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Koroner sinüs divertikülü boynunda
posteroseptal aksesuvar yol: Olgu sunumu
A case of a posteroseptal accessory pathway localized
in the neck of a coronary sinus diverticulum
Dr. Fethi Kılıçaslan, Dr. Ata Kırılmaz, Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, Dr. Mehmet Dinçtürk
Gülhane Askeri T›p Akademisi Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi Kardiyoloji Klini¤i, ‹stanbul

Koroner sinus divertikülü ile boynunda posteroseptal
yerleﬂimli aksesuvar yol varl›¤› elektrofizyolojik çal›ﬂmay› ve baﬂar›l› ablasyonu zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu grup
hastalarda aksesuvar yoldan ventriküle ileti gidiﬂ s›kl›¤›
artmaktad›r. Yirmi bir yaﬂ›ndaki erkek hasta paroksismal
çarp›nt› yak›nmas›yla baﬂvurdu. On y›ld›r süren bu yak›nmalar ani baﬂl›yor, 30 dakika kadar sürüp sonlan›yordu. Beta-bloker ve propafenon tedavisi yak›nmalar› gidermemiﬂti. Sinus ritmindeki elektrokardiyografisinde
delta dalgas› V1 derivasyonda pozitif, inferior derivasyonlarda negatifti. Elektrofizyolojik çal›ﬂmada, koroner
sinus divertikülü boynunda posteroseptal yerleﬂimli aksesuvar yol saptand› ve atriyal fibrilasyon s›ras›nda çok
h›zl› ventrikül yan›t› izlendi. Wolff-Parkinson-White
sendromlu hastaya koroner sinus divertikülü içinden baﬂar›l› bir ﬂekilde ablasyon uyguland›.

The presence of a coronary sinus diverticulum along with
a posteroseptal accessory pathway in its neck makes
electrophysiologic studies and a successful ablation difficult. It is accompanied by increased ventricular conduction through the accessory pathway. A 21-year-old male
patient presented with a complaint of paroxysmal tachycardia of a 10-year history, which lasted about 30 minutes
following a sudden onset. It was unresponsive to treatment with a beta-blocker and propafenone. An electrocardiogram obtained in normal sinus rhythm showed positive delta wave activity in lead V1 while inferior leads
were negative. An electrophysiologic study showed a
posteroseptal accessory pathway in the neck of the diverticulum and a very rapid ventricular response during atrial fibrillation, suggesting Wolff-Parkinson-White syndrome. Ablation through the diverticulum was successful.

Anahtar sözcükler: Kateter ablasyonu; koroner damar anomalisi/
komplikasyon; divertikül/komplikasyon; Wolff-Parkinson-White
sendromu.
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T›bbi tedaviye dirençli atriyoventriküler re-entran
taﬂikardili (AVRT) olgularda radyofrekans kateter
ablasyonu seçkin bir tedavi yöntemidir. Elektrofizyolojik çal›ﬂma (EFÇ) öncesinde aksesuvar yolun belirlenmesi radyofrekans kateter ablasyonu iﬂleminin
planlanmas›na ›ﬂ›k tutar. On iki derivasyonlu yüzey
elektrokardiyografide (EKG) delta dalgas› ekseni
yard›m›yla aksesuvar yolun yeri öngörülebilir. Ancak, posterior ve septal yerleﬂimli olgularda yüzey
EKG’si, aksesuvar yolun sa¤ veya sol tarafta olmas›n› tam olarak öngörememektedir. Koroner sinus divertikülü (KSD) gibi bir anomalinin de eﬂlik etti¤i
durumlarda, gerek aksesuvar yolun yerleﬂiminin ön-

görülmesi gerekse baﬂar›l› radyofrekans ablasyonu
daha da güçleﬂmektedir.[1-5] Elektrofizyolojik çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n %7’sinde KSD saptanmaktad›r
ve aksesuvar yolun KSD boynunda görülme oran›
yüksektir.[6] Koroner sinus divertikülü ile birlikte
görülen Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromunda aksesuvar yoldan ventriküle ileti s›kl›¤›n›n artm›ﬂ
oldu¤u bildirilmiﬂtir. Koroner sinus divertikülü, yerleﬂim yeri ve büyüklü¤üne de ba¤l› olarak transtorasik ekokardiyografiyle gösterilebilmektedir.[7] Bu yaz›da sunulan, atriyal fibrilasyon (AF) s›ras›nda h›zl›
ventrikül yan›t› olan AVRT’li bir olguda, yüzey
EKG’de aksesuvar yolun sol posterior yerleﬂimli ol-
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du¤u öngörülmüﬂ, ancak KSD boynunda yerleﬂti¤i
saptanarak, koroner sinus içinden yaklaﬂ›mla baﬂar›l›
bir ﬂekilde ablasyonu yap›lm›ﬂt›r.
OLGU SUNUMU

Yirmi bir yaﬂ›ndaki erkek hasta paroksismal çarp›nt› yak›nmas›yla baﬂvurdu. Hasta, 10 y›ld›r devam
eden, ani baﬂlay›p ani sonlanan, genellikle 30 dakika

kadar süren, beraberinde baﬂ dönmesi ve gö¤üs a¤r›s›
yak›nmalar›n›n da oldu¤u, bir kez ﬂuur kayb›n›n da
eﬂlik etti¤i tipik paroksismal çarp›nt› tarif etmekteydi.
Beta-bloker ve propafenon tedavisiyle yak›nmalar›
geçmemiﬂti. Fizik muayene normal olarak de¤erlendirildi. On iki kanall› EKG sinus ritmindeydi ve delta
dalgas› V1 derivasyonda pozitif, inferior derivasyonlarda negatifti (ﬁekil 1a). Hastan›n EKG’si sol poste-

ﬁekil 1. (A) Elektrofizyolojik çal›ﬂma öncesinde normal sinus ritminde al›nan 12 kanall› yüzey elektrokardiyografisi. PR süresi 100 msn, QRS geniﬂli¤i 150 msn. Delta dalgas› V1-6, aVL ve I derivasyonlar›nda pozitif; II, III ve aVF’de negatif (RBBB, süperior, sol eksen). (B) Atriyal fibrilasyon s›ras›nda h›zl› ventrikül yan›t›. QRS ekseni delta ekseni ile ayn›. Ortalama ventrikül h›z› 300/dk’n›n üzerinde. (C) Baﬂar›l› ablasyon sonras› delta dalgas› kaybolmuﬂ, PR ve QRS süreleri normal s›n›rlarda. Memory effecte ba¤l› olarak T dalga negatifli¤i izlenmekte.
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roseptal yerleﬂimli aksesuvar yol ile uyumlu olarak
de¤erlendirildi. Transtorasik ekokardiyografik inceleme normal bulundu. Bu semptom ve bulgularla hastaya EFÇ planland›. Bazal intrakardiyak intervaller preeksitasyonla uyumluydu. Hastaya kateter yerleﬂtirilirken siklüs uzunlu¤u 280 msn olan dar kompleks taﬂikardi oluﬂturuldu. Ortodromik AVRT ile uyumlu oldu¤u düﬂünülen bu taﬂikardi, gerekli manevralar›n yap›lmas›ndan önce AF’ye dejenere oldu. Atriyal fibrilasyonun aksesuvar yoldan h›zl› geçmesine ba¤l› olarak RR süresinin 178 msn’ye kadar düﬂtü¤ü, ventrikül
yan›t›n›n 300/dk’n›n üzerine ç›kt›¤› görüldü (ﬁekil
1b). Hemodinamik olarak k›smen iyi tolere edilen bu
AF ata¤› kendili¤inden sonland›. Ablasyon kateteri
(RF Marinr, 7 French, Medtronic Inc., Minneapolis,
ABD) ile retrograd aortik yolla, sol posteroseptal bölge hedeflenerek, sinus ritminde ve atriyal pace eﬂli¤inde, AV iliﬂkisinin en iyi oldu¤u bölgelerde verilen
radyofrekans uygulamalar› baﬂar›l› olmad›. Bu nedenle, sa¤ femoral ven yoluyla koroner sinus a¤z› ve içinden haritalama yap›ld›. Bu s›rada en iyi AV iliﬂkisinin
yazd›r›ld›¤› bölgenin koroner sinusun daha apikali oldu¤unun izlenmesi üzerine, tan›sal His kateteriyle de¤iﬂtirilen 6 French çokamaçl› kateter ile koroner sinus
venogram› çekilerek, koroner sinus a¤z›n›n 2 cm içinde KSD görüntülendi (ﬁekil 2). Sinus ritmi s›ras›nda
ablasyon kateteriyle yap›lan haritalamada KSD’nin
boyun bölgesinde ablasyona uygun AV iliﬂkisi saptand›. Bu bölgeye uygulanan radyofrekans ile 55 °C ›s›n›n sa¤land›¤› noktada pre-eksitasyonun k›sa sürede
kayboldu¤u izlendi (ﬁekil 1c). Radyofrekans uygulaA
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ﬁekil 2. 45 derece sol anterior oblik (SAO) çekilen koroner sinus venogram›. Y›ld›zla iﬂaretli ablasyon kateteri sa¤ femoral
ven yoluyla koroner sinus içinden divertikül içine yerleﬂtirilmiﬂ.
Kal›n beyaz okla gösterilen ablasyon kateteri retrograd aortik
yolla ulaﬂ›lan posterior septal bölgede bulunmakta. ‹nce beyaz
ok koroner sinus divertikülünü göstermektedir.

mas›n›n 120 saniyeye tamamlanmas›ndan sonra, bazal ﬂartlarda ve izoproterenol infüzyonu s›ras›nda yap›lan programl› atriyal ve ventriküler uyar›da taﬂikardi oluﬂmad›. Uygulamadan sonra tekrarlanan transtorasik ekokardiyografide modifiye apikal dört oda görüntüsünde KSD gösterildi (ﬁekil 3a, b).
B

ﬁekil 3. (A) Parasternal k›sa eksende sol ventrikül septumu, anterior duvar ve mitral kapak (MV) yap›s› ile
okla gösterilen koroner sinus divertikülü iliﬂkisi görülmektedir. (B) Modifiye apikal dört oda görüntüsünde
transtorasik ekokardiyografi. Koroner sinus uzun okla, posterior bölgede ekolüsent olarak izlenen divertikül
k›sa okla gösterilmiﬂtir (SA: Sol atriyum).
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Sunulan olguda özellikle posteroseptal bölgede
yerleﬂen pre-eksitasyon ile KSD birlikte görülmüﬂtür.
Sun ve ark.[8] posterior yerleﬂimli aksesuvar yol saptanan 480 olguda bu oran› %21 olarak bildirmiﬂlerdir. Olgumuzda, KSD ile iliﬂkili aksesuvar yol nedeniyle AF s›ras›nda ventriküler ileti say›s›n›n fazla oldu¤u ve rutin ekokardiyografik incelemede KSD’nin
gözden kaçabilece¤i görülmüﬂtür. EKG bulgular›nda
ve anatomik olarak sol yerleﬂimli olmas›na karﬂ›n,
sa¤ yaklaﬂ›mla KSD boynunda baﬂar›l› radyofrekans
uygulanm›ﬂt›r.
Wolff-Parkinson-White sendromunda AF s›ras›nda atriyal uyar›lar›n aksesuvar yol üzerinden ventriküllere bloksuz bir ﬂekilde iletilmesi sonucu geliﬂen
h›zl› ventrikül yan›t›na ba¤l› olarak hemodinaminin
bozulmas›, bu hasta grubunda izlenen ani ölümlerin
baﬂl›ca mekanizmas›d›r. Olgumuzda da, AF’ye karﬂ›l›k olarak ventrikül h›z› dakikada 330 at›ma ulaﬂm›ﬂt›r. Öyküsünde senkop ata¤› olan hastalarda ani ölüm
riski yüksek olarak de¤erlendirilmeli ve aksesuvar
yolun ablasyonu mutlaka hedeflenmelidir.
Yüzey EKG’de delta dalgas› olarak görülen aksesuvar yolun yerleﬂimi delta dalgas› eksenine göre öngörülebilir. Aksesuvar yolun yerinin önceden bilinmesi EFÇ’de kanalize edilecek damar yollar›n›n ve
gerekli kateterlerin seçilmesi yan› s›ra olas› komplikasyonlar›n hastaya anlat›lmas› aç›s›ndan da önemlidir.[6,9] Burada aksesuvar yolun sa¤ veya sol ventrikülde oldu¤unun saptanmas› en önemli basamakt›r. Olgumuzda oldu¤u gibi, posteroseptal yerleﬂimli aksesuvar yollar›n anatomik yerleﬂimini öngörmek bazen
güç olmaktad›r. V1 derivasyonunda pozitif delta dalgas› sol yerleﬂimli aksesuvar yolu, II derivasyonunda
negatif delta dalgas› epikardiyal yerleﬂimi desteklemektedir.[10] Aksesuvar yollar genellikle KSD boynunda olduklar›ndan endokardiyal yaklaﬂ›mla
ablasyon pek mümkün de¤ildir.[6] Bu olguda da, retrograd aortik yaklaﬂ›mla ablasyon kateteri sol posteroseptal bölgede (endokardiyal yaklaﬂ›m) yap›lan
radyofrekans uygulamas› baﬂar›l› olmam›ﬂt›r. Ayr›ca,
KSD’ye eﬂlik eden WPW sendromunda AF s›ras›nda
ventrikül yan›t›n›n h›zl› oldu¤u bildirilmiﬂtir.[11] Olgumuzda AF s›ras›nda en k›sa RR mesafesi 178 msn
idi. Bu da ani ölüm için bir risk faktörüdür. Koroner
sinus divertikülü ve WPW sendromu bulunan hastalarda ani ölüm riski bu nedenle yüksektir.[12]
Koroner sinus divertikülünün EFÇ öncesinde ortaya konmas› önemlidir. Rutin ekokardiyografik incelemelerde ender olarak saptanmas› bu incelemede
gözden kaçabilece¤ini göstermektedir. Olgumuzda

EFÇ öncesindeki ekokardiyografik incelemede saptanamad›¤› halde EFÇ sonras› incelemede gösterilmesi bunu desteklemektedir. Ekokardiyografik incelemede, apikal dört boﬂlukta posterior tilt hareketiyle koroner sinus trasesi görünür hale getirildikten
sonra hafif rotasyon hareketiyle divertikül görüntülenmiﬂ ve koroner sinus lümeni ile iliﬂkisi k›smen
gösterilebilmiﬂtir (ﬁekil 3a, b). Koroner sinus divertikülü oldu¤u bilinen hastalarda bunun transtorasik
ekokardiyografide saptanma oran› %80 olarak bildirilmiﬂtir.[7]
Sonuç olarak, bu olgu sunumuyla, posterior yerleﬂimli aksesuvar yollar›n KSD ile iliﬂkili olabilece¤i
ve bunun EFÇ öncesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤i
vurgulanm›ﬂt›r.
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