ANKLE - BRACHIAL - INDEX
( ABI )
Periferik Arteriyel Hastalıklarda Erken Tanı

Bilgisayarlı Ayak Bileği - Kol Basınç İndeksi

Ayak Bileği - Kol Basınç Indeksi ( ABI )
Bacaklarda ( periferik ) arteriyel dolaşım
bozukluğu kalp krizi ve felç riskini
artırmaktadır.
Bacak atardamarlarında plaklar oluşmasıyla
daralmalar meydana gelmesine ateroskleroz
denir. Bu durum halk arasında damar
sertleşmesi şeklinde de ifade edilmektedir.
Periferik atardamar rahatsızlığı sonucu
oksijenli kanın bacaklardaki dolaşımı
olumsuz etkilenmektedir.
Bacaklarda atardamar darlığı
olan hastaların %60 ‘ında ayni
zamanda kalp ve beyin
damarlarında arter daralması
tespit edilmektedir.
Ayak Bileği - Kol Basınç İndeksi ( ABI )
periferik arter bozukluklarının erken
teşhisinde ve takibinde hızlı, güvenilir bir
yöntemdir. Bacak atardamarlarında
daralmalar neticesinde Ayak Bileği - Kol
Basınç İndeksi düşmektedir.

Bacak atardamar bozuklukları çoğu kez
belirli bir dönem sessiz kalmakta ve
semptom vermemektedir. Bu açıdan erken
tanının büyük önemi vardır. Damar
lümeninin %70 üzeri daralmalarında belirtiler
ortaya çıkmaktadır.
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Periferik Atardamar Darlığı ( Ateroskleroz )
Risk Faktörleri Nelerdir ?
Bacaklarda atardamar yetmezliği özellikle 50 yaş
üzeri, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve sigara
içimi etkisiyle ortaya çıkan önemli bir sağlık
sorunudur.

Ne gibi belirtiler olur ?
Bacaklarda atardamar ( arter ) darlığı durumunda
genellikle egzersiz esnasında ağrı ortaya
çıkmaktadır. Ancak hastaların çoğunda herhangi
bir şikayet olmayabilir. Periferik arteriyel
hastalıkların ( PAH ) ileri evrelerinde bacakta
yürümekle ağrı ( kladikasyo ), alt kesimlerde
dokularda oksijensizlik ( iskemi ) ve buna bağlı
açık yaralar meydana gelir.

Erken tanıda ABI ölçümünün önemi nedir ?
Bacaklardaki atardamar yetmezliklerinin erken
tanısı açısından Ankle Brachial Index ( ABI )
ölçümü önerilmektedir.
Bacak ağrılarının ayrıcı tanısı, atardamar
yetmezliklerin erken teşhisi ve ciddi
komplikasyonların önlenebilmesi için risk
gurubunda olan her hastada tarama
önerilmektedir.
Ayak Bileği - Kol Basınç İndeksi ( ABI ) ölçümü
bilgisayarlı ortamda 15 dk içerisinde
yapılabilmektedir.
Bu şekilde hızlı ve güvenilir bir tarama
yapılabilmektedir. ABI değeri < 1 olduğu
durumlarda ileri tetkikler gerekli olmaktadır.
Açık
Kolesterol plağı - daralma

Ateroskleroz

Tıkanma
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ABI nasıl ölçülür ?
Hasta yatır vaziyette kol ve her iki ayak bileği
bölgesine manşetler yerleştirilir.
Bilgisayarlı ölçüm cihazı vasıtasıyla manşetler
şişirilerek simültane olarak kol ve ayak bileklerindeki areriyel basınçlar ölçülür.
Cihaz otomatik olarak her iki taraf için ABI
değerlerini hesaplar.

Hassas bir şekilde elde
edilen ölçüm değerleri
bilgisayar ortamında
aktarılmakta ve hastaya
yazılı rapor şeklinde
verilmektedir.

Ayak Bileği- Kol Basınç Indeksi ( ABI )
kimlerde rutin ölçülmeli ?
50+ yaş olup risk faktöleri olanlar.
- Yüksek Tansiyon
- Obezite
- Şeker Hastalığı
- Sigara kullanımı
70+ yaş herkes .

Periferik Atardamar Hastalığı
olanların %70’ inde herhangi bir
belirti olmadığı için tanı
gecikmektedir !
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