Tiirk Kardiyol Dem Arş 2000; 28:516-5 18

Aort Koarktasyonu Operasyonundan Sonra
Görülen Nadir Bir Komplikasyon:
Spinal Kord Hasarı
Op. Dr. Tü rkan Tansel ELMA CI, Doç. Dr. Ümrah AYDOGAN, Prof. Dı·. Aygün DiNDAR,
Prof. Dr. Ertan ONURSAL

istanbul Üni versitesi, i stanbul Ttp Fakiiltesi, Göğiis Kalp ve Damar Cerrahisi ve Çocuk Kardiyolojisi
Anabilim Dal/an , Çapa, istanbul

ÖZET
Aort koarktasyonu opera syonlamıdan sonra gelişen spinal kord iskemisi çocukluk çağ 11ıda nadir olarak göriiliir.
Bu makaledeaort koarktasyonu tamst ile koarktasyon tamiri uygulanan ve operasyon sonrası parapleji komplikasyonu gelişen 5 yaşmdakibir vaka sımulmuştur.
Analı/ar

kelime/er: aort koarktasyonu, spinal iskemi,
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Spinal kord iskemisi aort koarktasyonu o perasyonlanndan sonra çok nadir o larak görülen ve ned e ni ta m olarak aç ı klanamayan bir komplikasyondur. insidans ı %0.4 ila % 1.5 aras ında bildiri lmektedir ( 1,2). Etyolojide aortun klemple nmes inden
sonra d istal aortada hipotansiyon, aoıt klemp süresinin uz un o lm as ı , interkostal arterieri n ligasyonu, anterior spinal arteri n embo lisi yada trombozu g ibi etkenle r soruml u tutu l m aktad ır (3) . İlk kez 1948'de
Bing ve arkadaş l arı tarafından 23 va kal ık seride 1
ha stada parapleji ge lişim i ile bildiri len bu nadir
komplikasyonu n anterior s pinal arterin trombozuna
bağlı ol abileceği öne sürülmüş tü (4). Bu makalede
i stanbul Üniversitesi, İstanbu l Tı p Fakültesi Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında aorta koarktasyonu nedeniy le opere edi len ve yaş dağı lımı 4
gün-42 yaş olan 97 vakadan parapleji gelişe n 1(% 1)
pediatrik aorta koarktasyonu olgus u su nu lacaktı r.

OLGUSUNUMU
5 yaşında erkek çocuğu çabuk yorulma yakınması ile İs
tanbul Üniversitesi, İ stanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardioloji k l i n iğine baş v urdu . Fizik muayenesinde sternum solunda midsistolik üfürüm bulundu. Alt ekstremile n a bı zl a rı
çift tarafl ı a lın amadı. Ekokardiografide aort koarkıa syonu
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tespit edildi . inırakardiyak başka bir anomali yokttı. Kalp
kateterizasyonunda s ubklavyan arıer in he men d istalinde
aor ı koarktasyonu bulundu.
Sol pos ıero l aıcra l torakotomi ile ula ş ıldı. Proksimal aorıa ,
s ublavyan arter, desendan aorta prepare edildi. interkostal
arteriere ligasyon u ygu l anmad ı. Koarkte segmentin hemen
elistalinden ve proksimalinclen iki ay rı klemple aort k l e nıpe
edildi . Distal aort bas ıncı 50mmHg olarak bulundu. Koarktektom i ve "end-to-end" anastomoz u yg ulan d ı . Total
k l enıpaj s üres i 35 dk idi. Ameliyat salonunda ekstübe ed ilen ve postoperalif dönemde hipotansiyon yada hipertansiyon atağ ı o lmayan hastada alt ekstremile lerde bilateral hareket kay bı tespit edildi. Yapı l a n nö ro lojik muayenesinele
TIO düzeyinde para pleji bulundu. Postoperalif 2. gün ve
ı 5. gün çekilen sp inal tomografilerde patoloji tespit edi lmedi. E rken dönemde relıa b i l i tasyona ba ş landı ve 3. haftada belirgin nörolojik düzelme görüldü. Postoperali f 6 . ay ın
sonunda fonk s iyonları tamamen normale dönen hasta halen normal ge li ş imini sürdürmektedir.

TA RTIŞMA

Aort koarktas yonu operasyonl a rı ndan sonra s pinal
kord iskemisi özelli kle çocuklu k çağı vakal a rında o ldukça nadirdir ve is keminin o luşm a nedeni o larak
çeş itli fak törl eri n önemi üzerinde durulmaktad ı r (36).

Spinal kordun kan a kımı tek bir anterior spina l arte r
ve bir ç ift posterior s pi nal arterle sağ l a nır. Bu arterler aras ında hiçbir konneksiyon yoktur. Anterior spina l arter spinal kordun 2/3 anterior kısmını besle r,
fakat tüm spina l kana l boy unca devamlılık gösıe r
mez. 3-4 değişik düzeyde end-arter o larak sonlanır,
segmenter ya pı l an ma gösterir. Servikal bölge subk lavyan arter ve vertebral arteri n iki lateral dalından
ç ıkan dallarl a beslenir. Bu dallar anteri or spinal a rıe
ri olu şturur ve C3-C4 düzeyinde so nl an ır. Bu düzeyin al tındaki servikal spinal kanal çok sayıda spinal
arterle kan lan ır. Buradaki e n önemli arter servikal ve
s uperior interkostal arte rlerde n çıkan koll aterallerle
beslenen C4 düzeyindeki radiküler arterdir.
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İlk 7 toras ik segmente karşılık ge len spinal korduıı
orta bölümü ise kan ak ımının en zayıf olduğu bölgedir ve beslenmesi gene llikle T7 yada T8-T9 interkostal arte rden çıkan tek bir radiküler artere bağlıd ır.

Lomber bölümü T8'den konus temıinalise kadar olan
bölgeyi kapsar ve temel kan akımı büyük radiküler
arter-Adamkiew icz ile sağ l a nır. Genellikle tekd ir ve
%80 oranında sol tarafdan menşe al ı r. %85 ora nında
spinal korduıı T9-L2 düzeyine karşı lı k gelir. % 15
vakada ise T5-T8 düzeyindedir.
Aortanın

koarkte seg ınentin proksimal ve uistalinden
s pinal kord dahi l olmak üzere
vücudun alt yarıs ının beslenmesi için yeterli kollateral olmalıdır. Yeterli koll ateral olm aması spinal kord
hasarı olasılığın ı mutlak hale getirebilir. Spinal kord
hasarı oluşumunda önemli say ı lan diğer etkenler, infantil aorta, büyük kollateralleri oluşturan interkostal
arterierin kleınpajı, ileri yaş ve interkostal anevri zk l e mpajı so nrasında

malardır.

Cerrahi

giriş i m u ygula nmamı ş

aort koarktasyonu vakalarında s pontan paraplej i gelişmesi çok nadirdir.
Buna yol açan neden olarak interkostal arter anevrizmasının anterior s pinal artere bası yaptığı ya da
anevrizmanın vertebral kanala rüptüre olarak s pinal
iskemi oluşturduğu iddia edilmektedir (6-7). Bu olguların bazılannda operasyon sonras ı pa raplejinin düze lcliği gö rülmü ştür ve bu vakalarda sp inal iskemi
yaratan neden in, anterior spinal arterin dilare interkostal arterler tarafından baskıya maruz kalması şek
linde açıklanmıştır (6).

Literatürde peroperalif gelişen hipertermi ve postoperarif anemi ile birlikte görülen parapleji vakaları
b il diri l mi ş ti r (5-8). Peroperarif hiperterminin parapleji oluşum un daki etk isi aortun klempajı sıras ı nda nöral dokunun metabo lik i htiyacın ın artı ş ına karşın oks ijen s unumtındaki aza lm anın doku hasarı o lu ş tur 
ınası şek linde açı k l anmaktad ır (5). Fakat bu vaka larda etkenin mu ltifaktöryel olma o l asılığı mevcuttur.
Bu faktörlerden bazıları uzun kross-klemp süresi, interkostal arterierin oklüde edilmesi, arteriyel kollarerallerin azalması, artan VSD shunt'ı nedeniyle sistemik kan akımının azalm asıdır.
interkostal arterierin ligasyonunun parapleji ile iliş
kisi incelendiğinde liga türe edilen interkostal arter
ve parapleji insi dans ı arasında kore lasyon bulunamamı ştır (6) . Aort koarktasyonlarında interkostal arter-

lerdeki kan akımı normalin aksi ne aortadan interkostal arteriere doğru deği l , interkostal arterlerden aortaya doğrudur. Koarktasyon etrafında gel işen kollateral arterler zamanla genişle r, hatta "berry " anevrizmal a rı denen çapı I cın'ye varan anevrizmatik geniş
Iemelere neden olur. Bu neden le interkostal arterierin ligasyonu iddia edi l d i ği g ib i spinal korelun ak ı mı
nın azalmasından çok te rsine ak ımı önleyerek artışı 
na neden olur. inte rkostal arterierin postoperarif oklüzyonundan ziyaele pe roperarif oklüzyonu ve sü resi
önem taşır. Çünkü peroperarif olarak subklavyan a rter, proksimal aorta ve ınajor interkostal arterierin
oklüzyonu distal aortadaki basın cın düşmes ine neden olur. Burada özellikle ınajor kollateral a rterleri
oluş tur an gelişmi ş interkostal arterierin oklüzyonu
önemlidir. Peroperarif distal aort Jıipotansiyo nu gelişimi özellikle ınajor interkostal arterierin okl üzyonu
sonrasında olduğu gösteri lmi ştir (3). Bu neden le aortun kleınpaj süresi önem kaz anmaktad ı r ve gene l
olarak aort klempajı için güvenli s üre nin 20 dakika
olduğu gösteri l mişti r (5). Le rberg (1 ) yaptığ ı çalışına
da kross-klemp zamanının parapleji oluşumunda en
önemli etken olmadığın ı iddia etmekte ise de Brewer
(6) kross-klemp s üresinin 20 dk'dan 30 dk'ya uzamasıy la parapleji in sidansının a rttığını göstermişt i r. Literatürde aortun kleınpaj ının 20 cik'dan daha az olduğu ve parapleji oluşan tek bir koarktasyon vakası
mevcuttur (9). Bunlara ek olarak parapleji riskini
azaltmak a m acıy l a distal aort bas ıncının yüksek (4050 mmHg üzerinde) tu tu lm ası için proksimal aort
bas ıncının 170 mmHg üzerin e çıkarı l ınas ı önerilınekted ir (3) . Bu yaklaşımın dezavantaj ı ise intrakraniyal anevrizına va rlı ğında rüptür riskinin o l ması yanında sol ventrikülün i ş yükünün artışıdı r. Koruma
yöntemlerinden bir diğeri ise distal aortik basıncın
60 mmHg'nın altında o l duğu vakalarda Gott s hunt'ı
yada feınorofemoral bypass uygulan masıdır. Krieger
ve arkadaşları (3) distal aortik basıncın 60 mmHg'nın
al tında olduğu vakalarda ınetaram i nol ile pro ksimal
aort basıncının artırılm asını, bu yak laş ıml a distal
aortik bas ıncın artmad ığ ı durumlarda ise ya k lempaj
süresinin 20 dk altında turulmasını yada geçici shunt
ku Ilanı lınasın ı önermektedirler.
Aortun kleınplenm es i sonras ında beyin-omiri li k sıvı
(BOS) bas ıncının arttı ğı ve artan basınç nedeniyle
spinal korelun perfü zyon basıncında düşme sonucu
iskemi geliştiği iddia edilmektedir (10). BOS drenaj ı
nın parapleji insidansını azal ttı ğı yönünde pozitif so-
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nuç lar az say ıda olmakla birlikte farmakolojik ajanIarta ko mbine edildi ğ ind e e tkili o lduğ u gös terilmi ş tir
( l l ) . Bunlar a ras ınd a me mbran ha sa rını sta bilize
eden steroid ve sodyum ti o pental, kalsiyum kanal
blokerleri, iskemi s ı ras ında ortaya ç ık a n serbest oksijen radikallerini yokeden ajanlar, papaverin say ıla
bilir. Bunl ara ek o larak Crawford ve ark. (5) koarktasyon tamir s ır as ın da vücut ısı s ının d ü ş ürül mes in i n
O ı tü ketiminin aza ltılmas ı ile faydalı o labileceğini
göstermişl erdir. Hipo termi infant ve çocuklarda genellikle soğuk ame liyat sa lo nu , toraksın açık olma sı
ve küçük vüc ut yüzey i-genç yaş nedeniyle herhangi
bir ek uygul ama yap ılmadan (34-35°C) s po ntan olarak olu ş ma ktad ır.
Bizim va k a mı zda peroperari f interkosta l arterler o klüde edi lm e mi ş ve di stal aort bas ın c ı 50 mmHg altı
na d ü ş ü rülm emi ş o lm as ın a rağ men kross-klemp süres inin 20 dk'dan daha uzun o lm as ı spinal iskeminin
nedeni olarak dü ş ü n ülmektedir. Koarktasyon o perasyonu sonrasında ya da spo ntan olarak gelişen paraplej i vaka larınd a d üze l me çok nadird ir (6) . Bunu nla
birlikte bi zim vak amı zda 6 ay sonund a tam dü zel me
görülmüştür. Kross-klemp süresinin 1 saatten daha
fazla olmas ına rağme n parapleji gelişm eyen vakalar
mevcut ike n aynı seride 30 dk 'lı k klempaj süresi sonunda parapleji ile sonuçlanan vakalar bi ldi rilmi ş ti r
(6) . Bu bilgilerin ı ş ığında a nato mik faktörle rin tanı
olarak tanıml a naın a dı ğ ı gözönüne a lın a rak, çok nadi r olarak görülen fa kat hayati önemi olan bu koın p
likasyonun önl enmes i için kross-klemp süresinin 20
d k ' nın a l t ında tutulm a s ı , dista l aort bas ınc ının 60
mmH g'nın a ltın a d ü ş ürülın e ın es i ve gerek ti ğ in de
distal perfüzyo n tekniklerinin k ull anı lınas ının zorunlu o ldu ğ u ortaya ç ı km aktad ır.
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