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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

1. Abdominal Aort Anevrizması Tarama Programı 

 

                  Abdominal aort anevrizması(AAA) kabaca tüm ölümlerin %1’ine, yaşlılar 

arasındaki     ölümlerin ise %2’sine neden olmaktadır.
 
İleri yaş, erkek cinsiyet ve sigara 

AAA için en önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır.
 
AAA büyük bir çoğunlukla  

asemptomatiktir. Genellikle başka bir şikayet için yapılan rutin bir karın muayenesinde 

veya bir görüntüleme sırasında insidental olarak saptanır. Saptanamayan AAA’lar ise 

rüptür riskiyle karşı karşıyadır.  Yüksek oranda mortaliteye neden olan rüptür ile 

anevrizmanın çapı arasında korelasyon bulunmaktadır. 

Rüptüre AAA mortalite oranlarının çok yüksek olması ve tedavi edilebilir 

olması bu hastalığın toplumda taranmasını gündeme getirmiştir. İngiltere, Danimarka, 

Norveç, İsveç ve Avusturalya gibi birçok ülkede AAA tarama çalışmaları yapılmıştır. 

Bir pilot çalışma olarak tasarlanan çalışmamıza Keçiören ilçesinde bulunan 62 

Aile Sağlığı Merkezi’nden yönlendirilen 60 yaş ve üzeri 239 erkek gönüllü başvurdu ve 

dahil edildi. Tek çalışmadan çıkarma kriteri, önceden bilinen AAA olması olarak 

belirlendi. Tüm gönüllülere B-mod ultrasonografi yapılarak en geniş olduğu yerde 

infrarenal aortun eksternal(dıştan-dışa) çapı anteroposterior ve transvers olarak ölçüldü. 

11 kişide(%4,6) anevrizma tespit edildi.  

Sonuç olarak çalışmamızda tespit edilen AAA oranı literatür ile uyumludur. 

Fakat bu çalışma küçük ölçekli bir pilot çalışma olarak yapıldığından çok daha büyük 

ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. Yapılacak büyük ölçekli çalışmalar prevalans 

hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve yapılacak maliyet analizleri ile meme 

kanserinde olduğu gibi bir toplum taraması başlatılmasının gerekliliği anlaşılacaktır. 
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2.  Abdominal Aortic Aneurysm Screening Program 

            Abdominal aortic aneurysms(AAA) roughly causes 1% of all deaths and 2% of 

deaths amongst elder people. Older age, male gender and smoking are considered most 

important risk factors for AAA. AAAs are usually asymptomatic. In general, AAAs are 

detected incidentally during a routine abdominal examination or imaging. If undetected, 

AAA may cause ruptured aorta. There is a correlation between the diameter of 

aneurysm and rupture rate. 

Because of AAA is a curable disease and has high mortality rate when ruptured, 

screening studies were performed in many countries such as England, Denmark, 

Norway, Sweden and Australia. 

Through 62 family health centers located in Keçiören county, 239 male 

volunteers aged 60 years and over were admitted our research which is designed as a 

pilot study and  all volunteers were included. Only exclusion criteria was known AAA. 

All volunteers were scanned with B-mode ultrasonography and widest external aortic 

diameters were measured anteroposteriorly and transversely. Aneurysm were detected 

in 11 volunteers(4,6%).  

In conclusion, our findings were compatible with the literature. However this 

research was performed as a pilot study, there is a need of larger studies. Thus larger 

studies will provide important information about the prevalence of the disease and the 

cost-effectivity of a whole population screening programme.  

II. Amaç ve Kapsam  

            

            Abdominal aort anevrizması (AAA) kabaca tüm ölümlerin %1’ine, yaşlılar 

arasındaki ölümlerin ise %2’sine neden olmaktadır.
1 

İleri yaş, erkek cinsiyet ve sigara 

AAA için en önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır.
2-9 

AAA çoğunlukla 

asemptomatiktir. Genellikle başka bir şikayet için yapılan rutin bir karın muayenesinde 

veya bir görüntüleme sırasında insidental olarak saptanır. Saptanamayan AAA’lar ise 

rüptür riskiyle karşı karşıyadır.  Önemli oranda mortaliteye neden olan rüptür ile 

anevrizmanın çapı arasında korelasyon bulunmaktadır. Rüptüre olan anevrizmaların 

yaklaşık %70'inin çapı 7 cm'nin üzerindedir. Anevrizması semptomatik olan hastalarda 

cerrahi tamir önerilmektedir. Asemptomatik hastalarda ise elektif operasyon riski ile 

rüptüre anevrizmanın mortalite riskinin karşılaştırılması yapılarak girişim kararı verilir. 
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Rüptüre olan hastaların %25’i hastaneye  ulaşmadan, %51’i hastanede daha ameliyata 

alınamadan ve geriye kalanların da %46’sı operasyon sırasında ölür. Operasyona 

girebilenlerin 30 günlük sağkalımı sadece %11’dir.
10

 

 
 
Rüptüre AAA mortalite oranlarının bu derece yüksek ve tedavi edilebilir olması 

bu hastalığın toplumda taranmasını gündeme getirmiştir. İngiltere, Danimarka, Norveç, 

İsveç ve Avusturalya gibi birçok ülkede AAA tarama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 

çalışmalar sonucunda rüptüre AAA oranlarında azalma bildirilmiş ve ülkelerin kendi 

maliyet analizlerinde taramanın maliyet etkinliğinin yüksek olduğu gösterilmiştir.
11-13

 

 Ülkemizde özellikle erkekler arasındaki sigara içiciliğinin yoğun olmasının ve 

yaşlı nüfustaki artışın AAA oranlarını arttırabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle 

rüptüre anevrizmaların neden olacağı yüksek morbidite, mortalite ve maliyetin önüne 

geçilebilmesi için ülkemizde de bir tarama programı yapılması düşünülmüştür. 

Çalışmamız Türkiye’deki AAA prevalansını belirlemeye yönelik pilot bir 

çalışma olarak planlandı. Bu amaçla Ankara ili Keçiören ilçesinde 60 yaş üzeri erkek 

gönüllüleri Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla AAA tarama programımıza davet ettik. 

239 erkek gönüllüye ultrasonografi yaparak toplumda AAA görülme oranını araştırdık. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

 

           Abdominal aort anevrizması tarama programı pilot bir çalışma olarak planlandı. 

Diğer ülkelerde yapılan çalışmalar ve Türk toplumunda erkeklerin beklenen yaşam 

süresinin Avrupa’daki hemcinslerine göre daha kısa olabileceği dikkate alınarak 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Biyoistatistik Anabilim Dalı (AD) ile 

görüşülerek tarama için alt yaş sınırı 60 olarak belirlendi. Keçiören ilçesinde bulunan 

62 adet Aile Sağlık Merkezi’ne (ASM) halkı bilgilendirme amacı ile posterler ve 

broşürler dağıtıldı. Ayrıca ASM’lerde çalışan aile hekimlerine Keçiören Toplum 

Sağlığı Merkezi tarafından çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve tüm 60 yaş ve 

üzeri erkeklerin çalışmaya davet edilmesi sağlandı. Ayrıca yapılan güç analizi 

sonucunda %80 güç ile 450 kişinin taranmasına karar verildi.  Tek çalışmadan çıkarma 

kriteri, önceden bilinen AAA olması olarak belirlendi. Bu kriterler doğrultusunda 

01/07/2013 – 30/06/2014 tarihleri arasında yapılan çalışmamıza 60 yaş ve üzeri 239 

erkek gönüllü başvurdu ve çalışmaya dahil edildi.  

Çalışmaya başvuran gönüllüler randevu sistemi ile AÜTF Radyoloji AD 

Ultrasonografi Ünitesi’ne çağırıldı. Radyoloji AD ve Genel Cerrahi AD beraberliğinde 
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tüm gönüllülere B-mod ultrasonografi yapılarak en geniş olduğu yerde infrarenal aortun 

eksternal (dıştan-dışa) çapı anteroposterior ve transvers olarak ölçüldü. Tüm hastaların 

ölçümü aynı radyolog ve periferik damar cerrahisi eğitimi almış genel cerrah tarafından 

yapıldı. Ölçümlerde Philips marka HDI 5000 SonoCT model ultrasonografi cihazı ve 

C5-2 model karın probu kullanıldı. Çapı 30 mm ve üzerinde ölçülen abdominal aort, 

anevrizma olarak kabul edildi. Anevrizma tespit edilen bireyler hastalıkları hakkında 

ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Ayrıca ilgili kliniklere yönlendirilerek takip ve tedavileri 

sağlandı. B-mod ultrasonografi dışında tüm gönüllüler ayrıca yaş, boy, kilo, sigara 

içiciliği, DM, periferik arter hastalığı, miyokard enfarktüsü, koroner invaziv girişimler, 

koroner/periferik bypass, hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı 

(KBH) açısından da sorgulandılar. 
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IV. Analiz ve Bulgular 

 

1. Abdominal Aort Anevrizması İle Diğer Değişkenlerin Karşılaştırılması 

 

           Çalışmaya yaşları 60 ile 86 arası değişen 239 gönüllü erkek dahil edilmiştir. Yaş 

ortalaması 69,11±7,02’dir.  239 kişiden 11’inde (%4,6) anevrizma tespit edilmiştir. 

Gönüllülerin yaş dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Gönüllülerin anevrizma varlığına gore yaş ortalamaları 

Anevrizma Yaş 

Yok Mean 69,18 

 N 228 

Std. Sapma 6,979 

Median 68,00 

Minimum 60 

Maksimum 86 

Var Mean 67,73 

 N 11 

Std. Sapma 8,076 

Median 65,00 

Minimum 60 

Maksimum 86 

Toplam Mean 69,11 

 N 239 

Std. Sapma 7,020 

Median 68,00 

Minimum 60 

Maksimum 86 

 

 

Anevrizma varlığı ile yaş karşılaştırması yapıldığında çalışmamızda istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Aynı şekilde boy, kilo ve VKİ (Vücut Kitle 

İndeksi) ile yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. 
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Tablo 4. Anevrizma varlığı ile sigara kullanımının karşılaştırılması 

            Anevrizma                                                                                     

 

 

   Sigara 

Kullanımı 

           

                              

 

Aktif kullanıyor                                          

Bırakmış                         

Hiç kullanmamış 

Yok          Var       Toplam 

25 3 28 

115 7 122 

88 1 89 

Toplam 228 11 239 

 

 

 

 

 

Sigara içiciliği aktif kullananlar, bırakmış olanlar ve hiç kullanmamış olanlar 

(Tablo 4) olarak anevrizma varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Sigara kullanmış veya kullanan 151 kişinin (%62,8) 

kullanım süreleri (Tablo 5) ile anevrizma varlığı karşılaştırıldığında ise anevrizması 

olanlarda sigara kullanımının ortalama süresi daha uzun olarak tespit edilmiştir ancak 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Diğer yandan, lojistik regresyon 

analizi sonucunda sigara kullanımının bağımsız bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir 

(Odds oranı 12,75 ; %95 güven aralığı, 1,21 – 134,36). 

Gönüllüler miyokard enfarktüsü, koroner anjiyografi, stentleme ve by-pass 

açısından sorgulanarak koroner arter hastalığı varlığı araştırılmıştır. 239 kişinin 

52’sinin (%21,8) miyokard enfarktüsü geçirmiş olduğu, 84’ünde (%35,1) koroner 

anjiyografi öyküsü bulunduğu, 27’sinde (%11,3) koroner stent bulunduğu ve 20’sinin 

(%8,4) koroner by-pass operasyonu geçirmiş olduğu tespit edilmiştir.  Miyokard 

enfarktüsü geçirmiş olanlar arasında anevrizması olanların oranı %11,5 iken enfarktüs 

geçirmeyenler arasında bu oran %2,7 olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı 

Tablo 5. Anevrizma varlığı ile sigara kullanım sürelerinin karşılaştırılması  

                                                    Sigara kullanma süresi(paketyıl) 

 

  

Anevrizma 

 

 

 Mean N  Std. Sapma 

Yok 36,19 141 23,543 

Var 51,00 10 29,609 

Toplam 37,17 151 24,157 
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fark saptanmıştır(p<0,05)(Tablo 6). Aynı şekilde koroner anjiyografi öyküsü olanlar 

arasında anevrizma oranı %9,5 iken koroner anjiyografi öyküsü olmayanlar arasında bu 

oran %1,9 olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır(p<0,05)(Tablo 7). 

 

Tablo 6. Anevrizma varlığı ile miyokard enfarktüsü oranlarının karşılaştırılması 

                                                            Miyokard Enfarktüsü 

 

 

Anevrizma 

              

     Yok     Var Toplam 

Yok 182 46 228 

Var 5 6 11 

Toplam 187 52 239 

 

Tablo 7. Anevrizma varlığı ile koroner anjiyografi oranlarının karşılaştırılması 

                                                        Koroner Anjiyografi 

    

 

Anevrizma 

                 

                     Yok     Var Toplam 

Yok 152 76 228 

Var 3 8 11 

Toplam 155 84 239 

 

 

Yirmi kişide (%8,4) periferik arter hastalığı (Tablo 8) saptanmıştır. Fakat PAH 

ile anevrizma varlığının karşılaştırılmasında anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. 

 

Tablo 8. Anevrizma varlığı ile periferik arter hastalığı oranlarının karşılaştırıması 

                                                  Periferik Arter Hastalığı 

  

 

Anevrizma 

                 

                     Yok     Var Toplam 

Yok 208 20 228 

Var 11 0 11 

Toplam 219 20 239 

 

 

239 kişiden 71’inde (%29,7) DM(Tablo 9) ve 135’inde(%56,5) HT(Tablo 10) 

tespit edilmiştir. Anevrizma varlığı ile yapılan karşılaştırmalarda DM veya HT ile ilgili 

anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. 
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Tablo 9. Anevrizma varlığı ile DM oranlarının karşılaştırılması 

                                                                 DM 

  

 

Anevrizma 

     Yok     Var Toplam 

Yok 159 69 228 

Var 9 2 11 

Toplam 168 71 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperkolesterolemisi bulunan 60 (%25,1) kişi tespit edilmiştir. Anevrizma 

varlığı ile hiperkolesterolemi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.  

Çalışmaya katılan 239 kişiden 13’ünde (%5,4) KBH tespit edilmiş olup yapılan 

istatistiksel çalışmada yine anevrizma ile ilişki tespit edilememiştir. 

 

2. Abdominal Aort Anteroposterior Ve Transvers Çapları İle Diğer Değişkenlerin 

Karşılaştırılması 

 

           Çalışmamızda değerlendirilen 239 abdominal aortun ortalama AP ve transvers 

çapları sırasıyla 21,51±3,80 mm ve 21,57±4,13 mm olarak bulunmuştur(Tablo 11). 

Anevrizması olanlar çıkarıldıktan sonra geriye kalan 228 kişinin ortalama AP ve 

transvers çapları sırasıyla 20,88±3,00 mm ve 20,82±2,86 mm olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10. Anevrizma varlığı ile HT oranlarının karşılaştırılması 

                                                                   HT 

  

 

Anevrizma 

                 

     Yok     Var Toplam 

Yok 99 129 228 

Var 5 6 11 

Toplam 104 135 239 
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Tablo 11. Anevrizma varlığına göre aort çapları 

Anevrizma       AP çap (mm)  Transvers çap 

(mm) Yok Mean 20,88 20,82 

 N 228 228 

Std. Sapma 3,00 2,86 

Median 20,65 20,60 

Minimum 14,5 14,80 

Maksimum 27,60 28,50 

Var Mean 33,48 36,01 

 N 11 11 

Std. Sapma 3,27 4,22 

Median 32 35 

Minimum 30 28,10 

Maksimum 39,30 42 

Toplam Mean 21,51 21,57 

 N 239 239 

Std. Sapma 3,80 4,13 

Median 21 21 

Minimum 14,50 14,80 

Maksimum 39,30 42 

 

 

 Yapılan analizlerde yaş ve boy artışı ile AP abdominal aort çapı arasında pozitif 

yönde ilişki olduğu bulunmuştur(p<0,05). Aynı ilişki transvers çap için de tespit 

edilmiştir(p<0,05).  

Sigara içiciliği ile AP çap ve transvers çaplar ayrı ayrı karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Fakat kullanım süresi ile her iki 

çap arasında da pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir(p<0,05).  

Tablo 12. Anteroposterior aort çapı ile PAH oranlarının karşılaştırılması 

                                                Aort AP Çap (mm) 

 

 

PAH 

 Mean   N Std. Sapma Median Minimum Maksimum 

Yok 21,489406 219 4,1310226 21,100000 14,500 39,0000 

Var 19,560000 20 3,0750952 18,400000 15,3000 27,6000 

Toplam 21,327950 239 4,0832388 21,000000 14,500 39,0000 
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Miyokard enfarktüsü oranı, koroner anjiyografi oranı ve HT varlığı ile çaplar 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fakat periferik arter hastalığı olanlarda PAH 

olmayanlara göre(Tablo 12 ve 13) her iki aort çapının da daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir(p<0,05). Aynı şekilde ters yönlü ilişki DM olanlar ile olmayanların aort 

çapları(Tablo 14 ve 15) arasında da bulunmuştur(p<0.05). 

 

 

Tablo 14. Anteropeosterior aort çapı ile DM oranlarının karşılaştırılması  

                                          Aort AP Çap (mm) 

 

 

DM 

 Mean N Std. Sapma Median Minimum Maksimum 

Yok 21,585000 168 4,2200524 21,200000 14,500 38,0000 

Var 20,719718 71 3,6968952 20,200000 15,3000 39,0000 

Toplam 21,32795

0 

239 4,0832388 21,000000 14,500 39,0000 

 

 

Tablo 15. Transvers aort çapı ile DM oranlarının karşılaştırılması 

                Aort Transvers Çap(mm) 

 

DM 

 Mean N Std. Sapma Median Minimum Maksimum 

Yok 21,667976 168 4,5529619 21,150000 14,800 42,0000 

Var 20,660563 71 3,6285959 20,300000 15,8000 42,0000 

Toplam 21,36870

3 

239 4,3163459 20,900000 14,800 42,0000 

 

 

 

Tablo 13. Transvers aort çapı ile PAH oranlarının karşılaştırılması 

                                        Aort   Transvers Çap (mm) 

 

 

PAH 

 Mean N Std. Sapma Median Minimum Maksimum 

Yok 21,53342

5 

219 4,3918532 21,000000 14,800 42,0000 

Var 19,56500

0 

20 2,8861329 18,800000 15,8000 28,0000 

Toplam 21,3687

03 

239 4,3163459 20,900000 14,800 42,0000 
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V. Sonuç ve Öneriler  

 

              Rüptüre olmuş AAA’ları gerek morbiditesinin ve mortalitesinin yüksek olması 

gerekse perioperatif maliyetinin fazla olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dünyada birçok ülkede rüptüre AAA’larının morbidite, 

mortalite ve maliyetini azaltmak amacıyla tarama çalışmaları yapılmış ve mortalite 

oranlarında düşüş, tarama yapılan hasta başına kazanılan yaşam yılında artış 

gösterilmiştir. Ayrıca maliyet analizleri sonucunda ultrasonografi ile tarama yapmanın 

maliyet etkinliğinin yüksek olduğu da gösterilmiştir. Biz de toplumdaki AAA oranını 

saptama amacıyla pilot bir çalışma planladık.  

İleri yaş, erkek cinsiyet ve sigara AAA için en önemli risk faktörleri 

arasındadır
2-9

. İngiltere’de yapılan MASS
14

 çalışmasında AAA oranı %4,9 tespit 

edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalardaise özellikle Asya kökenli olanlarda ve siyah ırkta 

anevrizma oranlarının çok daha düşük olması etnisitenin de etkili bir faktör 

olabileceğinin göstergesidir.
 3,15 

 Bunun dışında uzun boy
3
, koroner arter hastalığı

3,16
, 

serebrovasküler hastalık
17

, ateroskleroz
3
, hiperkolesterolemi

3,18 
, hipertansiyon

2,3,19 
ve 

KBH
20 

gibi hastalıkların da AAA riskini arttırdığına dair çalışmalar vardır. Bu 

doğrultuda çalışmamızda ultrasonografi ile anevrizma taraması yapılırken, ilişkili 

olduğu durumları tespit edebilmek için koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, 

DM, HT, kolesterol yüksekliği, KBH gibi hastalıklar ve yaş, boy, kilo ve sigara içiciliği 

gibi özellikler de sorgulanmıştır.  

Aterosklerotik hastalıklar ile sigara içiciliğinin yüksek olduğu ve beklenen 

yaşam süresinin giderek arttığı ülkemizde AAA görülme sıklığının da artması 

beklenmektedir. Çalışmamızda 239 gönüllüden 11’inde (%4,6) anevrizma tespit 

edilmiştir. Anevrizmaların sadece 2 tanesi 40-54mm arasında iken geriye kalanlar 30-

40 mm arasında ölçülmüştür. 

Sorguladığımız hastalıklar ve fiziksel özellikler hem anevrizma varlığı ile hem 

de AP ve transvers aort çapları ile karşılaştırılmıştır. Böylece anevrizma varlığı ile 

ilişkisiz gibi görünen fakat çap artışına yol açabilen risk faktörlerinin de 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Literatüre bakıldığında sigara ve AAA arasında belirgin bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Büyük ölçekli bir çalışma olan ADAM’da sigara içiciliğinin AAA 

riskini 5,07 kat arttırdığı bulunmuştur
5
. Vardulaki ve ark.

6
 ise hayat boyu sigara 

içicilerinde bu riskin 2,5 kat arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca sigara kullanım miktarının 
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süreden daha kuvvetli bir risk göstergesi olduğu saptanmıştır
6
. Birçok çalışmada da aort 

çapı ile sigara içiciliği arasında benzer ilişkiler bulunmuştur
2-9

. Bizim çalışmamızda da 

sigara içme öyküsü olanlarda AAA riskinin yaklaşık 12 kat artmış olduğu tespit 

edilmiştir. Sigara ile AAA arasında bu kadar belirgin ilişki olduğundan dolayı Amerika 

Birleşik Devletleri’nde taramanın maliyet etkinliğini arttırmak için sadece sigara 

öyküsü olanların taranması savunulmaktadır. 

Anevrizma varlığı ile boy karşılaştırması yapıldığında anlamlı bir sonuç elde 

edilemese de hem AP hem de tarnsvers çaplarda boy ile doğru orantılı bir artış olduğu 

tespit edilmiştir. ADAM çalışmasında da benzer şekilde aort çap artışı ile boy uzunluğu 

arasında ilişki olduğu gösterilmiştir
3
.
  

Kilo ve VKİ ile AAA veya aort çapları arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Takagi ve ark.
21 

da 183 makalelik derlemelerinde kilonun AAA ile ilişkisini 

araştırmışlar ve benzer sonuca ulaşmışlardır.
 
Cronin ve ark’nın

22 
bir derlemesinde ise 

VKİ abdominal aort anevrizması ile ilişkili bulunmuştur fakat obezitenin aort çap artışı 

ile ilişkisi ortaya konulamamıştır.
  

AAA’nın koroner arter hastalığı ile doğru orantılı olarak ilişkisi olduğu yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir
3,16

. Durieux ve ark’nın
23

 çalışmasında 65 yaş üstü erkekler 

arasında anevrizma oranını %8,6 iken, ciddi koroner arter hastalığı olanlar arasında bu 

oranın %14,4’e ulaştığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise Long ve ark.
24

 koroner 

hastalık öyküsü olanlarda AAA riskinin 2,44 kat arttığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda 

bireylerin miyokard enfarktüsü, koroner anjiyografi, stent ve by-pass öyküleri 

sorgulanarak bu ilişki araştırılmıştır. Miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlar arasında 

anevrizması olanların oranı %11,5 iken miyokard enfarktüsü geçirmeyenler arasında bu 

oran %2,7 olarak bulunmuş, ayrıca koroner anjiyografi öyküsü olanlar içinde 

anevrizması olanların ve olmayanların oranı sırasıyla %9,5 ve %1,9 olarak tespit 

edilmiştir. Bu bulgular istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0,05). Stent ve by-pass 

öyküsünün anevrizma ile ilişkisi tespit edilememiştir. Çalışmamızdaki bu bulgular 

doğrultusunda KAH olanlarda AAA riskinin arttığı düşünülmüştür. 

239 kişiden 20’sinde (%8,4) PAH tespit edilmiştir. PAH’ın AAA riskini 

arttırdığına dair çalışmalar vardır
20,25

. Fakat çalışmamızda PAH olan 20 kişinin 

hiçbirinde anevrizma tespit edilememiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca 

ulaşılamamıştır. Ayrıca PAH olan kişilerin aort çaplarının, olmayanlara göre daha 

küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni taradığımız kişiler arasında henüz 

tanı almamış PAH’ı olan hasta sayısı olabilir. PAH ile AAA arasındaki ilişkinin daha 
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büyük serilerde daha doğru değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Diabetes mellitus ve anevrizma ilişkisinin araştırıldığı çoğu çalışmada DM 

olanlarda aort çaplarının daha küçük ve anevrizma gelişme riskinin daha az olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır
26

.
 

Buna rağmen DM olanlarda operasyon sonrası sağkalım 

sürelerinin daha kısa olduğu ve DM tedavisinin iyi yapılmasının cerrahi sonuçları 

iyileştirdiği de belirtilmiştir. Çalışmamızda 239 kişiden 71’inde (%29,7) DM tespit 

edilmiş olup bunların sadece 2’sinde (%2,8) anevrizma saptanmıştır. DM olmayanlar 

arasında ise anevrizma oranı %5,4 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. AP ve transvers çapların DM ile ilişkisine bakıldığında 

ise DM olanlarda her iki çapın da daha küçük olduğu tespit edilmiş ve bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Literatürde, KBH olanlarda AAA gelişme riskinin arttığını belirten makaleler 

bulunmaktadır
20,27

.
 
Çalışmamızda 13 kişide (%5,4) KBH tespit edilmiş olup, KBH ile 

anevrizma varlığı veya aort çapları arasında istatistiksel olarak anlmalı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Rotterdam ve ADAM gibi büyük ölçekli çalışmalarda hiperkolesteroleminin 

AAA riskini arttırdığı bildirilmiştir
3,18

. Çalışmamızda ise 239 kişiden 60’ında (%25,1) 

hiperkolesterolemi tespit edilmiştir. Hiperkolesterolemisi olan 60 kişiden 3’ünde (%5) 

anevrizma bulunurken, hiperkolesterolemisi olmayan 179 kişiden 8’inde (%4,5) 

anevrizma olduğu görülmüştür. Arada anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Yine aort 

çapları ile hiperkolesterolemi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.   

Hipertansiyonun AAA riskini arttırdığı ADAM, Tromso çalışmaları ve diğer 

başka çalışmalarda gösterilmiştir
2,3,28

.
 

Çalışmamızda 135 kişide (%56,5) HT tespit 

edilmiştir. Fakat HT ile anevrizma varlığı ve aort çapları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç olarak, abdominal aort anevrizması, genellikle başka amaçla yapılan fizik 

muayenede veya bir görüntüleme sırasında insidental olarak tespit edilen ve sıklıkla 

asemptomatik bir hastalıktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam 

süresinin artması ve buna bağlı olarak da AAA gelişme riskini arttıran hastalıkların daha 

sık görülmesi, rüptür gibi yüksek morbidite, mortalite ve maliyet ile seyreden tabloların 

karşımıza çıkma olasılığını gün geçtikçe arttırmaktadır. Dolayısı ile bireylere ve topluma 

böyle yük olabilecek AAA gibi önlenebilir hastalıklar için tarama programı gereksinimi 

ortaya çıkmaktadır.   

Birçok ülkede bölgesel veya ulusal olarak AAA taramaları yapılmış ve %1,7-7,6 
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arasında oranlar tespit edilmiştir. Ülkelerin kendi maliyet analizlerinde tarama 

programlarının maliyet etkinliğinin yüksek olduğu gösterilmiş ve böylece tarama 

programlarına hız verilmiştir. Çalışmamızda da 03/07/2013 – 03/07/2014 tarihleri 

arasında Keçiören ilçesinde bulunan 62 ASM’den yönlendirilen gönüllülere 

ultrasonografi yardımı ile tarama yapılmış ve AAA görülme oranı %4,6 olarak 

bulunmuştur. Bu oran literatür ile uyumlu olmakla beraber prevalans hesaplanması için 

büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

AAA prevalans ve insidansının hesaplanması halk sağlığı açısından önemli bir 

problemi cevaplayacaktır. Bu amaçla yapılacak büyük ölçekli çalışmalar daha doğru 

bilgi sağlayacak ve yapılacak maliyet analizleri ile, meme kanserinde olduğu gibi bir 

toplum taraması başlatılmasının gerekliliği anlaşılacaktır. Tüm toplumun mu yoksa 

sadece risk faktörleri göz önünde bulundurularak belli grupların mı taranması sorusu ise 

tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

 

        Çalışmamız AAA prevalansını saptamaya yönelik bir pilot çalışma olarak 

yapılmıştır. Tespit ettiğimiz veriler bize AAA görülme oranı ve ilişkili olduğu 

hastalıklar veya kişisel özellikler hakkında bilgi sağlamıştır. Bu bilgilere bakıldığında 

yaklaşık her 20 kişiden birinde anevrizma olabileceği ve hatta sigara içenler, koroner 

arter hastalığı olanlar gibi risk gruplarında bu oranın daha da yüksek çıkabileceği 

tahmin edilmektedir.    Bu nedenle AAA önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

        Çalışmamız, AAA’nın düşünülenden daha sık olarak karşımıza çıkabileceğini 

göstermiş ve çok daha geniş kapsamlı bir tarama programının gerekliliğini ortaya 

koymuştur.     

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Yok 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  

Yok 
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

BAPRO’dan projemize 14587,00 TL bütçe ayrılmıştır. Aşağıda maddeler halinde 

proje giderleri belirtilmiştir. Kalan tutar 2200,68 TL’dir.  

 

1. 50  x 70 cm poster                                        413,00 TL 

Basılan posterler Keçiören bölgesindeki tüm ASM’lere dağıtıldı. 

2. Dizüstü Bilgisayar                                        1642,56 TL 

Yapılan USG verilerinin depolanması için kullanıldı. 

3. Abdominal Aort Renkli Doppler USG         10330,76 TL 

(Gönüllülere yapılan USGlerin karşılığı olarak döner sermayeye ödenen miktar) 

Proje başvurusu sırasında 443 kişiye doppler USG yapılması planlanmış ve 

yukarıda belirtilen miktar bu sayı üzerinden hesaplanarak Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Döner Sermaye’ye yatırılmıştır. Ancak toplam 239 kişiye USG 

yapılabilmiştir.  

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

 

Dizüstü bilgisayar çalışmada kullanıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı’na bırakılmıştır. Çalışmanın 

devamında kullanılacaktır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

 

Verilerin analizi SPSS for Windows 15 paket programında yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler dağılımı normal olan değişkenler için ortalama ± standart 

sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler için median (min – maks),  nominal 

değişkenler ise vaka sayısı ve (%) olarak gösterilmiştir.  

Grup sayısı iki olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın 

önemliliği t testi ile ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Mann Whitney testi ile 

araştırıldı. Grup sayısı ikiden fazla olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden 

farkın önemliliği ANOVA varyans analizi testi ile ortanca değerler yönünden farkın 

önemliliği Kruskal Wallis testi ile araştırıldı. Nominal değişkenler Pearson Ki-Kare 

veya Fisher exact testi ile değerlendirildi.  

Sürekli değişkenler arasındaki ilişki araştırılırken dağılım normal olmadığında 

Spearman korelasyon testi ile normal olduğunda Pearson korelasyon testi ile 

değerlendirildi. 
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Anevrizma için bağımsız risk faktörlerini belirlemek üzere çok değişkenli 

lojistik regresyon analizi yapıldı. Bağımsız risk faktörü olanların odds oranı (%95 

güven aralığı) verildi. 

p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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