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Infarktüs Sonrası
V entrikül Septnın
Rüptürü ve Kateter
Yöntemleriyle Kapatma
Girişimleri
Sayın

Editör,

Derginizde yay ınlanan infarktüs sonrası ventrikü l
septuın rüptürü (İSVSR) konulu Dr. Özbaran ve arkadaşlarının ( 1) retrospektif araştırınası ve aynı konudaki Dr. Taşdemir'in editöryal yorumunu (2) ilgiyle okudum. Her iki me rkezden oldukça geniş sayıla
bilecek deneyimlerinin aktanldığı yazılarda konu hemen her yönüyle ele alınmakta gerek kardiyologlar
gerekse cerrahlar için yararlı ve önemli kaynak oluş
turmaktad ır.

Konuyla ilgili küçük bir ek olarak son yıllard a kardiyologlar tarafından katete r yöntemleriyle tedavi girişimlerine baş landığının a mınsanmasının yararlı olacağını düşünmekteyim (3,4). De neyimli merkezlerde
ve erken cerrahi girişime rağmen İSYSR nde mortalitenin önemli ölçüde y üksek oldu ğu genel olarak
kabul edilmektedir. Ayrı ca ameliyat s onras ı erken
dönemde rezidü veya nüks rüptür ve şant ge li ş imi
s ık görülen, erken ve geç martaliteyi ve has ta nın yaş am kalitesini olumsuz etkileyen bir komplikasyondur. Rezidü veya nüks rüptürün erke n farkedilmesi
önemlidir. Ameliya t sıras ında onarım bitiriJip vücut
d ı ş ı do laş ım sonlandırı lınca transözofageal ekokardi yografiyle kontrolü, ameliyat sonras ı günlerde gerek
klini k izlem (üfürüm, sağ ventrikül ve pulmoner arter kan ba s ın ç ları ve oksijen sa türas yonl arı), gerekse
günlük rutin ekokardiyografi incelemesiyle nüks
rüptürlerin erken farkedilmesi ve tekrar cerrahi onarımı yaş am kurtarı c ı olabilmektedir. Bizim deneyi mimizde bir olguda birincil ve ikincil giri ş imlerd en
2 ve 3 gün sonra nüks ortaya ç ıkmış , ş ant oranı saatler içerisinde artarak hemodinamiyi olumsuz etkilerneye başladı ğından iki kez reoperasyon uygulanmas ı gere kli olmu ştur. Bu olguda üç ardı şık ce rrahi g ir i şim s onra s ında düşük oran lı ş ant (Qp/Os I ,3)
tekra r gel iş mi ş tir. Tekrar cerrahi giı:i ş imi kabul et-
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meyen hasta 4 y ıldır ilaç tedavisiyle NYHA 2-3
fonksiyonel kapas iteyle ya ş amını sürdürmektedir.
Ameliyat öncesi intraaortik balon kullanılara k mekanik destek sağlanm as ı ve erken cerrahi g iri ş im uygulanm asıyl a sağk a l ı m oranlarının daha iyi olduğu ( ı ,2)
fikrine k a tılm a ktay ım , a ncak az say ıd a o lmakla
birlikte i zl ediğimi z olgularda genellikle sol ve ntri külde anev rizmal segment geli şerek ventrikül i ş l ev
lerini olumsuz e tkiledi ğ ini gözlemekteyim . Edi tör
yorumunda da vu rgulanarak be lirtildi ğ i gibi ince diki ş l erin kullanılın as ı te rcih edilmesine rağ m e n aş ı rı
frajil infarkt alanının mümkün olduğunca u zağına ,
sağlam endokarda yerleştirilen sütürle r infarkt sahasının ge ni ş l em es ine yol aç m a ktadır. Ameliyat etti ğ i 
miz olguların hemen tümünde dikkati çeken bir özellik ventri kül kav itesinin oldukça küçük old uğu ve
yeterli bir a tı m hacmi sağlanabil mes i için geni şçe bir
yama k ull a nımı gerekmesi, bunun da geni ş bir aki netik alana yol aç masıdır. Kateter yöntemle riyle daha az invazif bir girişim uygulanarak sol-sağ şan tın
durdurulm ası he modinamik ola rak hı zlı bir düzelmeyle zaman kazanılması ve infarkt sahas ında fi brotik iyileşm e ile dikiş sağ lamlı ğı için uygun bir doku
olu ş umunu ve anevrizmal gelişim sınırl arının daha
net belirl e nın es in i sağl ay acak bir yöntem olarak görünmektedir. Kateter yöntemle riyle d eğ iş ik tiple rde
septum kapatma araçları kullanılmakta ve sürekli geli ştirilmektedir (3.4) . Gelecek yıll arda kateter yöntemlerinin cerrahi g iriş ime tercih ed ilen öncelikli alternatif ol acağını dü şünmektey im. Kateter g iri ş iml e
riyle erken dönemde ba şarılı s onu çl arın elde edilmesi, geç döne mde anevri zma veya rezidü ş a nt nedeniyle cerrahi g iri ş im gerekse bile da ha dü ş ük
mortalitey le sonuçla nacağı , optimal ventrikül geometrisinin daha kolay s ağlanabilece ğ i, rezidü veya
nüks ş ant o l as ılı ğının öne mli ölçüde azal acağ ı tahmin edilebilir.
Cerrahi uygulamalara ilişkin olarak yama ile doku
aras ında veya çift yama aras ında GRF veya "bioglue" g ibi doku yapıştırıc ılarının kullanılmasının rezidü ve nükslerin a z altılmas ında yararlı o labilece ğ i
düşünülmektedir (5) .
Saygılarımla,

Doç. Dr. Serdar ENER
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16059 Bursa

Türk Kardiyol Dem Arş 2002; 30: 726-727

KAYNAKLAR
ı. Özbaran M, Posacıoğlu H, Nalbantgit S, Çalkavur
T , İslamoğlu F, Yağdı T, Apaydın AZ: lnfarktüs sonrası
gel i şen

ventriküler septal rüptür tam iri sonuçlanm ı z: Mo~
bidite ve monalite üzerine etkil i değişkenierin değertend ı
ritmesi. Türk Kardiyol Dem Arş 2002; 30: 627-33

2. Taşdemir O: İnfarktüse bağlı ventrikül septum perfo·
rasyonunda cerrahi tedavi. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;
30:652-3
3. C hessa M, Carminati M, Cao QL. et al: Transeatheter closure of congenital and acquired muscular ventricular

septal defects using the Amplatzer device. J lnvasive Cardiol 2002; 14: 322-7
4. Pienvichit P, Piemonte TC: Percutaneous closure of
postmyocardial infaretion ventricular septal defect with
the CardioSEAL septal occluder implant. Catheter Cardiovasc lntcrv 200 1;54: 490-4
S. Yamamoto N, Ohara K, Nie M, Torii S, lmai H,
Yoshimura H: Double-patch closure using gelati n resorcine formol glue of a ventricular septal perforation following acute myocardial infa rction. Jpn J Thorac Cardiovasc
Surg 2002;50:294-7

