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GİRİş ve AMAÇ

OLGU

Visseral arter anevrizmalan nadir görülen patolojiler olup
splenik arter %60, hepatik arter %25, superior mezenterik arter ise %5 sıklık:ta tutulmaktadır. Genellikle otopsilerde veya
batın radyolojik incelemelerinde rastlantısalolarak tespit edilirler (3). Kaynaklarda az miktarda splenik arter anevrizması
yayınlanmış olmakla birlikte günümüzde gelişen tanı yöntemleri sayesinde asemptomatik lezyonlar artan sıklıkta tanımlanrnaktadlf (4). Kadınlarda daha sık görülmekte, beşinci
ve altıncı dekatta pik yapmaktadlf. Olgulann %78'inde, olgumuzda da olduğu gibi, splenik arterin distal 1/3 bölümünde
oluşmaktadır (5,6). Etyolojilerinde, ateroskleroz, arteriyel
displazi, fokal arteriyel inflamasyon, hipersplenizm, pankreatit, gebeliğe bağlı hormonal veya hemodinamik değişiklik
ler, travma ve konjenital etkenlerden söz edilmektedir. Seyrek görülen dalak infarktüsü ve kanama dışında en önemli
komplikasyonlan olguların %5- ı O' unda görülen rüptürdür ve
yaklaşık %75'in üzerinde mortalite ile sonuçlanabilmektedir
(5,7) . Bu nedenle erken tanı önemlidir. Bu çalışmanın amacı
dalakta intraparankimal yerleşim göstermesi nedeni ile önceki BT tetkik1erine dayanılarak dalak enfarktı tanısı alan splenik arter anevrizma olgusunu ve rüptür sonrası tedavi yönetimini sunmaktlf.

Sol üst kadran ağrısı ile Kliniğimize başvuran 56 yaşındaki
erkek olguya yapılan B mod Ultrasonografi (US) ve renkli
doppler US (RDUS) incelemede sol üst kadranda dalak hilusu
düzeyinde intraparankimal yerleş imli yaklaşık 4x5 cm boyutlu
anekoik lezyon izlendi. Yapılan RDUS incelemede internal kır
mızı , mavi renkli saçılma gösteren yapıda türbülan akım paterni mevcut olup yapılan spektral analizde pulsatil kaba arteriyel
akım örneği elde edildi ve intraparankimal yerle ş imli splenik
arter anevrizması olduğuna karar verildi (Resim 1,2). US incelemede dalak parankiminde heterojenhipoekoik alanlar ve intraabdominal serbest sıvı izlenmesi üzerine olas ı komplikasyonlan değerlendirmek için olguya ek olarak kontrastlı tüm bat ın
BT inceleme yapıldı. BT' de; dalak hilusu düzeyinde arteriyel
ve portal venöz fazda belirgin homojen yoğun kontrast tutulumu gösteren yaklaşık 4x5 cm boyutlu anevrizmatik dailatasyon
ve bunun posterior-inferiorunda tubuler hipervasküler tortüöz
seyirli anevrizmatik arter ile devamlılığı izlenen arteriyel vasküler yapı izlendi. BT incelemede dalak parankiminde heterojen hipo-hiperdens alanlar splenik rüptür olarak değerlendirildi
ve olgu splenik arter anevri zmasına bağlı dalağın spontan rüptürü olarak yorumlandı (Resim 3,4). Alt batın kesitlerinde rektovesikal resseste hemorajiye sekonder yoğun içerikli serbest
sıvı saptandı. Lezyonu farklı düzlemlerde görüntülemek amacıyla yapılan kontrastlı üst bat ın manyetik rezonans görüntüle-
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Resim 3

Resim 1

Resim 1-2: İntraparankimal yerleşimli yaklaşık 4x5 cm boyutlu, spektral analizde pulsati! kaba arteriyel

Resim 3-4: Dalak parankiminde heterojen hipo-hiperdens

akım örneği

alanlar splenik rüptür olarak değerlendirildi.

veren anekoik yapı izleniyor.

arterin orta ve distal bölünmede yerleşir. Otopsi serilerinde
splenik arter anevrizması insidansı %ı.6 olarak bildirilmiş olmasına rağmen, sirotik portal hipertansiyonlu olguda bu oran
%7.1'e yükselmiştir. Splenik arter anevrizma nedeni tam anlaşılmamış olmakla birlikte etyolojilerinde; ateroskleroz, fokal arteriyel inflamasyon, pankreatit, hipersplenizm, portal
hipertansiyon, travma ve gebeliğe bağlı hormon al ve hemodinamik değişiklikler gibi etkenlerden söz edilmektedir. Splenik arter anevrizması olan hastaların %80'i asemptomatiktir.
Sol üst kadran ağrısı, bulantı-kusma gibi semptomlar görülebilir. Seyrek görülen dalak infarktüsü dışında en önemli
komplikasyonu olguların %3-JO' unda izlenen rüptürdür. Ani
gelişen karın ağrısı, hipotansiyon ve şok ile karakterize olan
rüptür yaklaşık %70 mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Karaciğer transplantasyon sonrası splenik arter anevrizma rüp-

me (MRG) incelemede TlA incelemelerde hipointens ve FSE
T2A incelemelerde hiperintens , İVKM sonrası alınan arteriyel
fat sat FSPGR TlA incelemede dalak hilusunda intraparankimal yoğun kontrast tutan 4xS cm boyutlu anevrizmatik dilatasyon ve bununla devamlılığı izlenen tubuler tortüöz arteriyel
vasküler lezyon izlendi. Dalak parankiminde TlA incelemede
heterojen hiper-hipointens ,T2A incelemelerde heterojen hiperintens alanlar hemorajik spontan dalak rüprurü olarak yorumlandI. Dalak boyutları 7x8x13 cm olup artmıştı (Resim S-9).
İRDELEME ve SONUÇ

Splenik arter anevrizmaları S. ve 6. dekatta daha sık izlenmekle birlikte bütün yaş gruplarında görülebilir. Kadınlarda
daha sıktır. Genellikle tek ve sakküler formda olup, splenik
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Resim 5

Resim 8

Resim 6

Resim 5-6-7-8-9: TlA inceleme/erde hipoinrens ve PSE T2A
incelemelerde hiperintens, ivKM sonrası alınan arteriyel fat
sat PSPGR TlA incelemede dalak hilusunda intraparankimal
yoğun

kontrast tutan 4x5 cm boyutlu anevrizmatik dilatasyon

ve bununla devamıdığı izlenen tubuler tortüöz arteriyel vasküler lezyon izlendi.
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Olgumuzun tanısında RDUS, BT, MRG ve MRG'ye ek
olarak MRA' dan faydalanılmıştır. Konvansiyonel anjiyografi
her ne kadar vasküler lezyonların tanısında "altın standart"
olma özelliğinde ise de bu yöntemin invaziv olması, diğer
non invaziv görüntülerne yöntemleri ile tanıya ulaşılabilmesi
ve MRA'nın yeterli anjiyografik görüntü kalitesi sağlayabil
mesi nedeni ile olgumuzda konvansiyonel anjiografiye gerek
duyulmamıştır. Semptomatik olgularda, anevrizma boyutunun 2 cm'den büyük olduğu durumlarda SAA'ların tedavisi
önerilmektedir. Tedavi seçenekleri, cerrahi veya endovasküler tedavidir (6,7). Ancak endovasküler tedavi soması splenik
abse gelişme riski olduğundan bu fazla uygulanan bir tedavi
alternatifi değildir (9). Bu nedenle olgumuzda anevrizmanın
splenektomi ile birlikte çıkarılması tercih edilmiştir.
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