70

OLGU SUNUMLARI
CASE REPORTS
Opere Edilmeden Eriflkin Yafla Ulaflan
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Girifl
Tek ventrikül nadir görülen konjenital kalp defektidir (1/10 000). Tüm do¤umsal kalp defektlerinin %1
ini oluflturur (1). Tedavi edilmeyen hastalarda prognozun kötü olmas› nedeniyle, eriflkin yafla gelebilen ,
opere olmam›fl vaka say›s› son derece azd›r. Literatürde opere edilmeyen ve 50-60 yafl›na ulaflabilen nadir
vakalar bildirilmektedir (1-3). Nadir görülmesi ve operasyonsuz eriflkin yafla ulaflmas› nedeniyle ilginç oldu¤unu düflündü¤ümüz olguyu yay›nlamay› uygun gördük.

Olgu Bildirimi
Alt› yafl›nda tek ventrikül tan›s› alm›fl ve riski yüksek
oldu¤u düflünülerek opere edilmemifl hasta, 21 yafl›nda a¤›r eforla gelen nefes darl›¤› yak›nmas›yla merkezimize baflvurdu. Özgeçmiflinde aral›kl› flebotomi yap›larak izlendi¤i ö¤renildi. Tansiyon arteryel 100/ 70
mmHg, Nab›z: 72/ dk ve ritmik idi. Fonksiyonel kapasite NYHA’a göre I-II olarak de¤erlendirildi. Hastan›n fizik incelemesinde; dudaklarda morarma, parmaklarda
çomaklaflma, pulmoner odakta 3/6 sistolik ejeksiyon
üfürümü tespit edildi. Elektrokardiyografide sa¤ aks,
V1-2 T(-) li¤i ve sa¤ atrial dilatasyon bulgular› saptand›. Telekardiyografi’de kardiyotorasik oran 0,55' ti. Laboratuar incelemelerinde; Hb: 15.7 gr/dl, Htc: % 52
idi. Di¤er hematolojik de¤erler ve biyokimyasal incelemeler normal bulundu. Transtorasik ekokardiyografi
incelemesinde, vena cava inferior sa¤da, aort solda
saptand›. Apikal dört boflluk görüntülemede, iki ayr›
atrioventriküler kapa¤›n tek bir ventrikül bofllu¤una
aç›ld›¤›, interventriküler septumun izlenmedi¤i tespit
edildi (fiekil 1). Aksesuar boflluk izlenmemesi nedeniyYaz›flma Adresi: Dr. Aytül Belgi, Akdeniz Üniversitesi T›p
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le anatomik ve fonksiyonel olarak indetermine ventrikül olarak tan›mland›. Sol atrioventriküler kapak kordas›n›n tek ventrikülün sol taraf›ndaki arka duvara yap›flt›¤› izlendi. Parasternal k›sa eksen görüntülemede
aorta sa¤da önde, pulmoner arter solda arkada izlendi (fiekil 2). Renkli Doppler, CW Doppler ve pulse
Doppler ile atrioventriküler kapaklarda eser derecede
yetmezlik, pulmoner kapakta önemli derecede pulmoner darl›k saptand› (peak gradient 75 mmHg, mean
gradient 45 mmHg). Simpson yöntemi ile ejeksiyon
fraksiyonu %55 hesapland›. Bu bulgularla olgu; tek
ventrikül, büyük arterlerin malpozisyonu olarak de¤erlendirildi. Sa¤-sol kalp kateterizasyonu; ekokardiyografi ile elde edilen anatomik bulgular› do¤rulad›, ek olarak sa¤ atriyuma aç›lan bir pulmoner ven oldu¤u görüldü. Bas›nç kay›tlar›ndan, pulmoner kapiller t›kama
bas›nc› 10mmHg, pulmoner arter bas›nc› 25/10
mmHg, ventrikül bas›nc› 100/0/5 mmHg, sa¤ atriyum
bas›nc› 7 mmHg, aort bas›nc› 100/75 mmHg bulundu.
Kan gaz› ve bas›nç de¤erlerine göre, pulmoner vasküler rezistans 0,6 Wood U , sistemik vasküler rezistans
27 Wood U bulundu. Efllik edebilecek koroner arter
anomalisini incelemek amac›yla yap›lan koroner anjiyografide; sa¤ koroner arter ve sol ön inen arterden
ventriküle fistül izlendi (fiekil 3). Pulmoner anjiyografide; pulmoner vasküler yata¤›n suboptimal geliflti¤i görüldü (fiekil 4). Pulmoner arter indeksi Mc Goon oran›na göre 1,1 olarak hesapland› (4). Bu oran 0.8 de¤erine yak›n oldu¤u için pulmoner arterlerin yeterli geliflmedi¤i belirlendi. Fontan operasyonu için uygun özellikler dikkate al›nd›¤›nda; olgu, yafl, yetersiz pulmoner
vasküler yatak geliflimi, indetermine ventrikül tipi, s›n›rda ventrikül ejeksiyon fraksiyonu nedeniyle operasyon
aç›s›ndan riskli olarak de¤erlendirildi. Kalp damar cerrahi konseyinde de¤erlendirilen olguya mortalite ve
morbidite riskleri bildirildi ve takip karar› al›nd›. Enfektif endokardit profilaksisi, flebotomi önerilerek poliklinik kontrollerine ça¤r›ld›.
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Tart›flma
Tek ventrikülü olan hastalarda, anatomik özellikler,
klinik bulgular›n ciddiyetini, prognozu ve cerrahi yöntemlerin baflar›s›n› belirler (5). Hastalar, ventrikül tipi,
atriyoventriküler kapaklar›n durumu, büyük damar patolojileri yönünden incelenir. Sol ventrikül tipi %65-78
vakada izlenirken,%10-15 vakada sa¤ ventrikül tipi izlenir. %10-20 vakada hem sa¤ hem sol ventrikül özelli¤i gösteren ve indetermine olarak adland›r›lan ventrikül tipi saptan›r. Anatomik sa¤ ventrikülü olan hastalarda yetersiz hipertrofik cevap nedeniyle operasyon
sonuçlar› iyi de¤ildir (6,7). Hastalar›n büyük bir bölümünde her iki atriyum ayr› kapaklarla ventriküle aç›l›r
ve double inlet olarak adland›r›l›r (%55-70). Bir atrioventriküler kapa¤›n atretik, di¤erinin normal oldu¤u
durum single inlet olarak adland›r›l›r (%10-15). Kapak
fonksiyonlar› ileri derecede bozuk olan hastalarda düzeltici operasyonlar kontrendikedir. Hastalar›n büyük
bir k›sm›nda büyük arterlerin malpozisyonu, nadir hastada normal ventrikül büyük arter iliflkisi izlenir. Hastam›zda, ekokardiyografi ve kateter bulgular› ile indetermine tip ventrikül, normal fonksiyon gösteren iki atriyoventriküler kapak, büyük arterlerin malpozisyonu,
pulmoner darl›k ve parsiyel pulmoner venöz dönüfl
anomalisi saptanm›flt›r.
Anatomik özellikler dikkate al›narak yap›lan takip
çal›flmalar›nda; çift giriflli sol ventrikül, büyük arter
transpozisyonu ve hafif derecede pulmoner darl›k varl›¤›nda prognozun daha iyi oldu¤u bulunmufltur (7).
Patolojinin bu kombinasyonunda, pulmoner darl›k nedeniyle sol atriyumdan ventriküle gelen oksijenlenmifl
kan›n aortaya yönlenmesi sa¤lan›rken, volum fazlal›¤›
yaratmayacak ve ciddi siyanozu önleyecek miktarda
kan›n pulmoner artere geçmesine olanak sa¤lanm›fl
olur. Ciddi aort darl›¤› veya pulmoner darl›k nedeniyle
meydana gelen muskuler hipertrofinin aort ç›k›fl yolunu daraltmas› prognoz üzerinde olumsuz etki gösterir(8). Hastam›zda önemli derecede pulmoner darl›k,

fiekil 1. Transtorasik ekokardiyografide apikal dört
boflluk görüntüsü
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pulmoner hipertansiyon geliflmesini önlemifl; ancak,
azalm›fl kan ak›m› pulmoner arter dallar›n›n yetersiz
geliflimine yol açm›flt›r.
Tek ventrikülü olan hastalarda en önemli semptom, do¤umdan sonra izlenen siyanozdur. Bunun yan›nda ilerleyen dönemlerde, senkop, büyüme gerili¤i,
egzersiz intolerans› gibi nonspesifik yak›nmalar da izlenebilir. Tek ventriküllü hastalarda ventrikül sistolik
fonksiyonu, hem pulmoner hem de sistemik dolafl›m›
sa¤lar. Bafllang›çta normal olan ventrikül fonksiyonu,
bas›nç, volum yükü ve efllik eden patolojilerin etkisiyle
bozulur. Normal fonksiyonlu iki atriyoventriküler kapak, s›n›rda ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, hastam›z›n
belirgin semptom vermeden eriflkin yafla ulaflmas›nda
etkili olmufltur.
Kötü prognoz nedeniyle, opere edilmeden eriflkin
yafla ulaflabilen hasta say›s› son derece azd›r (9). Basamakl› cerrahi yöntemler ve gelifltirilen tekniklerle yaflam süresi uzat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Aortopulmoner
flant, pulmoner artere band yerlefltirilmesi, DamusStansel-Kaye ve Norwood operasyonlar›, anatomik yap›ya göre uygulanacak palyatif amaçl› giriflimlerdir. Ancak bu cerrahi yöntemlerle, uzun dönem sonuçlar yüz
güldürücü de¤ildir (8). Düzeltici cerrahi yöntemler olarak, ventriküler septasyon, Fontan operasyonu ve modifikasyonlar› gerçeklefltirilmektedir. Fontan operasyonu ve modifikasyonlar›ndan sonra 10 y›ll›k yaflam oran› %60-81 olarak belirtilmektedir (10,11). Yaflam süresindeki olumlu geliflmelere ra¤men, takiplerde çeflitli
sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Aritmi (%25), kal›c› pacemaker gereklili¤i (%13), protein kaybettirici enteropati
(%10-15), reoperasyon (>%20) takipte görülen en
önemli komplikasyonlard›r. Bununla birlikte, operasyonsuz eriflkin yafla ulaflabilen hastalarda cerrahi tedavi
gereklili¤i tart›flma konusudur (12). Eriflkin yafla gelebilen ve iyi prognoz gösteren anatomik özelli¤e sahip
hastalarda, periyodik takipler, yüksek mortalite ve morbiditeye sahip cerrahi tedaviye tercih edilmektedir. Am-

fiekil 2. Transtorasik ekokardiyografide parasternal
k›sa eksen görüntüsü; pulmoner kapak solda arkada
s, aort kapak sa¤da önde izlenmektedir.
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fiekil 3. Aortagrafide; sol oblik görüntüde, koroner arterler ve sol ön inen koroner arterden ventrikül bofllu¤una olan fistül izlenmektedir. LAD:sol ön inen arter, RCA: sa¤ koroner arter

mash ve ark. (13), pulmoner dolafl›m› iyi geliflmifl hastalar›n iyi fonksiyonel kapasite ile 6. dekata ulaflabilece¤ini belirtmifltir. Takipte genel durumun bozulabilmesi ve
böylece Fontan için elveriflli durumun kaybolmas›, bu
hastalarda izleme karar›n›n al›nmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Fontan operasyonu flans›n› kaybeden hastalarda
son tedavi seçene¤i kardiyak transplantasyondur.
Sonuç olarak yetersiz pulmoner vasküler yatak geliflimi, indetermine ventrikül tipi, s›n›rda ventrikül ejeksiyon fraksiyonu nedeniyle Fontan operasyonu için
risk tafl›yan hastam›za, belirgin semptom vermeden
eriflkin yafla ulaflmas› da göz önüne al›narak, takip karar› verilmifltir. Bir y›ll›k takibinde, aral›kl› flebotomi ile
Hb: 15 mg/dl düzeyinde tutulmufltur. Difl çekimi öncesi enfektif endokardit profilaksisi uygulanm›flt›r. Diüretik ihtiyac› olmam›fl, laboratuar bulgular›nda de¤ifliklik
izlenmemifltir.
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