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ÖZET
Konjenital aort kapak patolojisine bağlı orta derecede
aort yetersizliği tamsı ile kardiyoloji polikliniğinde izlenen
9 yaşındaki erkek hastada, venöz kan örneğ i alma sı
ras ında sol brakial arterin dirsek bölgesinde iğne ile yaralanması sonucu gelişen ve başarı ile opere edilen yatrojenik psödoanevrizma olgusu sunulmuştur. HastamiZ
servisimize infektif endokardit nedeni ile yatmlmış olup,
yattiğimil 25. günii meningoensefalitten ani olarak kaybedilmiştir. Bildirinin amacı damar yolu kullamm/an sı
rasmda nadir de olsa yatrojenik arterial psödoanevriznıa
gelişebileceğ ille dikkati çekmektir.
Anahtar kelime/er: Psödoanevrizma, yarrojeni k damar
yaralanması

Çocuklarda yatrojenik damar yaralanmalarının en
s ık nedenleri kardiyak kateterizasyon ve retrograd
femoral anjiyografidir ( l ) ; ayrıca arteriyel monitor
kateteri ve umblikal arter kateterleri ve arteriyel,
venöz kan örnekleri alma sı ras ında yapı l an iğne ile
delinmelerdir 0-3). Psödoanevrizma yatrojenik damar yaralanmalarının seyrek görülen bir komplikasyonudur.
Bu makalede, konjenital aort kapak patolojisine
bağlı orta derecede aort yetersizliği tanısı ile takip
ettiğimiz 9 yaşındaki hastamızda kan alma sırasında
sol brakial arterin dirsek bölgesinde, iğne ile yaralanm ası sonucu gelişen ve başarı ile opere edilen
bir psödoanevrizma olgusu sunulmuştur.
Bildirinin amacı yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde tanı ve tedavi için oldukça sık yapılan
damar yolu kullanıml arı sırasında nadir de olsa arA lındı ğı
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teriyel psödoanevrizma komplikasyonunun
dikkat çekmektir.

gelişebi

leceğine
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N.D. 9 yaşında erkek çocuğu. İlk defa 2 yıl önce okulda
kalbinde üfürüm duyularak klin i ğimize sev kedildiğinde yatı rıldı (protokol no:614/90) ve
orta derecede konjenital aort yeters izliği tanı s ı konularak
kardiyoloji polikliniğimizce takibe alınd ı . Hasta mı z ilk yatışınd an 2 y ıl sonra (9 yaşında) y üksek ateş, halsizlik ve
sol kolunda şişl ik , ağrı şikayetleri ile serv isimize 2. defa
yatırıldı (prot. 699/92). Hikayesinden 5 ay önce antibiyotik kullanmadan diş inin çekildiği ve 40 g ünden beri de
ate ş, halsizlik, terleme şikayetleri nin arada oral antibiyotik
ku ll anmasına rağmen devam ettiğ i öğreni l di.
sağlı k ta ramas ı s ıras ında

Fizik muayenesinde h astanın genel durumu orta, deri
soluk ve nemli, terleme ve halsizlik mevcuttu. Solunum
say ı s ı dakikada 40, burun kanadı teneffüsü va rd ı , n ab ı z
124/dak, TA: 115/40 mmHg idi. Sol dirsek epikondil üzerinde pulsasyon veren 4x5 cm çap ında, ağrılı serıçe şiş li k
mevcuttu ve ş i ş li k üzerinde 2/6 derecesi nde sistolik üfürüm duyul uyordu. Aynı tarafta radial nabı z küçük, karşı
tarafta radial nabız büyük ve seler olarak alını yordu. Kalp
tepe atımı kaldırıcı vasıfta ve orta klavikula çizgisinin 5
mm sol dışında palpe ediliyordu. Dinlemekle sol 3. aralıkta 2-3/6 d iyastolik decressendo üfürüm duyuluyordu, 3.
ses yoktu, KC 2 cm ele geliyor, dalak ise gelmiyordu.
Laboratuar: Hb %7.9 g, hematokrit %24, eritrosi tler hipokrom ve mikrositerdi. Mevcut anemi enfeksiyona bağ
landı. Lökositler 15.400/mm3, formülde segment hakimiyeti vardı. Sedi man ıasyon saatte 58 mm idi. 5 defa
alınan hemokültürlerde üreme olmadı. Boğaz kültüründe
alfa hemoli tik streptokoklar, gram (-) çomaklar üredi. Telegrafide aort kavsi belirgin, CTR=0.59, vaskülarite normal. EKG'de hacim yükü tipinde sol ventrikül hiperirofisi
saptandı.

Ekokardiyografide; sol ventri kül ge ni ş, aort kökü genişlemi ş, aorı un sol ve nonkoroner kapakç ıkl arı nda verrü
mevcuııu. Ay rıca periaortik bölgede kistik oluşum (abse ?)
saptandı . Renkli Doppler ile öneml i aort yetersizliği mevcuııu.
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ve kısmen organizasyon gösteren trombüs olu ş umu , arterde ise kısmen organizasyon gö steren rekanalize !rombüs tesbit edilerek bu değişikliklerin travmatik o l abileceği
bildirildi.
Genel durumu düzelen, klinik olarak iyi ye gittiğ i gözlenen
hastamız yattığının 25. günü akut batlll şü ph esiyle çocuk
cerrahisine gönderildi ve akut mezanter embol isi düş ünülerek gözlem altllla alındı. Burada karın ağrısı d ı şmd a
hiçbir yak lllm ası o lmayan hastanııı 30. saatte kareliyak arrest ge l işerek öldüğü bildirildi. Arrest öncesi hastada vital
bulg ularda bir patoloji olmamas ı ve arrestin ani geli şmesi
infektif enclokardite bağlı intraserebral bir hadiseyi düşünd ürü yordu oysa, hastanın yapı l an o topsisi bunu desteklem iyordu.
Otopsi raporunda, aort kapağllldaki şekil boz u kluğu, miyokardda nedbeler ve akut miyokardit, kronikleşen fokal
perikardit, sol kalp hiperirofisi ve dilatasyonu .saptand ı.
Kapaklardan kopan tromboemboli sonucu dalakta taze infarktüs .vardı. Sol oksipitobazalcle erken d önemde menenjit ve buna sekonder subkortikal ansefal it görüldü. Meninks ve beyin korteksindeki iltihabi infiltrasyonun
histolojik özellikleri bakteriyel d eğ i l, viral etyolojiye uymaktaydı; bu da, muhtemelen geçirilmekte o lan sepsisin
d irenci düşürmesi sonucu viral bir enfeks iyonunun da eklenmiş olmasını düşündürüyordu.

TARTIŞMA

Şekil

l. Brakial artere verilen radyoopak maddenin psödoanevve distale geçiş in kı sı tl andı ğı görülmekte.

rizmayı doldurduğu

Klinik seyir: Hastamızın gerek hikayesi gerekse klinik
tablosu enfektif endokarditle uyumlu idi ve hasta bu doğ
ru ltuda tedavi altın a a lındı . Sol koldaki kitlenin pulsatil
oluşu, dinlemekle üzerinde sistolik ü fürümün alınmas ı ve
distal bölgede n abzın azal mas ı distale baskı yapan bir
anevrizmaya bağlanarak anjiyografi p lanlandı . Femoral arlerden girilerek brakial artere radyoopak madde veri l diğinde sol kubital bölgede psödoanevrizma bulunduğu
ve distale geçişin zor olduğu görüldü (Şekil 1). Hastamızda n 2 hafta ö nce acil servisimizele ay nı bölgeden
venöz kan örneği ırlınd ığı tesbit edildiği için psödonaevrizmanın travmaya bağlı olması ihtimali kuvvetl i
idi buna rağmen, ayrıca infektif endokarclitin bulunması
bunun bir mikotik anevrizma da olabileceği ihtimalini clüş ündürüyordu .

B u nedenle aynı seansta kran iyal anjiyografi yapılarak intraserebral arterler ineeleneli ve normal bulundu. Operasyonda tav uk y umurt as ı büyük l üğü nde anevrizma açıl
d ı ğ ında, arterin 1.5 cm boyunda yırtı lmı ş o l duğu gözlendi
ve arter bu kısımda 3 cm kadar çıkartılıp yerine sol vena
saphena magnanın , derin dalı enterpoze edildi. Postoperalif dönemde sol radial n abz ııı b ü yüdüğü saptand ı.
Ç ıkarıl an parçanlll patolojik incelenmesinde vena duvarıııda kas ve bağ dokusu kay bı , aşırı variköz ge ni ş l eme
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Çocuklarda arter zedelenmelerinin 2/3 'si yatrojeniktir ve bunların da 2/3'si kardiyak kateterizasyon
sırasında femoral arterde oluşur (4) . Yatrojenik arter
..J
yaralanmalarının komplikasyo n l arı kanama, trombüse bağlı iskemi, arterio-venöz fistüller, gerçek
veya yalancı anevrizmal ardır. Bunların içinde en sık
görüleni iskemidir ( l ,3 ,5-7l, arterio-venöz fistül veya
psödoanevrizmaya daha az sıklıkla ras tlanılır (1,5,810l. Çok sık olarak kan alınan ve y ılda ortalama
1743 hasta yatan Cerrahpaşa Çocuk Kliniği 'nde yatrojen bir anevrizmaya 27 yıl da ilk defa rastladık.
Klein ve ark. (2) 1974-82 yılları arasında yaş ortalamas ı 2.5 olan 33 yatrojenik arteryel yaralanma
vakası toplamışlar ve bunların içinde sadece birinde
anevrizma görülmüştür (radial arterde monitor kanülasyonuna bağlı). Whitehouse ve ark. <7l 9 pediatrik yatrojenik vasküler yaralanma vakasının ikisinde, Youkey ve ark. <1 l) ise 1974-82 yılları
arasında 125 yatrojenik vasküler yaralanma olgusunun 9'unda (%7) psödoanevrizmaya rastlam ışlardır.
Psödoanevrizmanın, perkütan anjiyografi ve monitör
için artere konulan kanülasyonlar dışında aynı
damar yolunun sık kullanılması sonucunda da oluş
tuğu bildirilmiştir (l,l 2). Psödoanevrizmada arter du-
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varının 3 tabakasında ayrılma vardır ve komşu dokulardaki kan birikmesine bağlı hematom oluşur.
Zamanla anevrizma kesesinin duvarında organize
olmuş pıhtı ile bağ dokusu oluşur. Kavite veya kese,
arter lumeniyle direkt ilişkidedir. Psödoanevrizma
birkaç saat içinde gelişebildiği gibi haftalar sonra da
gelişebilir (9). Bizim olgumuzda koldaki şişlik damar
zedelenmesinden 15 gün sonra aile tarafından farkedilmiştir. Fizik bulgularda pulsatil kitlenin palpasyonu, distal bölgede nabzın azalması, kitle üzerinde sistolo-diyastolik üfürümün duyulması ve
damardan psödoanevrizma içine yüksek hızda kan
akımına bağlı tril alınması anevrizma mevcudiyetini
düşündürür. Tanı için anjiyografi gerekir. Renkli
Doppler ultrasonografi ile de psödoanevrizmadaki
jet akım görüntülenebilir (13)_

Tedavide an evrizmanın operasyonla çıkarı lm as ı söz
konusudur. Küçük arter iğn e yaralanmaları spontan
olarak kapanır fakat, damar duvarının gerçek yır
t.ılmalarında ve ane':'rizma teşekkülünde cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavi ile anevrizmanın
ç ıkarılmasından sonra damarın proksimal ve distal
uçları birbiri ile uç uca birleştirilerek tamir edilir.
Eğer, zarar görmüş damar duvarı geniş bir bölümü
kaplıyorsa genellikle vena saphena magnadan gref
alınır ki bu şekilde tamir daha fazla yapı lmaktadır
(2,6). Bizim hastam ızda da arterde 1.5 cm çapında
yırtılma mevcut oldu ğu için arter bu kısımda 3 cm
kadar çıkartılıp yerine sol vena saphena magnanın
derin dalından gref konulmuştur.
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