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ÖZET
Yenidoğan

döneminde yap1lan arteriyel kalp kateterizasyonlarrmn en s1k komplikasyonu fe moral arter frombozlan ve kan kay1plandu·. Arteriyel yolla balon anjiyoplasti/valvuloplasti uygulamalannda bu olas1hk daha da artnıaktadu·. Bu yaZida ventrikiiler septal defekti bulunan
aort koarktasyonlu olgularda venöz yolla da balon anjiyoplasti uyg ulanabileceğ inin örn eğ i sunulmaktadir.
A nahtar kelim e/er: Aort koarktasyonu, balon anjiyoplasti, yenidoğan

Öze llikl e yenidoğan ve e rke n sütçocuk luğu döneın inde retrog ra t a rteriye l k a lp kateterizasyonu n u n en
sık karşılaşıl a n konı pli kasyonu feınora l a rter treın

bozudur ( 1). Fem o ral arteriyel insizyon un dah a gen iş
old u ğu ve iş l em i n gen el lik le dah a uzu n s ü rdüğü b a-

lon anjiyoplasti/valvu loplas ti i ş lemleri n de ise bu tür
konıp li kasyonla dah a s ık ka rşılaşılınas ı doğaldı r. Bu
yaz ı da;

ventriküler septal defekt (VSD),

i s th nı u s

hi poplazis i ve dis kre t aort koarktasyonu (AK) nedeni ile konj estif kalp yetersizliği tablosunda kl i niğ i 
ıni ze başv u ran b ir yen idoğanda fenıoral arteriyel
troınboz riskind en korunmak amacı ile transvenöz

an tegrat yoll a koar ktasyon anjiyoplasti

uygu l aması

nın ü lkem izdeki ilk ö rneği sunu l maktadır.

OLGU BiLDİRİSİ
A.İ., 15 gün lük erkek bebek uzayan saı·ıJık, sık nefes alma
beslenme güçlüğü yak ı nmas ı ilc özel bir hastaneye ba şv ur
mu ş. Burada ya pılan fizik muaye nesinde üfürüm sap ıan
mas ı üzerine klini ğ imi ze sevkle ya tırıldı. Kliniğimizde yap ı lan fizik muayenede; tart ı s ı 2900 g r bulunan bebeğin
inspeks iyonunda patolojik bulgu olarak subiktcrin yan ı sıra
50/dk hı zda bir ta ş ip n e, burun kanadı solunuınu ve interkostal çekilme s aptandı. Palpasyanda karac iğer iki cm palpabl bulundu. Femoral nab ı zlar palpe edilemezken aks iller
nab ızların ku vvetli olduğu görüldü. Oskültasyonda taş ip
neyi aç ı klayacak he rhangi bir akciğer bulgusu yoktu. Kalp
h ı z ı 152/dk ritm ik olup birinci ve ikinci kalp sesle ri doğ alAlındığı

tarih : 24 Aralık 1999, revizyon 16 Mayıs 2000

Yazı şma adresi: İ.Ü. ist anbulTıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 1-las-

ıalıkları ABD, 34390 Faı ih - Istanbu l
Tlf: (0 2 12) 635 1620 Faks: (0 2 12) 621 1643

Ancak üçüncü kalp ses i duyuluyordu. Sternum sol aşa
3/6 ş iddetind e pansistolik üfürüm saptandı. Klinik
bulgularla aort k uaı·kta syonu n a bağlı konjestif kalp yetersizliği d ü şünü l en bebek mon ito rize edi lerek dobutamine
1O ı.ıglkgld k dozda baş landı, dijitalize edildi ve gereğ i nd e
tekrarlamak üzere furosem ide 0.5 mg/kg IV yolla yapı ld ı.
Geld iğ i gün yapıla n ekokard iyografi k incelemede patolojik bulgu olarak foramen ovale a racı lı ğı ile so l-sağ şa nt ,
ventriküler septum perimembranöz bölgede 4.5 mm'lik bir
defek t, arkus aortada hafif i sthınu s h ipoplazisi ve jukstaduktal bölgede dis kret koark tasyon sa ptandı. Ventri küler
septal defektten yarı resiriktif sol-sağ şant görüldü ve defekt gradyanı 1O mmHg ölçüldü. Diskret koarktasyon bölgesindeki turbulan akımdan yap ı lan ölçümde d iyasto l sonuna kadar devamlı lığı olan 30 mmHg'lık gradyan saptandı. Uzun eksen iki boyutlu incelemede septal aortik devamlılığ ın bozulmadığı görüldü (Şekil 1).
ğıda

Uygulanan medikal tedavi ile ta şip n e ve üçüncü kalp sesi
kaybalarak genel durumu düzelen hasta yat ı ş ın ı n üçüncü
gününde anjiyoplasti yap ılm a k üzere kateter laboratuan na
a lı nd ı. Tartı s ının düş ük olmas ı nedeni ile öncelikle arteriyel kateterizasyon planlanmayan h asta n ı n sağ femoral venine tokat anestezi al t ında perkutan yoll a S Fr kı l ı f yerl eş
tirildi. Sağ Judkins kateterle sağ ventriküle ve pulmoner
artere g irildi. Pulmoner arter ba s ı n cı 74/34 (ort. 50) mmHg
ölçüldü. Daha sonra kateter tekrar sağ ventriküle çekil erek
sol lateral pozisyonda posteriara yönlendirilerek ventriküler septal defektten geç irilmek suretiyle aorıa ilerleti ldi.
Anıegrat olarak desendan aorıa girildi ve bas ın ç 39/25 (ort.
33) mmHg ölçüidiikten son ra geri çekişle asendan aortta
bas ınç ö lçümü tekrarlandı ; 63/36 (ort. 48) mmHg ve sistolik gradyan 24 mmHg bu lundu. Asenclan aorttan ya pılan
anjiyografi eko kardiografik inceleme ile uyu mlu bulundu
(Şe kil 2a). Kıl av u z tel ya rd ımı ile sağ Judkins kateter ve 5
Fr k ılı f geri alındıktan sonra 7 Fr venöz kılı f ye rleşt i r il en
hastada kılavuz tel üzerind en 6 mm çap lı periferik anj iyoplasti balon kateter (Cordis Corp., Miami) sürülcrek koar ktasyon segmentine kadar ilerletild i. Balon scyrcltik
kontra s ı madde ile şi ş iril erek koarktasyon bölgesi di l aıe
edildi. Daha sonra tekrarlanan asendan aortografide koarktasyonun giderildiğ i görüldü (Şek i l 2b). Ancak basınç ö lçünılerini kontrol etmek mümkün olmad ı. işlem koınpli
kasyonsuz olarak sonlandırıldı ve dobutaınine perfüzyonu
kes ild i. Hasta iki g ün sonra dijital ve diüretik tedav i ile
kontrole gelmek üzere tabucu edildi.
Onbeş g ün sonraki klinik izleminde yap ı lan ekokardiografik incelemede isthmustan baş l aya n hafif turbulan akım
görüldü. B alon anj iyoplasti ya pılan bölgede aort çapı 4.6
ının ölçüldü. Deva mlı Dopple r ince leme ile inen ao rıı a
yalnızca erken diasto lik d ev aın l ılı ğ ı olan 39.5 mm Hg
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1. Uzun eksen iki boyutlu incelemede septalaortik

tamiridir. Ancak, birlikte VSD varsa uygulanacak
gi riş im merkeziere göre farklılık göstermektedir. Baz ı merkezler iki aşamalı operasyonu tercih ederek ilk
a ş amada koarktasyon tamiri ve pulmoner arteriyel
"banding", ikinci aşamada VSD ta mi ri ve pulmoner
"debanding" uyg ularke n; di ğe rleri tek aşamada koarktasyonla birlikte VSD'yi de onarm ay ı yeğ leme k
ted irler (2)_ Ancak son yıllarda yenidoğan döneminde
yapılan giriş imlerde mortalite oranı dü ş mü ş olmakla
birlikte, akut böbrek yetersizliği, nörolojik olaylar,
kardiak arrest, pnömotoraks, septisemi ve paradoks
hipe rtans iyon gib i komp likasyonlar %57'ye u l aşan
oranlarda devam etmektedir (3). VSD'Ii o lgularda ve
özellikle ülkemi z koşu ll arı nd a bu bebeklerin geç t a nı
konularak daha ağ ır klinik tablo ile başvurduğu dikkate alınırsa morta lite ve morbiditenin daha yüksek
oranda beklenmesi doğaldır.

devamlılık

gradyan s aptandı. Ventriküler
28.0 mmHg'ya çıktığı görüldü.

sepıal

defekt

g radyanının

TARTIŞMA
Yenido ğan ve erke n s üt çocuk lu ğu döneminde
semptomatik olan AK genellikle isthmus hipoplazisi
ve/veya VSD ile birliktedir ve acil girişim gerektirir.
VSD'siz olgularda uygulanan yerleş ik tedavi yöntemi koarktasyon segmentinin sol torakotomi a ltında
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AK cerrahisinde karş ılaşılan olums uzluklar sonucu
bir a lternatif yöntem olarak yenido ğan döneminde
balon anjiyoplasti (BA) u yg ulamas ı ilk kez 1983
yı lında Lababidi ile baş lamı ş (4), daha sonraki yıllar
da bu ala ndaki deneyimler artmıştır. Ü lkemizde de
AK'da BA u ygulamasına ili ş kin yüz güldürücü ça lış
malar bildiril miştir (S). Ancak, bu alandaki d eneyiın
ler arttıkça BA'nin de olumsuzlukl arının bulundu ğ u
görülmüştür. İş leme bağlı mortalite oranı dü şük o lmakla birlikte erken (6) ya da geç (7) anevrizma gelişimi en önemli komplika syonlarından biridir. Yeni-

2a-b. Transvenöz antegrat balon anjiyoplasti öncesi ve

sonra s ı
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doğan

döneminde yapılan uygulamalarda ise özellikle karş ılaşılan sorun lar restenoz, fe mora l arter hasarı
ve kan kayıplarıdır (8,9). Yenidoğan döneminde yapı
lan g iri ş iml erd e %77'le re ulaş an rezidüel darlık ve
restenoz oranlan (10) rubuler hipoplazinin ağırlık derecesinin yan ı s ıra özellikle ha len koarktasyo n bölgesinde aktif durumda bulunan duktal dokuya bağ l a n 
m a ktadır. Bu nedenle Rao ve arkadaş l a rı ye ni doğan
döneminde B A uygul amasını cerrah i ri sk taşıyan
hastal arda palyatif bir g i riş im o larak uygulanmas ı
gerekti ğini sav unm aktad ı rlar (9) . Biz im olgu ınuzda
da tartının ciiişlik ol ması , ağır konjestif kalp yeters izliğ i tablosunda bulunmas ı ve VSD nedeni ile riskl i
operasyon aday ı ol m as ı nedeni ile ö ncelikle BA uygulanma s ı ve ardınd a n gerekirse ya lnı zca VSD'e cerrahi girişim uygu l anma s ı pl anl anmış tı. Nitekim hastamız torako ıninin getireceğ i e k yükten kurtuldu ğ un 
dan VSD'e g iriş ime gerek kalmadan di gital ve diüretik tedavi ile klinik izleme gelmek üzere taburcu edilebilmiştir.

Femoral tro mboz ve arteriye l yolla kan kay ı p l a rın 
dan korunmak a mac ı ile çeş itli yöntemler de ge li şt i 
rilmi şt ir; fe nı ora l artere hiç girilmeden venöz kareterin foramen ova le yo lu ile sol atrium, so l ven trikül
ve ardınd an aorta il e rl e ti l ın es i ped iatrik kalp kateteri zasyo nları nda uyg ulana n biline n bir yönte ındir.
Ancak ağ ır ko njestif kal p ye ters iz li ğ i tabl osu içeris indeki bir yenido ğanın boyutları küçük o la n sol
ventrikülü içeri sinde böyle bir ın anipul asyo nla zaman kaybetınek riskli o labilir. Özellikle tartıs ı çok
düşük prematürelerde u mblikal arter yolu ile de B A
uygulamak mümkündür (I 1). Ancak 15 g ünlük olan
h astamı zda göbek düşmü ş oldu ğ u iç in bu şans da yitirilıni ş ti. Transvenöz yo lla AK'a g iri ş imde bulunabilinecek di ğe r bir yönte m transduktal yaklaşımdı r
( 12) . Ancak böy le bir giriş im iç in de duktus arteriozusun aç ık o lm ası gerekir. VS D'Ii olguda defeklten
geçmek suretiy le AK'da ilk BA uygulaması 1989'da
Lo ve arkadaş l a rı tarafın dan bir rekoarktasyon olgusunda bil dirilmi ştir (13) . Bu nun ya nı sıra li teratür olgus unda VSD' in çapı ve tipi hakkında b ilgi verilmeınek te, yal nızca orta büyüklükte o lduğ u söylenmektedir. Bizim olgumuz "ınal alaig n ınent" olmayan 4 .5
mın'lik bir defektte d ahi uygun kateter ku llanmak
koşulu ile çok kısa sürede VSD'ten geçi lerek BA uyg ulan ab ileceğini ve dene nmesi gerektiğini göstermektedir.

Hastamızın

BA i ş l em öncesi nde ya p ılan e kokardiyografik incelemesinde diyas tolik d ev aın lılığ ı o lan
30 mmHg' lı k koarktasyon gradyanının i şlemden 15
g ün sonraki incelemed e kısa diyastolik d evam lıl ığ ı
o lan 39.5 mmHg'ya ç ıkın ası i ş lenı le birlikte hastanın
konjestif kalp ye ters izliği nin kontrol a l tına alınmas ı 
na ve kardiyak debin in a rtmas ına bağl a nmı ş t ır. N itek im i ş l e mden önce 10 mmHg olan VSD gradya n ı izlemde 28 mmHg'ya ç ıkmı ştır.
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