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Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan
Membranöz Septnın Anevrizması
Uz. Dr. M. Kerem VURAL, Doç. Dr. Erol ŞENER, Dr. Arzum KALE, Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMİR
Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yiiksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

ÖZET
Ventrikiiler septal defekt (VSD) mevcudiyetinde sağ vent·
rikül çtktm yolu obstriiksiyonu yapan ender bir membranöz septımı anevrizmast olgusu sunulmuştur. Eşlik eden
in/et tipi VSD, PTFE materyalinden bir yama ile onanlnuş; anevrizma kesesi ise ıaban11ıa konulan obiiterasyon
dikişlerinden sonra eksize edilmiştir. Sekonder infundibular hipertro/i rezeke edilerek ventrikiilotomi perikardial
yama ile kapatt/nu şiir. Postoperalif dönemi sorunsuz seyreden hasta, beşinci giin taburcu edilmiştir. Ameliyat sonrast ikinci ayda yaption kontrol ekokardiyografide her·
hangi bir anormallik saptannıanıtşttr.
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OLGUSUNUMU
Kliniğ imize, bir ba şka hastanede yapılan ekokardiyografi
sonucu ventriküler septal defekt (VSD) ve sağ ve nırikül
çıkım yolunda obstrüksiyon tanısı ile gönderilen 18 yaş ın·
da erkek hasta ileri tetkik ve tedavi amac ı yla yatırıld ı.

Hastaya rutin klinik, ekokardiyografik ve anj iografik ineeI e ıneler yapıld ı. Başlı ca ş ikayetleri egzersizle gelen göğüs
ağ rı s ı ve nefes darlığı (New York Heart Association Class
Il) id i. Fizik muayenede vital bu lgular noımal , nabız dakikada 86 ve düzenli, arteryel kan bas ınçları ll
mmHg
o larak sap tandı. Muayenedek i tek anormal bulgu, en iy i
mezokardiumda duyulan, ş i ddetli prekordial s istolik üfürümdü. Elektrokard iyografide sağ ventrikül hipertrofisine
ait bulgular mevcuttu. Ekokardiyografik incelemede vent·
riküler septa l defektin mevcudiyeti doğruland ı ve Doppler
ile infundibuler bölgede 90 mmH g pik sistolik gradient
saptandı. Anterior mitral yap racığ ın "flail" ko mponent i olduğu da tespit edildi. incelemede, sağ ventrikül çıkım yolunu özellikle s isto lde bloke eden ve bir cins subpu lmoner
membran görüntüsü veren kubbe biçimi i ol uşum da dikkati çekmişti. Kalp kateterizasyonunda ventriküler septal defektin Qp/Qs oranı 1,7 olarak h esap landı. Sağ ve sol ventrikülografiler, özellikle s isto l esn as ı nda sağ ventrikül ç ı ·
kım yolunda belirg i nleşerek, sağ ventrikül ile ana pulnıo·
ner arter aras ında 95 mmHg lı k bir grad ient yaratan 2-3
cm çap l ı ve kubbe biçimli bir oluşumu göstermekteydi
(Şekil lA and B ).

ono

Cerrahi Tedavi
Rutin anestezi ve açık kalp cerrahisi uygulanmasıyla, kardiyoplejik arresti takiben, sağ atriotomi yapıld ı. Trik üspid
septal yapracığının a ltında gizl i büyük inlet tip ventriküler
septal defekt bulunarak, septal yaprac ı ğ ı n triküspid annulusdan detaşmanı ile ortaya çıkarı l dı. Bu esnada, membranöz septumdan sarkan ve ç ı kım yoluna doğru uzanan bir
anevri zma kesesi meydana çıktı. Ventriküler septal defekt
3x3.5 cm boyutlarında bir polytetraflu oroe tlı ylene yama
ile teflon plejitlerle takviye ed ilm iş tek tek polyester dikiş·
ler kullanılarak kapatı ldı. Annulustan ayrılan septal yaprac ık , 6-0 polypropylene bir dikiş l e, devamlı dikiş tekniği
kullanı larak yerine tekrar takı ldı. incelemede, çıkım yolunda membranöz septum anevr i zmasın ı n neden o l duğu
grad iente bağlı sekonder kas hipertrofısinin gelişmiş olduğu gözlendi. Anevrizmal kesenin rezeksiyonundan sonra
rezidüel gradientin önüne geçmek için, i nfundibul otonıi
yapılarak daralmaya neden o lan kas bant l arı rezeke
edildi. Bu rezeksiyon sonucu anevriznıal kesenin ç ıkımı
bloke eden pozisyonu iy ice göz ö nü ne çık tı. Kese, tabanından obiiterasyon
dikiş l eri
alınarak plike ve eks ize
ed ildi. İnfundibulotomi, gl utaraldehitte fikse edilm iş
otolog perikard yama kullanıl arak kapatıldı. Peroperatuar
sağ ventrikül il e pulmoner
arter arasındak i basınç
gradientinin 20 mmHg'ya indiği sap t andı. Postoperarif
dönemsorunsuz seyretti ve hasta operasyonun beşinci
gününde taburcu edild i. Ameliyat sonrası ikinci ayda
yap ıl an ekokardiyografide herhangi bir anormalli k saptanmad ı .

TARTIŞMA

Membranöz septum

anevr i zma l a rı

nadir görülen lez-

yonl ar o lup, k onjen ital ka lp has talığ ı şüphes i yle
araştırıl a n hastaların % 0. 3 ünde, ventri kü ler septa l

defekt şüphesi olan hastal arın da% 19. 1 inde rastlanmaktadır (ıl. Bu tipte a nevrizmaların kesin anatomik

temeli halen tartışma lıdı r. Bazı larının e ndokardia l
yastık dokusunun artıkl arından meydana geldiği ve-

ya triki.is pid kapak dokusunun defekte yapışması sonucu oluştuğu gösterilmişse de, b ir kısmının orijini
kesin o larak an l aşılamamıştır. Öze ll ikle genç yaş
g rubunda, e tyoloji leri ortaya konamadı ğında, bun l arı
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s ım araştırmacı lar ise, bunl arın b ir ventriki.iler septal

defektin spontan kapanma mekani zmasını n sonucun-
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~ck il 1. Mcınbranöz scpt uııı ancv ri zınası nı n sağ ventriklil çık ı m yoluna doğru boıııbeleşcrek önemli obstrüksiyon y aptığın ı gösteren kardiyak anjiogramlar: A: Sol ventrikül (lv) injeksiyonunda sistol ile birlikte ko nt rası maddenin a nevriznıa kesesini d o ld u rması (ok). B: Saö ventrikül (rv) injcksiyonu sonucu ancvrizına alanında negatif kontrası (ya da do lma defekıinin) ortaya çıkması (ok).
o

da meydana geldiğine inanırlar (2). Ekokardiyografinin tanı iç in yeterli olacağı bildiril m i şse de (3), görüntü bu olg udaki g ibi ald a t ı c ı olabil eceğ i nd en , biplane kontrast sineanjiografi nin en iyi tan ı aracı olduğ unu
dü ş ünme ktey i z.
Membra n öz sep tum
an ev rizması tan ı s ı alan hastalar, eğer hemodinam ik
anormallikler, komplikasyonlar ya da başka konjeni tal lezyonlarla birliktelik söz konus u değil se, bir
kardi yologun yak.ın gözeti mi altında takip edilebilirler (4). Diğer tarafta n bu anevrizmal oluşum lar,
sağ · ventrikül ç ı kım yol u obstrüks iyon u (5), atrioventriküler ileti anormallikle ri (6) ve aritmiler (4) gibi
c iddi komplikasyon larla kendilerini gösterebili rler
ya da santral ve periferik sistemik emboli zasyon
odakları olarak ortaya çıkabili rler (7). Hemodina mi k
sorunl ar, y ukarıd a say ıl a n komplikasyonla r, eş lik
eden ve cerrahi tedav i gerektiren başka kardiyak lezyonlar, cerrahi yaklaş ım için endikasyon o lu şturur
lar.
Bir ventriküler septal defektin spontan k apa nma s ı
s ıklıkl a bir membranöz septum anevrizmas ı formasyonu ile be raber olmaktadır (2). Sunulan olguda, defektin gerçek boyutunun oldukça büyük olduğu gözönüne alındığ ınd a, nispete n dü ş ük olarak hesaplanan Qp/Qs oranının defekt boyunca kan geç i ş ini n,
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anevri zmati k doku

tarafın dan kı s ı t l a nııı as ın a bağ lı

olduğu düşünülebilir.

Sonuç olarak, me ıııbranöz septu m a nev ri zııı a l a rı zaman zaman da olsa c iddi komplikasyonlara sebep
o lab il en o ldukça e nder l e zyo nlardır. Cerrahi giri şi min so nu ç l a rı o ld ukça tatminkar o lup, dü ş ük
mortalite ve morbidite profili gözönüne al ı nd ı ğ ın 
da, geç ko mp li ka sy onları n za manı nd a önl enmes i
ve sağ ventrikül üzerinde kronik bas ınç yükünün istenmeyen etkilerinin önüne geçi lmesi iç in semptomatik hastalarda erken cerrahi müdahale ö nerilmektedir.
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"Fourier Transformatian analysis of atrial fibrillat ion internals fa llawing ibutilide and
procainamide to predict successful cardioversion" başlıklı makalesinin şekilleri gözden kaçarak
basılmadığ1 için aşağ1da yaymlanmlştır.
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Figure Legend
A. A sample segnıenı of MA P recording in a patieııt following ibutilide infusion fo llowing
time in seconds. Y axis represenıs the amplitude of ı he MAP (mY).

fılte rin g

w ith

"nıoving

average". X axis

depieıs

B. The recording following H anı ming window applicaıion ıo panel-A ıo remove edge cffecıs of the i niı i al and fi na! samples. X
axis depicts ıim e in seconds. Y axis reprcsenıs the amplitude of the MAP (nı V).
C. Frequency distribution following FFT analysis on ıhe recording in panel-B. X axis is frequency in Hz. Y axis represents
non-quantiıaıive power spectruın (mV2/Hz). Maximal peak frequency was measured as 3.68 Hz.

D. FFT analysis of aııoıher paıien ı following procainamide infusion. The first-fourth peaks of frequencies are depi c ı ed . Harmonic
of frequency distribution is noı used in the analysis.

