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Bir sütçocu¤unda aortopulmoner defekt ve kesintili aort arkusunun
tek seansta düzeltilmesi
One-stage repair of aortopulmonary septal defect and interrupted aortic arch in an infant
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Aortopulmoner pencere (APP) nadir bir do¤uﬂtan kalp
anomalisidir; tek baﬂ›na olabilece¤i gibi kesintili aort arkusu (KAA) ile birlikte de bulunabilir. Koarktasyon ﬂüphesiyle merkezimize sevk edilen bir ayl›k k›z bebekte
sol sternum kenar›nda 1/6 sistolik üfürüm vard› ve femoral nab›zlar palpe edilemiyordu. Her iki kolda arter
bas›nc› 120 mmHg iken bacaklarda 65 mmHg ölçüldü.
Ekokardiyografik incelemede, subkostal aort uzun eksen kesitinde ana pulmoner arter ile ç›kan aort aras›nda
13 mm çap›nda defekt görüldü; inen aort içerisinde sol
subklavyen arter distalinde koarktasyon ak›m› tipinde
67 mmHg gradiyent ölçüldü. Tedaviye dirençli akci¤er
enfeksiyonlar› nedeniyle ancak bebek üç ayl›kken yap›lan ameliyat s›ras›nda proksimal tip APP ve tip A KAA
görüldü. Hasta so¤utulup total sirkülatuar arrest sa¤land›ktan sonra, ayn› seansta, aortta direkt anastomoz ve
APP için aort taraf›ndan Gore-Tex yama ile kapatma uyguland›. Ameliyat sonras› erken dönemde tedaviye dirençli akci¤er enfeksiyonlar› görüldü ve yap›lan ekokardiyografide pulmoner hipertansiyonun sürdü¤ü belirlendi. Ancak, üçüncü ayda yap›lan son kontrolde pulmoner
hipertansiyon gerilemiﬂti ve bebe¤in durumu iyiydi. Bildi¤imiz kadar›yla, sunulan olgu, ülkemizde APP ve KAA
nedeniyle tek aﬂamal› tam düzeltme ameliyat› geçiren
ve düzelen ilk bebektir.

Aortopulmonary window (APW) is a rare cardiac anomaly.
It may be present in conjunction with interrupted aortic
arch (IAA). A one-month-old female infant was referred to
our institution with suspected aortic coarctation. Physical
examination revealed a left parasternal systolic ejection
murmur and absence of femoral pulses. Arterial blood
pressure was 120 mmHg in upper extremities and 65
mmHg in lower extremities. Transthoracic echocardiography showed a 13-mm communication between the main
pulmonary artery and ascending aorta in the subcostal
long axis view. There was a 67-mmHg gradient of a coarctation flow pattern across the proximal descending aorta.
Surgical intervention was delayed until three months of
age due to recurrent pulmonary infections. A type A IAA
and a proximal type APW was detected during surgery.
Under deep hypothermic circulatory arrest, a single-stage
total correction was carried out with end-to-end repair of
the IAA and intra-aortic Gore-Tex patch closure of the
APW. In the postoperative period, the patient developed
recurrent pulmonary infections and transthoracic echocardiography showed persistence of pulmonary hypertension. Three months after surgery, pulmonary hypertension
decreased and the general condition of the infant
improved. To our knowledge, this is the first reported case
of a single-stage repair of APW and IAA in Turkey.
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Aortopulmoner pencere (APP) nadir bir do¤uﬂtan
kalp anomalisidir. Olgular›n yaklaﬂ›k yar›s›nda APP
tek baﬂ›na görülürken, di¤erlerinde baﬂka kalp patolojileri de görülür.[1,2] Eﬂlik eden kalp patolojilerinin

görülme oran›n›n %77’ye kadar ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir.[3] Bunlar aras›nda ventrikül septum defekti, atriyal septal defekt, Fallot tetralojisi, büyük arterlerin
transpozisyonu, koroner arter anomalileri, aort ko-
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arktasyonu ve kesintili aort arkusu (KAA) vard›r.[2,4,5]
Aortopulmoner pencereli hastalar›n %13-50’sinde
KAA veya aort koarktasyonuna rastlanmaktad›r.[2,6,7]
Genellikle oldukça a¤›r bir tablo ile klini¤e baﬂvuran
bu hastalarda tan›n›n çabuk ve giriﬂimsel olmayan
yöntemlerle konmas› ve acil ameliyat planlanmas›
önemlidir. Bu amaçla günümüzde hemen hemen her
zaman tek baﬂ›na ekokardiyografi (EKO) kullan›lmaktad›r.
Aortopulmoner pencere ile birlikte KAA tan›s›
konan hastalarda gerek tan› gerekse tedavi yöntemlerini bildiren yay›nlar genellikle bir veya birkaç olgu
içeren seriler halindedir. Bu yaz›da, EKO ile APP ve
KAA tan›s› konan ve ayn› seansta tam düzeltme ameliyat› yap›lan bir hasta sunuldu.
OLGU SUNUMU

Bir ayl›k, 3200 gr a¤›rl›¤›nda bir k›z bebek aort koarktasyonu ﬂüphesiyle merkezimize sevk edildi. Fizik
muayenede solunum say›s› 60/dk idi ve interkostal ve
subkostal çekilmeler ile burun kanad› solunumu vard›.
Kalp tepe at›m› 149/dk ölçüldü ve sternum sol kenar›
boyunca 2/6 ﬂiddetinde sistolik ejeksiyon tipi üfürüm
saptand›. Femoral nab›zlar palpe edilemiyordu. Arter
bas›nc› her iki kolda sistolik 120 mmHg, bacakta ise
65 mmHg ölçüldü. Elektrokardiyografide frontal planda sa¤ eksen vard›, VI’de Q dalgas› ve pozitif T dalgalar› ile kendini gösteren, hastan›n yaﬂ› için patolojik
sa¤ ventrikül hipertrofisi bulgular› saptand›. Telekardiyografide belirgin kardiyomegali ve pulmoner vasküler alanlarda art›ﬂ görüldü.
Ekokardiyografik incelemede sa¤ ventrikül geniﬂlemiﬂti, hafif triküspit yetersizli¤i yoluyla tahmin
edilen sa¤ ventrikül bas›nc› sistemik düzeydeydi.
Süprasternal incelemede, sol subklavyen arterin distalinde, inen aort içerisinde türbülan ak›m saptand›;
Doppler incelemede, ayn› yerde, koarktasyon ak›m›
tipinde, diyastole uzanan ve 67 mmHg gradiyent gösteren ak›m paterni al›nd›. Subkostal aortik uzun eksen ve pulmoner uzun eksen kesitlerinde yap›lan incelemede, ç›kan aort ile ana pulmoner arter aras›nda,
semilunar kapaklar›n üzerinde, ancak, sa¤ pulmoner
arter ç›k›ﬂ›na uzanmayan 13 mm geniﬂli¤inde bir defekt görüldü. Parasternal k›sa eksen kesitinde de ç›kan aort ve ana pulmoner arter aras›ndaki defekt do¤ruland›. Renkli Doppler ve Doppler incelemeleriyle
de defekt yoluyla iki yönlü ﬂant›n varl›¤› gösterildi.
Bu bulgular ile, tip I APP ve aort koarktasyonu tan›s› kondu. Kalp yetersizli¤i için digoksin, furosemid
ve kaptopril ile tedavisine baﬂlanan hastan›n acil
ameliyat› planlanmakla birlikte, s›k ve tedaviye dirençli akci¤er infeksiyonlar› nedeniyle ameliyat an-

cak bebek üç ayl›kken ve 3350 gr a¤›rl›¤›ndayken
gerçekleﬂtirilebildi.
Ameliyatta ç›kan aort ile ana pulmoner arter aras›nda görülen geniﬂ defekt, aort içinden Gore-Tex yama
ile kapat›ld›. ‹nen aortun, sol subklavyen arter distalinde çok k›sa bir bölgede kesintiye u¤rad›¤› ve orta geniﬂlikte bir duktus ile inen aort ﬂeklinde devam etti¤i
görüldü ve olgunun tip A KAA oldu¤una karar verildi.[8] Hasta so¤utulup total sirkülatuar arrest sa¤land›ktan sonra, inen aort uç uca anastomoz ile ayn› seansta
tamir edildi. Ameliyat sonras› ilk ay içinde, sol akci¤er
atelektazisi ve buna eﬂlik eden akci¤er infeksiyonu nedeniyle hastan›n üç hafta yat›r›larak tedavi edilmesi
gerekti. Bu dönemde yap›lan EKO incelemesinde,
APP’nin kapanm›ﬂ oldu¤u izlendi; inen aortta 2-D olarak normal görünüm vard›. Doppler incelemesinde
gradiyent göstermeyen ak›m al›nd›; ancak, sa¤ ventrikül bas›nç yüksekli¤i devam ediyordu. Taburcu edilmesinden üç ay sonra yap›lan kontrolde, bebe¤in kilo
alm›ﬂ oldu¤u, dispne bulgular›n›n geriledi¤i, kalp yetersizli¤i bulgular›n›n kayboldu¤u belirlendi. Alt ve
üst ekstremite arter bas›nçlar› eﬂit (80 mmHg) bulundu, femoral nab›zlar palpe ediliyordu. Ekokardiyografik kontrolde, daha önce gözlenen triküspit yetersizli¤inin hafifledi¤i ve bu yolla ölçülen sa¤ ventrikül bas›nc›n›n 35 mmHg’ye düﬂtü¤ü görüldü.
TARTIﬁMA

Aortopulmoner pencere s›kl›¤› do¤uﬂtan kalp hastal›¤› ile ilgili geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalarda %0.2 olarak bildirilmiﬂtir.[2] Kalp kateterizasyonu yap›lan hastalar aras›nda bu oran yine %0.2 iken,[5] otopsi çal›ﬂmalar›nda %0.6’ya ç›kmaktad›r.[2] Geniﬂ cerrahi serilerde APP tan›s›yla ameliyat edilen hasta oran› ise
%0.4’tür.[1] Klini¤imizde bir y›l içinde EKO ile de¤erlendirilen 2357 hastan›n üçünde APP tan›s› konmuﬂtur. Hepsi sütçocu¤u olan bu bebeklerden burada
sunulan d›ﬂ›nda biri ameliyatla iyileﬂirken, biri de
ameliyat› beklerken akci¤er infeksiyonu ve a¤›r kalp
yetersizli¤i nedeniyle kaybedilmiﬂtir.
Aortopulmoner pencere anatomik olarak üç tipe
ayr›lmaktad›r.[2,4] Tip I’de defekt dairesel kenarl›d›r,
semilunar kapaklar ile pulmoner arter bifürkasyonu
aras›nda yerleﬂir ve küçük-orta geniﬂliktedir. Tip
II’de nispeten spiral ﬂeklindedir ve sa¤ pulmoner arter ç›k›ﬂ›na kadar yay›lma gösterir. Tip III’te ise ç›kan aorttan sa¤ pulmoner arter ç›k›ﬂ› görülür. Hastam›zda, defektin sa¤ pulmoner arteri ilgilendirmemesi, semilunar kapaklara yak›n yerleﬂmesi nedeniyle,
geniﬂçe bir defekt olmas›na ra¤men tip I APP tan›s›
konmuﬂtur. Aortopulmoner pencere ile beraber KAA
s›kça görülen bir anomalidir ve koroner arter anamo-
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lileri de görülebilir. Olgular›n %80’inde KAA tip A
ﬂeklindedir; tip B formu daha nadirdir ve Di-George
sendromu ile birlikte görülebilir.[3,8,9] Hastam›zda DiGeorge sendromuna ait dismofik yüz görünümü ve
laboratuvar bulgusu yoktu.
Aortopulmoner pencere ve KAA’l› çocuklar, genellikle yenido¤an döneminde a¤›r kalp yetersizli¤i, ﬂok
ve metabolik asidoz veya sütçocuklu¤u ça¤›nda a¤›r
kalp yetersizli¤i ile kliniklere getirilmektedirler. Acil
ve giriﬂimsel olmayan incelemelerden sonra ameliyat,
hem zaman kayb›n› önlemek hem de hastay› riskli giriﬂimlerden uzak tutmak aç›s›ndan önemlidir. Hastam›zda metabolik asidoz ve ﬂok tablosu bulunmamas›na karﬂ›n, var olan kalp yetersizli¤i, pulmoner hipertansiyon ve a¤›r akci¤er infeksiyonlar› giriﬂimsel bir
yaklaﬂ›ma olanak vermemekteydi. Ekokardiyografide
APP tan›s› kolay olmamakla birlikte mümkündür.[10-12]
Sadece EKO ile yeterli anatomik bilginin sa¤lanabilece¤i yaln›z M-mod ve iki boyutlu EKO’nun kullan›labildi¤i dönemlerden beri bilinmektedir.[10,11] Günümüzde renkli Doppler ve Doppler ile görüntüleme nispeten
kolaylaﬂm›ﬂ,[13] kalp kateterizasyonu-anjiyografi yap›lmadan, yaln›zca EKO incelemesi ile ameliyat karar›
verilen hasta say›s› artm›ﬂt›r.[1,14,15] Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi daha çok, akci¤er vasküler hastal›¤›n›n araﬂt›r›lmas› için daha büyük yaﬂtaki hastalarda yap›lmaktad›r.[5,6]
Eﬂlik eden önemli patolojilerin varl›¤› ekokardiyografi ile APP tan›s›nda yan›lma pay›n› yükseltebilmektedir.[1] Aortopulmoner pencere genellikle EKO ile
ventriküler septal defekt, patent duktus arteriosus, aort
koarktasyonu veya KAA aran›rken fark edilmektedir.[5] Hastam›z›n klinik bulgular› EKO’da öncelikle
araﬂt›r›lan aort koarktasyonu ile aç›klanabilecekken,
süprasternal kesitteki görünüm fark edilerek yüksek
sol parasternal ve subkostal incelemede defektin varl›¤› iki boyutlu olarak gösterilebilmiﬂtir. Renkli Doppler
ve Doppler ile de aort ve pulmoner arter aras›nda ak›m
oldu¤u do¤rulanm›ﬂt›r. Literatürde KAA tan›s› yenido¤an döneminde konup tamir edilen, klinik durumun
düzelmemesi üzerine 3.5 ayl›kken yap›lan ikinci bir
EKO incelemesinde APP tan›s› konan olgular bildirilmiﬂtir.[7] Yüksek sol parasternal kesit ve süprasternal
kesitte aort ve pulmoner arter aras›ndaki septumda
drop-out görünümü yalanc› pozitif tan›ya neden olabilir.[10,11] Süprasternal kesitte APP görülebilmekle birlikte, sa¤ pulmoner arterin ç›kan aorttan ayr›l›p ayr›lmad›¤›n› görüntülemek için subkostal kesit daha de¤erlidir.[1] Bu nedenle, do¤ru tan› için hastalar›n her üç kesitle, hem iki boyutlu hem de renkli Doppler ve Doppler ile incelenmesi gerekir.
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Baﬂka kalp patolojileri olsa dahi, APP tan›s› konan yenido¤an ve sütçocuklar›n›n genelde tek seansta tam düzeltme ameliyat›na al›nmalar› önerilmiﬂtir.[3,9,14,16] Bu tür yaklaﬂ›m›n mortaliteyi etkilemedi¤i;
çünkü, ameliyat s›ras›ndaki mortalitenin baﬂl›ca nedeninin çocu¤un metabolik durumu ile ilgili oldu¤u
bildirilmiﬂtir.[3,16] Tip I APP cerrahi tedavisinde basit
hemoklips ile veya kardiyopulmoner baypas alt›nda
otolog veya Gore-Tex yama ile kapatma gibi teknikler tan›mlanm›ﬂt›r.[4,17] Kardiyopulmoner baypasa girmeden, hem APP hem de KAA tamirini ayn› seansta
yapan gruplar da vard›r.[18] Kesintili aort arkusu için
genellikle uç uca anastomoz uygulanmaktad›r. Günümüzdeki uygulama daha ziyade her iki defektin de
ayn› seansta ve kardiyopulmoner baypas alt›nda düzeltilmesi ﬂeklindedir.
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