ise, klipleme esnasında frontal loba zarar 
verecek düzeyde çekme uygulamak gerekebil-
mektedir. Bu olgularda, yukarıda bahsedilen 
yaklaşımlar yerine interhemisferik koridorun 
kullanıldığı yaklaşımların tercih edilmesi öne-
rilir [18]. Aynı yaklaşım perikallosal anevriz-
malar için de kullanılır.

TARTIŞMA

Endovasküler anevrizma tedavisindeki 
gelişmeler neticesinde, mikrocerrahi klipleme 
son 20 yıl içinde giderek daha az uygulan-
maktadır. Bu gerilemede ISAT önemli ölçüde 
belirleyici olmuştur [5]. Ancak intraserebral 
anevrizmalar; kanama durumları, yerleşim-
leri, şekilleri ve boyutları itibariyle çok farklı 
özellikler gösteren bir hastalık grubudur. 
ISAT bunların sadece bir grubunu -sadece 
koillemeye uygun, küçük boyutlu ve düşük 
dereceli kanamış anevrizmalar- hedefine 
alan bir çalışma olmuştur fakat sonuçları tüm 
gruplara yansıtılarak günümüzü etkilemiştir 
[19]. Örneğin, sakin serebral dokunun olduğu 
kanamamış anevrizmalarda ya da tam tersine, 
yüksek dereceli kanama sonrası yüksek kafa 
içi basınç durumundaki hastalara ait bir veri 
sağlamamıştır [5]. Dahası; çalışmanın cer-
rahi ayağında olguların geç tedaviye alınması, 
klipleme sonrası radyolojik görüntüleme 
yapılmaması ve seçilen cerrahi merkezlerin 
mikrocerrahi klipleme tecrübelerinin kısıtlı 
oluşu ISAT’ın dizaynını tartışmalı kılmakta-
dır. ISAT sonucunda endovasküler tedavi daha 
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başarılı bulunsa da, anevrizmaların önemli bir 
kısmının sadece koilleme ile tedavi edileme-
yecek oluşu, koil tedavisi sonrası yüksek anev-
rizma tekrarlama oranları ve bir kısım hastada 
tekrar kanama oluşması, literatürde hala tar-
tışmaların devam ettiği bir ikilem yaratmıştır.

Bu tartışmalar sonrasında, basit koilleme-
nin yetersiz olduğu olgular için stent model-
leme tekniği geliştirilmiştir. Bu sayede, geniş 
boyunlu anevrizmalar daha kolay ve güvenle 
endovasküler tekniklerle tedavi edilebilmiş ve 
tekrarlama oranları düşmüştür. Diğer taraftan, 
stent kullanılan anevrizma tedavilerinde stent 
stenozu ve tromboemboli riski, sırasıyla %8 ve 
%10 olarak bildirilmiştir [20].

Diğer taraftan, ISAT çalışmasının cerrahi 
ayağının yetersizliklerine bir cevap olarak 
BRAT çalışması dizayn edilmiştir [21]. BRAT, 
özelliklerine göre dışlamaksızın tüm anev-
rizmaların dahil edildiği bir çalışma olarak 
planlanmıştır [21]. Alt grup ve uzun dönem 
sonuçlarının da bildirildiği bu geniş çalışma-
nın sonucuna göre; mikrocerrahi klipleme ve 
endovasküler tedavi arasında ölüm ve mor-
bidite oranları açsından fark olmadığı fakat 
anevrizma kapatma oranları ve uzun dönem 
tekrar kanama oranları açsından ise mikrocer-
rahi kliplemenin daha iyi sonuçlar elde ettiği 
göstermiştir.

Tüm bu bilimsel bilgi göstermektedir ki, 
mikrocerrahi klipleme anevrizmaların teda-
visinde hala yeri doldurulamaz bir seçenek 
olarak yerini korumaktadır. Yirmi yılı aşan bu 
süreç mikrocerrahi kliplemede önce alan daral-
masına ve uygulama azalmasına neden olsa 
da anevrizma cerrahisinin bu alana odaklanan 
cerrah ve merkezlerde gerçe kleşt irilm esini 
n daha iyi eğitim ve tıbbi sonuçlar sağladığı 
farkedilmiştir. Bu durum da serebrovasküler 
cerrahiye odaklanan, günlük pratiğinde mik-
rocerrahi kliplemenin önemli yer tuttuğu daha 
yetkin nöroşirürjenlerin yetişmesine ön ayak 
olmuştur. Nihayetinde bu tartışmalar, yegane 
amaç olan hastaların ihtiyaç duydukları daha 
iyi tedaviye ulaşmalarını sağlamaya hizmet 
etmektedir.
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Sayfa 109
mikrocerrahi ile tedavi edilen anevrizma sayısında önemli ölçüde gerilemeye neden olmuştur. 
Kanamış anevrizma tedavisinde endovasküler ve mikrocerrahi yöntemleri karşılaştıran ISAT 
çalışmasında endovasküler tedavinin daha düşük morbidite oranları sağlaması, bu değişimde önemli 
rol oynamıştır.

Sayfa 109
ISUAI çalışmasında küçük boyutlu anevrizmaların daha önceden tahmin edildiği düzeyde 
kanamadıklarının belirlenmesi üzerine, mikrocerrahi yöntemle tedavi edilen anevrizma sayısında 
önemli düzeyde azalma olmuştur

Sayfa 110
modern nöroşirurji mikroskoplarına entegre olan kameraları ile dakikalar içinde kolaylıkla 
uygulanabilen intraoperatif videoanjiyografi (VA) yöntemleri geliştirilmiştir

Sayfa 110
Yaygın olarak kullanılan iki boyar madde, indosiyanin yeşili (ICG-VA) ve sodyum fluoreseindir 
(FNa-VA)

Sayfa 112
Anevrizmaların her biri farklı bir sisterna ile ilişkilidir.

Sayfa 112
Mikrocerrahi klipleme planlamasında, anevrizmanın bulunduğu sisternaya ulaşmaya imkan tanıyan 
bir kraniyotomi (kemik açıklığı) planlanır. Bu bağlamda; ön dolaşım anevrizmalarının çoğu için, 
frontotemporal kraniyotomi ya da onun pterional ve diğer çeşitleri yeterli ve uygundur.
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1. Yakın komşuluğu nedeniyle direkt bası etkisi yaparak okulomotor sinir paralizisine yol açan 
anevrizma hangisidir?
a. Anterior kommünikan arter anevrizması
b. Posterior kommünikan arter anevrizması
c. Orta serebral arter bifurkasyon anevrizması
d. Posterior serebral arter anevrizması
e. Superior hipofizeal arter anevrizması

2. Arka dolaşımda en sık anevrizma görülen arter hangisidir?
a. Bazilar arter
b. Posterior inferior serebellar arter
c. Anterior inferior serebellar arter
d. Superior serebellar arter
e. Posterior serebral arter

3. Aşağıdakilerden hangisi serebral anevrizma gelişimi için risk faktörü değildir?
a. Hipertansiyon 
b. Tütün kullanımı
c. İleri yaş
d. Erkek cinsiyet
e. Ailede anevrizma öyküsü

4. Mikrocerrahi tedavisi sırasında optik sinir hasarı komplikasyonu gelişmesi en muhtemel anev-
rizma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Posterior kommünikan arter anevrizması
b. Anterior kommünikan arter anevrizması
c. Paraklinoid internal karotid arter anevrizması
d. Anterior koroidal arter anevrizması
e. Orta serebral arter bifurkasyon anevrizması

5. Serebral anevrizmaların mikrocerrahi tedavisinde intraoperatif videoanjiyografide kullanılan 
boyar madde hangisidir?
a. Gadopentetik asit
b. İyoheksol 
c. Sodyum Fluoresein
d. Baryum Sülfat
e. Nitröz Oksit

Cevaplar: 1b,  2a,  3d,  4c,  5c


