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Sol Ventrikül Girişi ve Çıkışında Şiddetli Darlık
Yaratan Konjenital Mitral Kapak Patolojisi
Doç. Dr. Tufan PAKER, üp. Dr. T ijen ALKAN, Doç. Dr. Atıf AKÇEVİN, üp. Dr. Cihangir ERSOY,
Uz. Dr. Demet AŞKIN, Doç. Dr. Ümrah AYDOGAN, Prof. Dr. Aydın AYTAÇ
V.K. V. Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Anesteziyoloji Bölümii ve i. ü. istanbul T1p Fakültesi,
Pediyatrik Kardiyoloji Böliinıii, i stanbul

ÖZET
ll ayl1k, 6 kg. erkek çocuk, mitral kapak hastabğ 1 , sol
ventrikül Çlkimmda darlik ve pulmoner hipertansiyon tam/an ile yatmld1. Bebeğe 6 ayli k iken supravalviiler oorta darlığı nedeniyle açık kalp anıeliyali ve perikard yama
ile supravalvüler genişletme yap ılmışti. Reoperasyonda
mitral kapağ1n. graniilonıatöz bir yap1da olduğu ve sol
ventrikiilün hem girişi hemde çıkışmda obstrüksiyon yarattiği görüldü. 21 no. aortik St. Jude protez kapak, ters
çevri/ip mitral annulusun 4-5 mm iizerine dikilerek nıirra/
kapak replasmam yapi/dı.
Postoperalif lO.giinde tabw·cu edilen bebek, 1 .yı lda iyi
durumda yaşantısım sürdürmektedir.
. Allalıtar kelime/er: Konjenital mitral stenoz, mitral kapak
replasmam, çocuk.

Konjenital mitra l kapak ha stalıkları izole olarak, tüm
konjenital anomali lerin % l'inden daha az sıklıkta
görü lmesine rağmen infant dönemde semptomatik
duruma gelmi ş ise bu hastaların tedavisi doktorlar
için önemli derecede sıkınt ı yaratmaktadır ( 1-3).
C iddi mitral stenozu olan h astaların bir kı s mı erken
bebeklik yaş l a nnda girişimsel tedavil ere ihtiyaç gösterebilirler. Balon valvüloplasti ile mitral aç ı k lı ğ ın
geni ş letilmesi ve bebeğin daha sonraki giriş imler
için zaman kazanması sağlanabilir. Konjenital mitral
patolojilerin subvalvüler yapıyı da i çerd iği en sık
rastlanılan şeklinde ise cerrahi giriş im kaçınılmazdır
(3-8).

OLGUNUN BİLDİRİMİ
ll ay lı k, 6 kg. erkek çocuk , ileri mitral kapak h asta lı ğ ı ,
ö nemli sol ventrikül ç ıkım yolu (SVÇY) darlı ğ ~ ve pulmoner hipertansiyon (PH) ta nı l a rı ile V.K. V. Amerikan Hastanesi Kalp Cerrah isi Bölümü'ne yatırı l dı. Soluk görünümde, t aş ipne, dispne ve taşikardi s i vardı. Bes lenmesi tamamen bozu lmu ştu . Bebeğe 6 ay lıkke n klin iği mizde s upraAlı ndığ ı
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valvuler aort stenozu nedeniyle açık kalp ame li ya tı uygulanarak sağ-koroner ve non-koroner siniis ierin tabanına
kadar uzanan ik i ayrı perik ıu·d yama ile darlık tamamen giderilmişti (Şekil 1). İyi durumda ta burcu edilen hastanın
son 2 aydı r yeniden kötülcştiğ i öğreni ldi .
Ekokardiyografide daha önce ameliyat edi len supravalv üler bölge tamamen normaldi. Mitral yaprakçıklar, s ubvalvuler yapı larla birlikte granülomatöz bir kitle halinde hareket ediyordu. Mitral kapakla 25 mmHg üzerinde diastolik
grad ient ve 2. derece mitral yete rs i zl i ğ i va rdı. Ay rı ca
SVÇY'nda subaortik bölgede, bebek uyurken 60, u yanık
ken 130 mmHg 'lık sistolik gradient olu ş u yordu. Pulmoner
arter ortalama bas ın c ı 65 mm Hg ölçüldü (Şekil 2).
Hasta sol ventrikül g iri ş i ve ç ıkı ş ınd a darlı k yaratan mitral
p atoloji ve pulmon e r hipertans iyon tan ıl arı il e
12. 10. 1999'da yeniden aç ık kalp amel i yatına alındı. Mitral
kapak .kalın ve granülomatöz bir yapıda o lup komissüral
bir ay rım yoktu. Kapak dokusu ince bağ l an tıl arla sol ve nı
rikü l du varındaki hiperımfi ye olmuş kaslara tutunuyordu.
Kapak, tabanı annulus olan bir lıuni g ib i daralıyordu. Sol
ventriküle s ı vı verild iğinde yaprakçık l ar birbirlerine yaklaş ıyor ancak önemli kaçak o lu ş u yordu . Kommissürotomi
için yap ıl an her insizyonda kapak dokusu kes ildiğ i için
mitral yeters i z li ğ i artıyo rdu. Aortotomiden rnitral kapak
kitles inin o lu ş turduğ u SVÇY darlığ ı görüldü. Bu bölgedeki hipertrofik kasları n rezeksiyonuna rağmen SVÇY rahat
değildi. M itral kapak ve sol vertriküldeki hi perırapik kaslar traşlanarak eks ize edildi. M itral annulus 16 mm buj i
geçecek ge ni ş l ikte id i. Daha büyük bir kapak yerleştirmek
amac ı ile annulustan 4-5 mm yukanya s upraannuler pozisyonda, 2 1 no aortik St.Jude marka prostetik kapak ters
çevrilerek ve tek tek di ki ş l erle dikilerek mitral kapak repl asma nı (MKR) yapıl d ı. Aorıoıomiden bak ıldı ğ ın da SVÇY
tamamen rah atl amış tı. Pompadan sinüs ritminde ve iy i
bulgularla ç ı kıldı. Yapı ş ıklık l a n önl emek üzere kalbin ön
y üzüne gore-tex membran konuldu .
Postoperalif kliniği rahat layan bebek istekle bes lenmeye
baş lad ı. 1O. g ünde tabuı·c u edilen hasta 1. yı lında normal
bulgularla y a şa ntı s ını sürdürmektedir. Kontrol ckokardiyografik inceleme lerinde, kapak fon ksiyonc o lup sol ventrikül ç ıkımında gradient yoktur.

TARTIŞMA

Mitral kapaktak i pato loji izo le ol abileceği gibi bizim
olguınuzda da olduğu gibi aorta darlıkları , ventriküler septal defekt, aorta koarktasyonu gibi ek patoloji-
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nuçlar verir. Balon ile mitral kapağın dilate edilmesi
çocukla rd a başarılı sonuçlar veriyorsa da bebeklerdeki sonuç ları he nüz yeterince değerlendiril
memiştir. Moore ve ark.'larının çalışmasında 18 bebeğe balon valvulop lasti yapılmıştı r. %39 şiddetli
yete rsizlik oluşmu ştur. 2 bebek restenaza yapılan
ikinci balon müdahalesinde kaybedilıniştir. Balon
sonrası 2 y ıl yaşam oranı %70'tir ve ancak %40'ı
yeni bir g irişim olmadan yaşamlarını sürdürebilmektedir (3),
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Şe kil

I.

Mitral darlığı, çoğunlukla hem valvüler hem de subvalvuler ele ın a nları içine alır ve balon ya da cerrahi
olarak tamir edilmesi oldukça güçtür. Papiller adalede fenesrrasyon yapılması, kordaların kesilerek ayrılması veya obstrüktif adetelerin kesilmesi uygulanabilirse de sonuçlar her zaman iyi değildir. Paraşüt
mitral valv ve hammock valvde de rekonstrüktif girişi ml er ya rarlı olarnamaktad ır (2,3). Cerrahi tamİrİn tatminkar ol mad ığı patolojilerde kapağın değiştirilmesi gündeme
gelmektedir (7-10).

2. Preoperatif ekokardiyografik görünüm

lerle birlikte de olabilir. Ek patolojilerin varlı ğının
bilinmesine rağmen gösterile bilmeleri ve olu ştur
dukları hemodi namik değişik liğin önemi her zaman
. aç ıkça ortaya konularnamaktadır ( 1-3) . Sunduğumuz
olguda mitral kapak - sol ventrikül ç ıkım yolu - supraaortik darlıklar serisinde ilk önce, en ön plandaki
supraaortik darlık belirle nmiştir. Mitral kapaktaki
patoloji ancak supravalvular darlık giderildikten sonra değerlendirilebilm iştir.
Mitral kapaktaki darlık nadiren komissural seviyededir. Balon valvüloplasti veya açık komissü ro. tomi ile patolojinin giderilmesi çoğ unlukl a iyi so-

ması,

Bebeklerde mitral annulus küçük olduğu için replase edilecek uygun ölçüde
kapak bulunamamakla ya da bu küçük
kapak bebeğin büyümes i ile daha da
küçük kalacağı için kısa sürede yen iden
değiştirmek gerekecektir (7), Bizim olgumu zda u ygu l adığ ımı z gibi kapağın
annul usa değil de supraannuler pozisyonda sol atrium duvarına dikilmesi
daha büyük bir kapağın implantasyonuna imkan tanır. Böylece bebek ileri çocukluk yaşıarına kadar reoperasyon olmadan gelebilir. Aorta kapağının ters
çev rilerek mitral pozisyonda kullanıl 
yaprakç ıkl arın sol atrium içinde daha rahatça-

l ışmasını sağ l ayabilir.

Bebeklik ve çocukluk döneminde kapak olarak heterogreftlerin veya pu lmoner otogreftlerin kullanılabi
lecekleri bildirilmekte ise de sonuçla r iyi değ il dir.
Hızlı kalsiyum metabolizması dolay ı s ı ile heterogreftle r birkaç ay içerisinde kireçlenerek dejenere olmaktadır (1 1). Günümüzde bu yaş grubunda tavsiye
edilecek kapaklar metal olan l ardır. Metal kapakların
kullanımı artikoagü lasyonu gerekli kılma ktadır. Bebeklik yaş larından itibaren coumadin kullanımı , kanama veya kapağa bağlı tromboembolizasyon nede-

niyle düşük bir oranla fakat devamlı bir mortalite 1
morbidite riski oluş turur (12,13). Biz protokol olarak
düşük doz aspirin ile INR 1.9 - 2.2 olacak şekilde
coumadinin birlikte k ull a nılmasını uygun buluyoruz.
Sonuç olarak , konjenital mitral darlıkl arının tedavisi
bebeklik döneminde sıkıntılar oluşturur. İstenilme
mekle birlikte kapak repl asmanı gerekiyorsa, prostetik kapağın supraannuler pozisyonda yerleş tirilm es i 
nin sık reop erasyo nl arı önleyebilecek bir teknik ol-
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