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Koroner Arterden Pulmoner Artere Olan
Fistülün Transkateter Yöntemle Kapatılması
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Doç. Dr. Serdar PAYZIN, Prof. Dr. Cüneyt TÜRKOGLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, izmir

ÖZET
Nadir koroner arter anomalilerinden olan koroner arter
fistüllerinin cerrahi dışında transkateter yöntemle oklüzyonu son yıllarda olanaklı hale gelmiştir. Sağ koroner
arterden pulmoner artere fıstülii olan bir olguda transkateter oklüzyon yapılmıştır.
Olgu 32 yaşında kadın olup 3-4 yıldır çabuk yorulma, çarve göğüs ağrısı yakınması ile ·başvurdu. Diagnostik
koroner anjiyogramında sağ koroner arter sinüs düğümü
dalının pulmoner artere fıstülize olduğu izlendi. Fistül
çapı 1.3 mm, QpiQs 1.42 bulundu. 2x/O mm platinum mikrokoil kullamlarak fıstül okliize edildi. Kontrol anjiyogramında şantın tama yakm kaybolduğu izlendi. /. ay
kontrolünde olgunun yakınması yoktu ve fizik muayenesi
normal idi.

belirgin hemodinamik değişikliklerle birliktedir. Olguların çoğunluğu çocukluk yaşlarında tanınır ve tedavi edilirler. Erişkin yaşa ulaşan olgularda devamlı
üfürüm duyulur. Efor dispnesi, çabuk yorulma, ınİ
yokard iskemisi ve angina, infektif endokardit, atrial
fıbrilasyon ve konjestif kalp yetersizliği bir kornplikasyon olarak gelişebilir ( !,2 ·3>.

pınrı

Koroner arter fistüllerinin koi/ kullanılarak transkarerer
oklüzyon yöntemi ile kapatılması daha az miyokard hasarına neden olması, düşük morbidire ile uygulanabilmesi,
daha az ha.rtanede kalma süresi gerektirmesi ve yüksek
başarı oram gibi avantajlan nedeniyle cerrahi tedaviye
iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

Fistüller yakın yıllara kadar cerrahi olarak tedavi
edilmekte idi C3>. Son yıllarda oklüzyon metodları ve
maddeleri kullanılarak koroner arter .fistüllerinin
transkateter embolizasyonu (oklüzyonu) olanaklı
hale gelmiştir cı .4>. Ülkemizde detachable balon kullanılarak kapatılan bir olgu sunu lmuştur C5>. Ülkemizde koi! kullanılarak tıkanan ilk koroner arter fistülü olması nedeniyle Anabilim dalımızda gerçekleş
tirilen bir olgu sunu lmaktadır.
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Analıtar
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Koroner arter fıstülleri oldukça nadir koroner arter
anomalilerindendir (1 •2•3>. Çoğunluğu küçük ve tek
olup hemodinamik olarak önemleri yoktur (2)_ Koroner arterlerden birisinden çık ıp bir kalp boş luğuna
ya da kalp damarlarından birisine drene olurlar.
Küçük olanlar bulgu, semptom vermezler ve komplikasyonlara yol açmazlar.
Bu olgularda devamlı üfürüm ve intrakardiyak şantı
saptamak her zaman kolay deği ldir. Büyük fistüller
2. Ulusal İnvaziv Kardiyoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir.
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A.K, 32 yaşında kadın olup, 3-4 yı l d ı r çabuk yorulma, çarpıntı ve göğüs ağrısı yakınmas ı ile başvu rd u . Oskültasyonda kalp bazal inde s istolik üfürüm duyulması üzerine
yatırıldı. İstirahat elektrokardiyogramında inferolateral derivasyonlarda nonspesifik ST-T değişik l ikleri izlenmekte
idi. Eforlu EKG ve Talyum sintigrafisinde koroner iskemi
lehine bulgu saptanamad ı , normal olarak değerlendiri l d i .
Telekardiyogramda kalp normal büyüklükte idi.
Tan ı ve ayıncı tanı aç ı sından koroner anj iyografi ve sağ
sol kateterizasyonuna karar veri ld i. Sağ ve sol kalp basınçları ve pulmoner arter ba s ıncı normal idi. Sağ ve sol
ventrikülografilerde patoloji saptanamadı, sol ventrikül
duvar harekelleri normal, ejeksiyon fraksiyonu %64 bulundu. Selektif koroner anj iyogramda sol koroner arter ve
dalları normal, sağ koroner arter normal, ancak sinüs düğümüne giden arterin devamının pulmoner artere fistülize
ol duğu ve pulmoner arterin vizüalize olduğu izlenmektedir
(Şeki l 1). Bu fistülün çapı 1.3- I .4 mm ö l çülmüştü r. Oksijen satürasyonları için kan örnekleri alınd ı. Fick metoduna göre sol-sağ şant saptandı. Qp/Qs I .42 olarak hesap landı.

A. Akıllı ve ark.:

Şekil ı,

Sa.~

Koroner Arterden Pulmoner Artere Olan Fi.Wiiliin Transkateter Yöntemle

Kapalllması

2, 3.

ve ileriele l"istüle bağl ı olarak
komplikasyonlar gözönüne a lın arak bu
fistülün transkateter yöntemle oklüzyonu k ararl aştm lclı. 7
F Lima guicling kateteri sağ koroner ostiumuna yerl eş ti ril di. 0.04" guide-wire ile sağ koroner arter s inüs düğümü da l ın a g irildi, g uide ilerletilerek fistül içine yerleş tiri ldi. Guide-wire üzerinden coaxial 3 F infüzyon kateteri (Tracker 18, Targel Therapeutics) ilerletilerek mümkün o ldu ğu nca e n sona yerl eştiri ldi. Ucunda radyoopak
marker' ı izlenen infüzyon kateteri fistül içinde ilerleti ldi .
Kateter içinden 2x 1O mm "fi bered , platinum microcoil "
kendi iticisi ilc ilerletilerek (Şek il 2), distal uçtan fistül
içine ç ı karıl d ı . Kateter geri çekildi, 15 dk sonra opak verilerek yapıl an kontrolde fistülün tama yak ın kapandığı izlendi (Şek il 3). Qp/Qs 1. 1 olarak hesaplandı. Olg u ı gün
sonra taburcu edi ldi. 1. ayd a yap ıl an ko ntrolünde yakın
mas ı yoktu ve oskültasyonu normal idi .
Olgunun 32

yaş ın da olması

ol uşabilecek olas ı

koroner arter fıstü llerinin cerrahi tedavi
transkateter yöntemle kapatılabilm esi olanağı ç ıkmıştır. Embolizasyon için "de tachable balonlar" (latex ya da silikon balonlar), mikrokoiller
(platinum ve standart çelik mikrokoil) ( l ,8), absorbe
olabilen veya olmayan partiküller, sı vı doku yapışkanları <8> kullanılmaktadır. Bu olguda sağ koroner arterden sinüs düğümü arterinin devamı olarak
pulmoner artere olan fistülün oklüzyonu için çapı
fazla geniş olmaması nedeniyle ( 1.3-1.4 mm) koi!
kullanılması kararlaştırılm ış ve 2x 10 mm p lati num
mikrokoil kullanılarak başa rılı oklüzyon gerçekleş 
tirilmiştir. İş leme bağlı kamplikasyon olmamış ve 1
ay kontrolünde de bir sorun saptanmamıştır.
Son

yıllarda

dı şında

TARTIŞMA

Konjenital koroner arter fistülle ri nadir koroner arter
anomalilerinde ndir. Çoğ un l ukla hayatın ilk 20 yı
lında semptomlara yol açmazlar. İleri yaşlarda ise
bazı komplikasyonlara yol açabileceğ i bilinmektedir
( 1-4)

Koroner fistüllerinin tedavisi yakın yıllara kadar cerrahi idi. Operasyon martalites i baz ı çalışmalarda %
O iken <6>, %2.2-4 operasyon martalitesi bildiren çalışmalar da vardır <7>. Operasyon sonrası akut miyokard infarktüsü %3.6 oranında bild irilmekte (1),
gerçek rekürrens sıklı ğ ı ise bilinmemektedir.
Bundan öte fıstülün cerrahi tedavisi median stemotomi ile yap ılm akta ve olgu l arın çoğ und a kardiyopulmoner bypass gerekınesi nedeniyle buna bağlı
morbidite riski oluşmaktadır <6>.

Koroner arter fistüllerinin koi! ya da detachable
balon kullanıla rak transkateter yöntemle oklüzyonu
(emboliz~syonu) cerrahi tedaviye bir seçenek olarak
önerilebilir. Bu yöntem ile koroner arter fisti.illerinin
daha az miyokard hasarı o luşturarak, daha az morbidite ve daha az hastanede kalma süresi ile tam başarılı bir şekilde oklüzyonu yapı l abilmektedir.
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