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GİRİŞ 

Patent duktus arteriosusun (PDA) cerrahi olarak kapatılması 1938'de Gross ve 

Hubbard tarafından gerçekleştirilen duktus ligasyonu ile başlar1• Cerrahi tedavide 

mortalitenin % rin altında olmasına karşın genel anestezi gerektirmesi, torakotominin 

neden olduğu ağrı ve bronkopnömoniye egilim, özellikle kız çocuklarında ameliyat 

izinin arzulanmaması, uzun süreli hastahanede kalı§ ve nekahat döneminin uzunluğu, 

reccurens siniri hasarı olasılığı gibi etmenler araştırıcıları yeni tedavi yöntemleri 

bulmaya yönlendirmiştir. 1967 yılında Portsman transkateter yolla PDA oklüzyonu 

yapan ilk araştırmacıdır. Bu yöntem halen bazı merkezlerce uygulanmakla birlikte3.4, 

oldukça kalın bir arteriyel katetere gereksinim duyulması, tromboembolik 

komplikasyonlara yol açması ve küçük yaş gruplarında kullanılamaması gibi nedenlerle 

ile yaygın uygulama alanı bulamamıştır. 1979'da Rashkind'in başlattığı5 ve daha sonraki 

yıllarda geliştirilen''' çift şemsiye yönteminde ise hem venöz yol kullanılabilmekte, hem 

de bu yöntem sütçocukları dahil küçük yaş gruplarında uygulanabilmektedir. 

Küçük şantlı PDA'da klinik semptom olmaz. Büyük şantlılarda ise duktusun 

genişliği ve pulmoner-sistemik dirençler arasındaki ilişkiye paralel olarak kalp 

yetersizliği gelişebilir8. Diğer bir deyişle sol-sağ şant ne kadar fazla ise kalp 

yetersizliğinin derecesi de o denli ağırdır ve organizma kalp yetersizliğini ortadan 

kaldırmak amacı ile çeşitli dengeleme mekanizmalarını devreye sokar'. Bu 
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mekanizmaların en önemlilerinden birisi renin-anjiotensin sisteminin aldosteron 

salgısını uyarması sonucu gelişen distal tubuluslardan su ve tuz tutulumudur. Konjestü 

kalp yetersizliği tablosundaki çocuklarda hiperaldosteronizm10 ve idrarla aldosteron 

atılımının arttığının11 gösterilmesi bu mekanizmanın bir kanıtıdır. Kan aldosteron 

düzeyinin ve dolayısı ile kuvvetli bir vazokonstriktör olan anjiotensin-Il (AT-11) ve AT

Il'nin ön maddesi olan AT-1 düzeyinin yüksek olduğu bir vakada duktusun ani olarak 

klampe edilmesi ile kalp yetersizliği nedeninin ortadan kalkması sonucu hipertansiyon 

oluşması beklenen bir bulgudur. Nitekim Mullins ve arkadaşlarının yapmış oldukları 

çalışmada biri transkateter yolla diğeri cerrahi yöntemle kapatılan iki PDA vakasında 

hipertansif krize bağlı gelişen geçici hemipareziden söz edilmekte12
, ancak nedeni 

açıklanamamaktadır. Cerrahi yöntemle duktusun kapatıldığı vakalarda hem hastanın 

genel anestezi altında olması, hem de sistemik kan basıncının anestezist kontrolünde 

bulunması büyük olasılıkla bu komplikasyonun daha seyrek görülmesine neden 

olmaktadır. Transkateter PDA oklüzyonunda ise hasta genel anestezi almadığı için 

kalp yetersizliği nedeni ani olarak ortadan kalktığı anda yüksek AT-1 düzeylerine bağlı 

olarak hipertansiyon gelişme olasılığı daha yüksektir. 

Bu çalışma, yaygın kullanımı çok yeni olan çift şemsiye yöntemi ile transkateter 

PDA oklüzyonunun İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'ndaki uygulama sonuçlarını 

ve oklüzyonun kan AT-1 ile sistemik kan basıncı düzeylerine olan etkilerini 

değerlendirmek üzere planlandı. 



3 

GENEL BİLGİLER 

Embriyoda ilk oluşan intraembriyonik ana damar sistemi dorsal aort çiftidir. 

Dorsal aort çifti ile embriyolojik kalp tüpü arasındaki ilişki altı çift aort arkusu ile 

sağlanmaktadır13(Şekil 1). Embriyolojik süreç içerisinde bu altı çift aort arkusuııdan 

bir kısmı değişikliğe uğrarken diğerleri de zamanla körelirler (Şekil 2); 

il 

il 1 

lV 

V 

sağ dorsaJ aort 

Şekll 1: Embrlyolojlk aort arkusu ve dorsal aort çiftlerinin transformasyona uQramadan önceki 
yapılan. 
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A.carotis externa 

A.carotis interna 

aort arkusu 
A.carotis comnuınis 

duktus arteriozus 

7. intersegmental arter 

pulmoner arter 

Şekil 2: Transformasyondan sonra aort arkusu ve dorsal aort çiftlerinin görünümü. Bu şemada 
tüm deQlşiklikler bir arada gösterilmiş olmakla birlikte hem aort arkusiarının oluşumu, 
hem de transformasyonu belirti bir sırayı izler. Hiçbir zaman tüm yapılar bir 

arada görülmez. 

I. Aort arkusu güdükleşerek küçük bir bölümü maxiller arter olarak kalır. 

fi " fi hyoid ve stapedial arterlere dönüşür. 

ın. " 11 A Carotis Cam.munis ve A. Carotis Interna'nın proksimallerine 

dönüşür. 

IV. " il sol tarafta erişkin aort arkusunun bir bölümünü (A Carotis 

Communis ile A. Subclavia arası), sağda A Subclavia'nın proksimalini oluşturur. 

V. Aort arkusu hiçbir zaman önemli bir görev yüklenmez, zamanla körelir. 

VI. fi " normal gelişim sürecinde pulmoner trunkusu oluşturur. Sağ 

tarafta distalinden dorsal aorta ile bağlantısını kopartarak sağ pulmoner artere 
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dönüşür. Solôıt ise bu ilişki fetal yaşam boyu devam eder ve duktus arteriosus (DA). · 

adını alır (Şekil 2). 

Aort arkusu solda olan normal bir yenidoğanda altıncı aort arkus distalinin 

oluşturduğu DA, ana pulınoner arter (APA)'in sol inen-aort (DAo)'la sol subklavyan 

arter distalinde birleşmesini sağlarken, aort arkusunun embriyolojik gelişim süreci 

içerisinde oluşan duraksamalar sonucu sağ veya bilateral DA görülmesi de olasıdır. 

Aynca aortla olan ilişkisi, aort arkusu üzerindeki herhangi bir noktaya olabileceği gibi 

brakiyosefalik damarlardan herhangi birinin proksimaline de olabilir14
• Bu· ilişki 

aracılığı ile gestasyonun altıncı haftasından itibaren fetal sağ ventrikül (RV) kanının 

büyük bir bölümü DAo'a aktarılır. 

FETAL DOLAŞIM 

Fetal dolaşımın özelliklerine ilişkin bilgiler miadına yalan dönemdeki fetal 

kuzularda yapılan çalışmalardan elde edilmiştir1s,16• İnsan fetusunda bu denli ayrıntılı 

çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte farklı türlerde ve farklı gestasyonel yaşlarda 

farklılıklar olabileceğini dikkate almak gerekir17• 

RV tarafından akciğerlere gönderilen kanın tamamının sol ventrikül (LV) 

tarafından sistemik dolaşıma yollandığı erişkin dolaşım sisteminden farklı olarak, fetal 

dolaşımda çeşitli kalp-içi ve kalp-dışı şantlar söz konusudur. Bir başka deyişle çeşitli 

organlar kan gereksinimlerini her iki ventrikülden karşılamaktadırlar. Bu nedenle 

erişkinde kalp debisi terimi L V'ün 1 dakika içerisinde pompaladığı kan miktarını 

tanımlarken, fetus için "total kardiyak debi" deyimi kullanılmakta ve RV + L V'ün 
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pompaladığı total volumu ifade etmektedir. Aynı şekilde kalbe dönen kan için de 

"total kardiyak venöz dönüş" terimi kullamlmaktadır17• 

AAo 
10 

DA 
MPT~ -

,•., ' 

PA 

65 

® 
@ , 

RA ,: -

6 

__...-DAo 

ıvc 

Şekil 3: Normal fetal dolaşım özelllklerlnl gösteren şema. Daire içerisindeki rakamlar alt 
olduQu organın total kardiyak outputa göre yüzde oranını vermektedir. IVC, vena cava 
lnferlor; P, plasenta; UV, umbllkal ven; PV, portal ven; OV, duktus venosus; HV, 
hepatlk ven; AA, saQ atrlum; LA, sol atrlum; AV, sa() ventrlkül; LV, sol ventrlkOI; MPT, 
ana pulmoner trunkus; AAo, çıkan aort; DA, duktus arterlosus; PA, pulmoner arter 
ana damarlan; DAo, inen aon. 

Kalbin venöz dönüşü: Kuzulardaki çalışmalardan edinilen bilgilere göre fetal 

dolaşımda, plasenta sayesinde umbilikal venöz kanda oksijen (02) satürasyonu % 80 

gibi fetal dolaşım sistemindeki en yüksek değere ulaşır. Umbilikal ven, fetusta 
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intraabdominal alana girdikten sonra iki ana dala ayrılır {Şekil 3). Total kardiyak 

venöz dönüşün yaklaşık % 45'ini taşıyan bu sistem kanının yarısı duktus venosus 

aracılığı ile doğrudan vena kava inferior (VCl)'a aktarılır. Geri kalan ½'lik bölümü ise 

hepatik-portal venöz sistemle birleşerek hepatik mikrovasküler sisteme katılır. 

Fetal karaciğer umbilikal venöz sistemden gelen yüksek O2'li kanın yanısıra 

hepatik arter ve portal venöz sistemden gelen kanı da bünyesinde toplar. Ancak bu 

tg 

----- OAo 

ıvc 
Şekil 4: Normal fetal dolaşım özel/lklerinl gösteren şema. Daire içerisindeki rakamlar ait 

olduQu organın total kardiyak outputa göre yüzde oranını vermektedir. IVC, vena cava 
lnferlor; P, plasenta; UV, umblikal ven; PV, partal ven; DV, duktus venosus; HV, 
hepatlk ven; AA, saQ atrium; LA, sol atrlum; AV, sag ventrikül; LV, sol ventrikül; MPT, 
ana pulmoner trunkus; AAo, çıkan aort; DA, duktus arterlosus; PA: pulmoner arter 
ana damarlan; OAo, inen aort; LHV,sol hepatik ven; RHV, sa{ı hepatik ven. 
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· sistemlerdeiı gelen kan volümü, toplam karaciğer kanının yaklaşık % 20'sini 

oluşturduğu için 0 2 satürasyonundaki düşüş çok belirgin değildir. Ayrıca, fetal 

karaciğerin iki ana lobundaki parsiyel kan dağılımı da farklılık göstermektedir. Sol 

loba ait kanın yaklaşık % 95'ini umbilikal venöz sistem oluştururken, sağ lobta bu oran 

% 60'a kadar düşmektedir. Böylece sol hepatik vendeki 0 2 satürasyonu umbilikal 

vendekinden yalnızca% l0'luk bir düşüş ( = % 70) gösterirken, sağ hepatik vendeki 

0 2 satürasyonu % 57'ye kadar düşmektedir (Şekil 4). 

Fetal kuzularda ve büyük olasılıkla diğer türlerde de duktus venosus ve sol 

hepatik ven, VCl'a birbirlerine komşu olarak aym noktadan açılırlar18• Sağ hepatik 

venin VCI'la ağızlaşması ise ayrı bir bölgeden gerçekleşmektedir. Bu iki kan akınu 

torasik VCI içerisinde tam olarak karışmazlar. Yüksek 0 2 satürasyonlu duktus venosus 

kanı VCI'un sol arka tarafında yoluna devam eder. Sol hepatik vene ait venöz dönüş 

VCI içerisinde duktus venosus akını yönünü izlerken, sağ hepatik vene ilişkin venöz 

dönüş abdoıninal VCI kanı ile birlikte torasik VCI'un sağ ön duvarım takip ederek sağ 

atrium (RA)'a ulaşır. Bu farklı akını yönü yüksek Oı'li kamn foramen ovaleden 

geçerek sol atrium (LA)'a, LV'e ve çıkan aort (AAo)'a yönlenmesi sonucunu doğurur 

(Şekil S). 

Atriyal septumda yer alan foramen ovale, anatomik yeri nedeni ile VCI ağzının 

tepesinde atabiner pozisyonda bulunmaktadır. Böylece VCI'un sol-arka duvarım 

izleyerek gelen kan RA içerisinde akını yönü doğrultusunda ilerleyerek foramen 

ovaleden LA'a geçer. Sağ-ön duvarı takip eden kan ise RA içerisinde dağılarak 

triküspit kapak yolu ile RV'e yönlenir. Foramen ovaleden geçen kan, total VCI 

kanının % 60'ı (total kardiyak venöz dönüşün % 27'si) olup daha önce söz edilen 
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özelliklerinden dolayı 0 2 satürasyonu yüksektir. VCI'un sağ-ön duvarından gelen kanın 

yanısıra doğrudan triküspit kapağa yönlenen vena kava süperior {VCS) ve koroner 

sinüs kanı ile birlikte RV'de total kardiyak venöz dönüşün % 65'i toplanır. Total 

kardiyak venöz dönüşün geri kalan % 8'lik bölümü pulmoner venlerden doğrudan 

LA'a gelir. 

Kardiyak debi ve dağılımı: Total kardiyak venöz dönüşün % 35'ini alan LV bu 

kanı AAo'a pompalar. Bu kanın % 24'lük bölümü koroner damarlar, beyin, üst 

ekstremiteler ve göğüsün üst kısmında dağılır. LV debisinin geri kalan yaklaşık % l0'u 

aortik isthmusu geçerek DAo'a ulaşır. 

· Forame 
oval · 

Şekil 5: Fetal dolaşımın şanı yollarını gösteren şeması. Koyu renkli alanlar oksijen 
saturasyonun düşük oldurlu akımları belirtmektedir. 
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Total kardiyak venöz dönüşün % 65'inin toplandığı 'RV kanının ise APA'e 

geçtikten sonra % 8'lik bölümü periferik pulmoner yatakta dağılır. Geri kalan % 57'lik 

esas hacim ise DA aracılığı ile DAo'a aktarılır, AAo'dan gelen kanla birleşerek 

vücudun alt bölümüne ait organların perfüzyonunu sağlar. Bir başka deyişle fetal 

yaşamda RV kanının direnajı için DA'un bulunması elzemdir. 

DOLAŞIM SİSTEMİNDEKİ POSTNATAL DEĞİŞİKLİl{LEll 

Dolaşım sistemini bir elektrik sistemi gibi düşünecek olursak sıvı çevrenin söz 

konusu olduğu ve solunum organı görevini plasentanın yüklendiği "paralel dolaşım", 

doğumla birlikte solunum organı görevini akciğerlerin yüklendiği ve gaz ortamın söz 

konusu olduğu "seri dolaşım" şekline dönüşmektedir. Bu durum "paralel dolaşımı" 

sağlayan şant yollarının kapanmasını ve akciğerlerin hemen solunum görevlerine 

başlamalarını gerektirmektedir. 

Foramen ovalenin kapanması: Göbek kordonu bağlandığı anda düşük dirençli 

plasenta} dolaşım devre dışı kaldığı için sistemik direnç artar. Bunun yanısıra ilk 

solunum ile birlikte pulmoner vasküler direnç azalmaya başlar. Pulmoner arteriyel 

basınçtaki ve vasküler dirençteki değişiklikler kandaki gaz kompozisyonu 

değişikliklerine ve bradikinine bağlıdır. Bradikinin pulmoner damarlarda güçlü bir 

vazodilatör görevi görür19
• Böylece RV'den APA'e pompalanan kan vasküler direncin 

yükselmiş olduğu DA yerine düşük dirençli akciğer damarlarına yönelir. Akciğer 

damarlarına fazla miktarda kan gitmesi LA'a dönen kan miktarının artması sonucunu 

doğurur. Bunun yanısıra göbek kordonu bağlanmış olduğu için RA'a dönen kan 

miktarı da azalmış olduğundan fetal dolaşımdan farklı olarak LA'a gelen kan miktarı 
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RA'a gelen miktarını aşar. Artan 1A kan akımı ve basıncı foramen ovalenin LA 

tarafında yer alan "flap"in atriyal septum üzerine kapanmasına yol açar. Ancak% 25 

vakada foramen ovale açık kalabilir19
• 

Duktus venosusun kapanması: Duktus venosus doğumdan kısa bir süre sonra 

kapanmaktadır. Göbek kordonunun bağlanması ile duktus venosustaki kan akımı 

azalır. Bu durum büyük olasılıkla duktus venosusun pasif şekilde kollapsına ve 

kapanmasına yol açar. Aynca duktus venosusla umbilikal venin birleşim noktasında 

gelişen sfinkter benzeri yapıların da duktus venosus kan akımının düzenlenmesinde ve 

sonuçta kapanmasında rol oynadığım bildiren yayınlar bulunmaktadır2°. 

Duktus arteriosusun kapanması: Doğumdan sonra DA'un kapanması iki 

aşamada olur. İlk aşamada damar duvarındaki düz kasların kasılması ile fonksiyonel 

kapanma; ardından endotelyal destrüksiyon, subintimal proliferasyon ve konnektif 

doku oluşumu ile anatomik kapanma meydana gelir. 

Duktusun müsküler kapanışı için postnatal 0 2 saturasyonundaki yükseliş önemli 

bir uyarı oluşturur21 ve muhtemelen etkisini düz kaslar üzerine doğrudan gösterir. in 

vitro deneyler, özellikle prematürelerde DA kapanmasındaki gecikmeye, artmış 0 2 

saturasyonuna düz kas kontraksiyon yanıtının yetersiz oluşunun sorumlu olduğunu 

göstermektedir22. Bu olay şu üç nedenden ileri gelebilir;i) Damar duvarındaki spesifik 

0 2 reseptörlerinin yetersiz gelişimi ii) Lokal olarak üretilen ve 0ı'e duyarlı vazoaktif 

maddelerin metabolizma farklılıkları ve iii) Damar duvarındaki reseptörlerin bu 

maddelere yanıtının yetersizliği16• 

Araşidonik asidin siklooksijenaz metabolizma ürün inhibitörlerinin (asetil 
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salisilik asit, endometazin) duktusta daralmaya yol açtığı gösterildiğindenn, bu 

metabolizma ürünlerinin DA'un prenatal ve postnatal regülasyonunda rol oynadığı 

düşüncesi doğmaktadır. Gerek izole doku preparatlannda gerek se doku 

homojenatlannda DA'un değişik prostaglandin (PG)'leri sentez ettiği gösterilmişti~. 

Hem PGI2 hem de düşük miktarlarda üretilen PG~ DA'un düz kasında gevşemeye 

yol açmaktadır. İmmatür duktus bu etkiye daha duyarlıdır. Aynı şekilde endometazinin 

etkisi de immatür duktuslara daha fazladır. PGEı fetus kanında önemli miktarda 

bulunur ve muhtemelen duktus üzerine etkisi PGiı'den daha güçlüdür. Hayvan 

fetuslannda PG sentezinin farmakolojik olarak inhibisyonu DA'un daralmasına yol 

açınaktadır16• Tüm bu veriler fetusta DA açıklığının pasif bir olay olmadığını kuvvetle 

düşündürmekte, daha çok prostaglandinlerin rol aldığı bir vazokonstriksiyon-dilatasyon 

dengesine bağlı olduğu izlenimini vermektedir. Bu dengeden hem PGl2 hem PGEı 

sorumlu olabilir. Ama büyük olasılıkla PGEı etkisi dominandır. Doğumdan sonra kan 

PG:Ez düzeyi hızla düşer. Bu düşüşte hem pulmoner kan akımının artması nedeniyle 

hızla metabolize edilmesi, hem de en önemli üretim yeri olan plasentanın ayrılması 

rol oynar. 0 2 artışı, diğer vazokonstriktör maddelerin serbestlenmesi gibi diğer 

etmenlerin de birleşmesi ile duktus kapanır. 

·DUKTUS ARTERİOSUS AÇIKLIĞI 

(PATENT DUKTUS ARTERİOSUS) 

Duktus arteriosus açıklığı anormal bir durum olup açıklığın normal kapanma 

döneminden sonra da devam etmesi durumunu ifade eder. Miadında doğan bebeklerde 

fonksiyonel kapanma doğumdan sonraki 10-15. saatte gerçekleşirken, anatomik 
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kapanma üçüncü aya kadar uzayabilir. Sonuç olarak PDA tamsı koymak için bebeğin 

üç aylıktan daha büyük olınası gerekir5. Ancak bu tanımlama yalnızca miadında doğan 

bebekler için geçerlidir. Prematüriteye eşlik eden PDA daha önce de söz edildiği üzere 

tamamı ile ayn bir problemdir. 

iNSİDANS 

Miadında doğan bebeklerde PDA'un tek başına görülme sıklığı 1/2000 ile 

1/5000 olup, tüm doğumsal kalp hastalıkları içerisindeki oram % 5-12 arasında 

değişir26-27• Kız çocuklarında erkeklere kıyasla 2 kez daha sık görülür. 

PDA aynca diğer bütün doğumsal kalp hastalıklarına eşlik edebilir. Bir 

doğumsal kalp hastalığında saptanan lezyonun büyüklüğü, mevcut sol-sağ şant 

miktarını açıklamaktan uzak ise ek olarak PDA bulunabileceği düşünülmelidir. 

Özellikle daha karmaşık bir kalp anomalisi nedeni ile kardiyopulınoner by-pass 
I 

uygulanacak olan çocuklarda PDA varlığının önceden belirlenmiş olması önemlidir. 

Aynca büyük arterlerin transpozisyonu, ağır pulınoner stenoz/atrezi gibi karmaşık kalp 

kalp anomalilerinde DA'un açık kalması yaşam için gerekli olup, bu gibi 

malformasyonlar "duktusa bağımlı lezyonlar" adı altında toplanır. 

ETİOLOJİ 

Kuramsal olarak DA çeşitli etmenlerin bir ya da birkaçının etkileşimi sonucu 

açık kalabilir. Normal kas kasılması, genetik ya da çevresel kaynaklı olabilen gerek 

yapısal ve gerekse biokimyasal bozukluklara bağlı olarak gerçekleşmeyebilir. PDA'lu 

hastaların kardeşlerinde de aym lezyonun görülme sıklığı % 2-4'e kadar 

yükselebilmektedir'. Buna karşın kontraktil sistem tamamı ile normal olmasına karşın 

kontraksiyon için gerekli olan uyarı, örneğin 0 2 yetersiz olabilir. Son olarak, duktus 
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normal yapida olsa ve normal uyan olsa bile myorelaksan ajanlar DA'un kapanmasım 

engelleyebilir. Kromozom aberasyonları, yüksek rakımda doğum, asfiktik doğum, 

konjenital rubella, PDA etiolojisinde rol oynayabilir. Ancak yine de vakaların büyük 

bir bölümünde herhangi bir neden saptanamaz. Bu vakalarda çeşitli genetik ve 

çevresel faktörlerin birbirleri ile etkileşiminin rol oynadığı düşünülmektedir. 

ANATOMİ 

Normal sol aort arkusu olan bir kalpte PDA, APA'in sol pulmoner arter ile 

birleşme no~ı ile DAo'da sol subklavyan arter çıkışının hemen distali arasında yer 

alır; yandan bakıldığında AP A-aort ilişkisi sefalo-kaudal yöndedir. DA çok farklı şekil 

ve genişliklerde açık kalabilir14.ı9• ''Tipik" PDA konik yapıdadır ve koninin tabanı aort 

tarafında yer alırken tepesi DA-AP A birleşme noktasına yakındır. Bu koni kısa-geniş, 

uzun-dar, simetrik-asimetrik şekillerde olabilir. Ayrıca uzun tubuler yapıda ya da 

parmak şeklinde de görülebilir. Bu gibi duktuslar düzgün bir kanal şeklinde olabileceği 

gibi, kıvrımlı yapıda da olabilir. PDA'un uzunluğu şekline ve çapına bağlı olmaksızın 

birkaç milimetreden birkaç santimetreye değişebilir. Aortik uç genişliği de aynı şekilde 

farklı değerlerde olabilir. Uzun olmayan, çok kısa geniş PDA'lar 11pencere duktus" 

olarak isimlendirilir ve bunların aortik tabanı çok geniştir. 

PDA sağ arkus aorta ile birliktede görülebilir. Nadir olarak aynı hastada çift 

PDA bulunabilir. 

Ağır pulmoner stenoz/atrezi gibi duktus bağımlı doğumsal kalp hastalıklarında 

fetal ve neonatal yaşam boyunca pulmoner kapaktan normal kan akımı sağlanamadığı 

için DA daha küçük ve kıvrımlı olma eğilimindedir. Ayrıca büyük olasılıkla fetal 

yaşamda kan akımının sol-sağ yönde olınası nedeni ile, DA aort arkusunun daha 
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proksimalinden çıkar. PDA'un anatomik yapısındaki bu farklılıklar patofizyolojiyi ve 

semptomatolojiyi belirler. 

PATOFİZVOWJİ 

Normal fetal kan dolaşımında total sistemik venöz dönüş kanının % 5-8'lik 

bölümü APA'e geçtikten sonra pulmoner vasküler yatakta dağılırken % 55-60'lık 

bölümünü teşkil eden kan AP A'den DA yolu ile DAo'a aktarılmak zorundadır. Bu 

akımın gerçekleşmesi için DA çapının APA ve DAo çaplarına eşit olması gerekir. 

Doğumdan sonra hiç daralmayan duktuslarda genişlik DAo kadar olabilir. 

DA'un açık kalması ve pulmoner vasküler direncin sistemik direnç altına 

düşmesi durumunda kan akımı aorttan pulmoner artere yönlenerek net sol-sağ şant 

oluşmasına yol açar. Pulmoner direncin normal sınırlarda olduğu vakalarda sol-sağ 

şant hem sistolde, hem diastolde devam eder. Kalp boşlukları-damar sistemi 

ilişkilerinin normal olduğU durumda oksijenden zengin aort kanı duktus yolu ile AP A' e 

geçerek RV'den gelen sistemik venöz kana karışır, akciğerlerde dağıldıktan sonra 

LA'a, L V'e ulaşarak tekrar aorta pompalanır. Bu durum LA ve L V'de volüm yükünün 

artmasına yol açar. Volüm yükünün aşın olmayıp, pulmoner arter basıncım 

etkilemediği durumlarda RV'ün volüm yükü de etkilenmez, ama basınç yükü hafifce 

etkilenebilir. Sol-sağ şant LA ve LV'de gerilme ve dilatasyona yol açar. Artan İ§ 

yükünü dengeleyebilmek amacı ile LV bipertrofiye uğrar. 

Kan volümii değişiklikleri: PDA'da sol-sağ şant miktarı ile orantılı olarak 

sistemik kan volümü artar14• Net volüm artışı akciğerlerde resirkülasyona uğrayan kan 

miktarı ile eşit düzeydeyken sistemik kan volümü normal değerini korur ya da hafif 

azalma gösterir. Bu durum akciğerlerin yüklenmesine ve kompliansının azalmasına yol 
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açar. PDA'da semptomların büyük çoğunluğunun kaynağı pulmoner 

oversirkülasyondur. Pulmoner damar yatağının volüm artışına yanıtı değişkendir. 

Genellikle çok büyük akımlarda pulmoner damar direnci bir miktar yükselerek 

oversirkülasyon kısmen önlenebilirken, bazen de pulmoner direnç yükselmeyip düşük 

kalmaya devam eder. 

Sol-sağ şantm özellikleri: Duktus yolu ile olan şantın miktarı i) duktusun çapına 

ii) duktusun şekline, ve iii) sistemik-pulmoner dirençler arasındaki farka bağlıdır. 

i) Duktus ÇQJJL" Duktusun çok geniş olduğU vakalarda sol-sağ şant miktarım 

belirleyen tek faktör pulmoner vasküler dirençtir. Büyük duktuslu yenidoğanlarda fetal 

pulmoner vasküler direnç daha geç azaldığından, sol-sağ şant tepe noktasına 

beklenenden daha geç ulaşır. Bu artış pulmoner arteriollerin reaksiyonu, LV diastol 

sonu ve lA basınçlarının yükselmesi ile birlikte pulmoner vasküler direncin tekrar 

yükselmesine ve/veya hasta pulmoner ödem ve kalp yetersizliğine girinceye kadar 

devam eder. 

Duktusun en dar noktası ne kadar küçükse sol-sağ şant miktarı da o denli az 

olur. Diğer etmenlerin etkisi yoksa net sol-sağ şant miktarı duktusun en dar noktasının 

alam ile orantılı olur. 

ü) Duktusun şekli: Özellikle uzun kıvrımlı duktuslar duktal şant miktarım ve 

hızım etkiler; duktusun uzun olması akıma karşı ek bir direnç oluşturur. 

üi) Sistemik basınç: Sistemik basınç ne denli yüksek olursa, duktus yolu ile olan 

şant miktarı da o denli fazla olur. Özellikle postduktal aort koarktasyonu vakalannda 
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proksimal aortadaki hipertansiyon nedeni ile duktus yolu ile sol-sağ §ant miktarı 

olması gerekenin üstündedir. Bunun tersi olarak sistemik basıncın düşük olduğu LV 

çıkış yolunun obstriktif lezyonları ve büyük intrakardiyak şantlı lezyonlar duktus 

akımını azaltırlar. 

iv) Pulmonerdirenç Özellikle DAo çapına yakın genişlikteki PDA'larda duktal 

şantı belirleyen en önemli faktördür. Ama diğer duktuslarda da önemli rolü vardır. 

Total pulmoner direnç, gerçek pulmoner direnç ile pulmoner vasküler yatağın total 

çıkış yolu dirençlerinin toplamına eşittir. Ne nedenle olursa olsun yüksek total 

pulmoner direnç oluştuğunda duktal akım belirgin derecede azalır, tersine bile 

dönebilir; hastanın semptom ve bulguları hafifler. PDA dışında defekti olmayan 

vakalarda pulmoner direnç artışı genellikle pulmoner vasküler yataktan kaynaklanır. 

Ama mitral stenoz ve pulmoner venöz dönüş darlığı gibi anomaliler total pulmoner 

vasküler direnci, sol-sağ şantı durduracak veya tersine çevirecek düzeye arttırmakla 

birlikte puhnoner vasküler direnç normal değerlerde olabilir. 

v) Ters ıantlı duktus: Pulmoner arterden aorta doğru olan sağ-sol şantı ifade 

eder. Total pulmoner direncin belirgin derecede artması sonucu gelişir. Birlikte 

sistemik vasküler dirençte düşüş söz konusu olabilir. Büyük arterlerin transpozisyonu 

gibi karmaşık bir anomali eşlik etmiyorsa bu durum pulmoner taraftaki desatüre kanın 

duktus yolu ile DAo'a geçmesine yol açar, differansiyel siyanoz görülür. 

KLİNİK BULGULAR 

PDA'lu vakalann semptomları duktusun anatomik ve fizyolojik özelliklerine 

göre farklılıklar gösterir. Büyük çoğunluğu rutin fizik muayene sırasında saptanan 

üfürüm ile farkedilir. Olguların küçük bir bölümünde üfürümle birlikte egzersiz 
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toleransında azalma ve/veya pulmoner konjesyon bulguları vardır. Bu bulgular 

herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bunun dışında, büyük duktusu olan bebeklerde 3·6 

haftalıkken taşipne, beslenme güçlüğü, ve kilo alamama/kilo kayıbı şikayetleri ile 

getirilebilirler. 

Fizik muayene: PDA'da tanısını koymada yardımcı olan klasik muayene 

bulguları vardır. Tipik bir PDA vakası genellikle normal solunum ve kalp hızı ile gelir. 

Nabız basıncının genellikle artmış olduğu saptanır. İnspeksiyonla büyük çoğunlukla 

suprastemal ve karotis pulsasyonlarının belirginleştiği görülür. 

PDA'un tanısını koyduran özellik devamlı üfürüm duyulmasıdır. Bu üfürüm 

birinci kalp sesinden hemen sonra başlar, ikinci kalp sesiyle birlikte en kuvvetli 

duyulacak şekilde kuvvetlenir ve diastol boyunca şiddeti hafifleyerek devam eder. 

Şiddeti 3·5/6 olup birinci ya da ikinci interkostal aralıkta en kuvvetli şekilde duyulur. 

Özellikle sütçocuklarında muayene sırasında stemum üzerine bası yapıldığında 

üfürümün diastolik komponeneti zayıflar ve kaybolabilir. 

Genellikle, çeşitli karakteristik klinik bulgular devamlı üfürüme eşlik eder. 

3/6'dan daha kuvvetli üfürümlerde aynı odakta devamlı tril alınır. Palpasyonla LV 

aktivitesinin artmış olduğu saptanır. İkinci kalp sesinin şiddeti artmış olup geniş 

hareketli çift duyulur. Duktusun daha büyük olduğu vakalarda apekste diastolik rulman 

duyulabilir. Periferik nabızlar belirgin olup sıçrayıcı karakterdedir. Tüm bu bulgular 

duktusun fizyolojisini etkileyen faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Küçük 

kıvnmlı PDA'larda vücut pozisyonundaki değişikliklere bağlı olarak üfürüm dakikadan 

dakikaya değişebilir, bazen tamamen kaybolabilir. Bunun yanında büyük PDA'da 

üfürüm diastolü tamamen doldurmaz. Pulrnoner vasküler direnç artmadığı sürece 
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duktus ne kadar geniş ise bulgular da o denli belirgin olur. Pulmoner vasküler direnç 

yüksek olduğunda ise yükseldiği oranda duktus akımı azalır. Başlangıçta diastolik akını 

azalır ve klinik bulgular geriler, pulmoner direnç yeterince yüksek olursa üfürümün 

sistolik komponenti de kaybolabilir, nabız basıncı normale döner. RV basıncının 

yükselmesi ile birlikte ejeksiyon zamanının kısalması ile ikinci kalp sesi §İddetlenir ve 

tek olarak duyulur. Pulmoner direncin sistemik direnci aşması durumunda sağ-sol §ant 

gelişerek ters şantlı PDA için patognomonik olan differensiyel siyanoz gelişir. 

LABORATUAR BULGULARI 

Röntgen: Duktusun çapı ve sol-sağ şantın miktarına göre farklılıklar gösterir. 

Çok küçük PDA vakalannda tamamen normal bulgular saptanır. Telekardiyografide 

genellikle ilk ortaya çıkan değişiklik AP A gölgesinin belirginleşmesidir. Orta 

büyüklükte şantı olan bir PDA'da apeksin aşağıya kayması (LV konfigürasyonu) ile 

birlikte kalp gölgesinin hafif büyüdüğü gözlenir. Pulmoner damarlanma gölgeleri artar. 

LA genişlemesine bağlı çift-kontr görülebilir. 

Elektrokardiyografi: Küçük PDA'larda genellikle normaldir. Orta-büyük 

duktuslarda L V hipertrofisi ve bazen LA genişleme bulguları saptanabilir. 

Ekokardiyografi: İki boyutlu ekokardiyografide duktusun aortik tarafı görülüp 

pulmoner arter tarafına kadar izlenebilir. Ancak anatomik farklılıklar söz konusu 

olabileceğinden ayrıntıları hakkında bilgi edinmek olanaksızdır. Pulmoner arter 

tarafının dikkatli bir şekilde incelenmesi ile devamlı-Doppler akım uygulanarak çok 

küçük, üfürümü duyulamıyan PDA'lan bile saptamak olasıdır. Renkli Doppler 

ekokardiyografi ile anormal akıma ilişkin jet akımı görmek mümkün olduğu gibi, 

ayrıca duktusun genişliğine ve anatomisine ilişkin daha fazla bilgi elde edilebilir. 
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Ekokardiyografi en çok tipik PDA bulguları olan hastalarda diğer kardiyak 

lezyonları da açığa çıkartmak ya da bilinen bir intrakardiyak lezyonu olan vakada ek 

PDA varlığım belirlemede değer kazanır. 

KOMPLİKASYONLAR 

KoDjestif kalp yetersizliği: PDA'un çok geniş olduğu vakalarda kronik volüm 

yüküne bağlı olarak LA ve LV yetersizliği gelişir. Erişkin yaşta kalp yetersizliğine 

girenlerde atrial flutter ya da fibrilasyon gözlenebilir. Yetersizlik başlangıçta pulmoner 

konjesyonla birlikte yalnızca sol kalbi ilgilendirirken pulmoner dolaşımdaki volüm 

yükü ve yüksek basınca bağlı olarak zamanla sağ kalbin de yükü artar ve 

hepatomegali, periferik ödem gibi semptomlar görülebilir. Genç hastalarda ve bazı 

erişkinlerde PDA'un kapatılması ile konjestif kalp yetersizliği bulguları geriler. 

Endokardit: Cerrahi tedavi ve proflaktik antibiyotik uygulanamadığı dönemlere 

kıyasla, son yıllarda çok nadir görülen bir komplikasyondur3°. Endokardit tehlikesinden 

korunmak için çok küçük PDA'ların bile düzeltilmesi gerekir ve henüz duktusu 

kapatılmamı§ vakalarda inf ektif endokardit proflaksisinde diğer yapısal kalp 

lezyonlanndakinden farklı davranılmamalıdır. Duktusu kapatılan vakalarda da 

proflaksi en az 6 ay boyunca sürdürülmelidir. 

Endokardit geliştiği zaman vejetasyonlar çoğunlukla duktusun pulmoner 

tarafında yer alır ve akciğerlerde yaygın mikroembolizasyonlara yol açarak pnömoniyi 

ve diğer akciğer hastalıklarım taklit eder. Bir PDA vakasında endokardit geliştiğinde, 

cerrahi girişim uygulanmadan önce antibiyograma uygun antibiyotik seçimi ile en az 

altı hafta IV tedavi edilmelidir. Ancak tedavi sonlandırıldıktan sonra duktusun 

kapatılması için altı ay gibi bir sürenin geçirilmesi gereksizdir. 
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Duktusun anevrizması: Çok nadir görülen bir komplikasyon olup cerrahi 

tedaviden sonra da gelişebilir. Spontan gelişen anevrizmalar genellikle mediasten 

kitlelerini taklit ederek komşu sinirlerin ve akciğer dokularının basılanna ait 

semptomlarla getirilirler. Tanı ve ayrıntılı bilgi en iyi anjiyokardiyografi ile konulur. 

Etiolojisinde, eğer halen devam etmekte olan bir enfeksiyon söz konusu değilse 

kardiyopulmoner by-pass altında anevrizma kesesinin çıkarılması gerekir. Enfekte bir 

anevrizma söz konusu ise ve antibiyotik tedavisi sırasında anevrizma} kitle 

büyümüyorsa, öncelikle enfeksiyonun tam olarak düzelmesini beklemek uygun olur. 

Pulmoner vasküler hastalık: Vakaların büyük bir çoğunluğunda pulmoner 

vasküler hastalık doğumdan itibaren mevcuttur. Ancak bazen büyük sol-sağ şantlı 

duktuslarda zamanında girişim yapılmaz ise bir süre sonra Eisenmenger Sendromu 

gelişebilir. 

KALP KATETERİZASYON BULGULARI 

Kateterizasyon bulgulan: Tipik bir PDA vakasında tanıyı koymak için fizik 

muayene, telekardiyografi, EKG ve ekokardiyografi yeterlidir. Ancak bulgular atipik 

olduğu zaman kateterizasyona gerek duyulur, PDA'lu vakalann büyük çoğunluğunda 

sağ kalp kateterizasyonu sırasında kateter RV'den APA'e ilerletildikten sonra 

kendiliğinden duktus yolu ile DAo'a yönelir. Ancak bu geçiş her zaman mümkün 

olmaz ve sırf bu geçiş gerçekleşmedi diye PDA tanısını dışlamak yanlış olur. Kateterin 

ventriküler septal defekt ya da aortopulmonik pencereli hastalarda da aorta geçip, aort 

arkını dolaştığı zamanki görüntüsü de PDA'u taklit eder. Bu nedenle kateter duktustan 

aorta geçtiği zaman tammn anjiyografi ile kanıtlanması gerekir. 

Oksijen-basınç bilgileri: Sağ kalp kateterizasyonu sırasında APA'de 0 2 
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satürasyonunun arttığı görülür. 0 2 satürasyonu sağ ve sol pulmoner arterlerde de 

AP A'deki kadar olmasa da yüksek bulunur. Bu yükseliş sol-sağ şantın miktarı ile ili§kili 

olup, gerçek şant hesabında AP A değerlerinin kullanılmaması gerekir. Bazı geniş PDA 

vakalarında hafif pulmoner yetersizlik bulunabilir. Bu durumda RV çıkış yolu 0 2 

satürasyonunda pulmoner arter düzeylerine erişen yükselme olur ve ventriküler septal 

defekt ile karışır. 

Tipik bir PDA'da pulmoner arter basıncı genellikle normal ya da hafif yüksek 

bulunur. Büyük PDA'larda ise RV ve pulmoner arter basınçları yükselmekle birlikte 

nadiren sistemik düzeye çıkar. Pulmoner arter basıncı yüksek bulunduğu zaman, total 

pulmoner direnci arttıran pulmoner venöz dönüş ya da sol kalp giriş yolu obstriktif 

hastalıklarının araştırılması gerekir. 

se,ektif anjiyografi: Hem tanının konulmasında, hem de duktusun şeklini ve 

genişliğini belirlemede en güvenilir yöntemdir. Enjeksiyonun kateter duktusu geçip 

DAo tarafına girdiği noktadan yapılması ve 1 mi/kg miktardaki kontrast maddenin 1 

ya da 1.5 kalp tepe atımı süresinde verilmesi gerekir. Retrograt arteriyel 

kateterizasyonla da aynı noktadan anjiyografi yapmak mümkündür. 60 kare-hızla tam 

lateral pozisyonda çekilen filmle en iyi görüntü elde edilir. Uzun kıvnmlı duktuslarda 

bazen açıyı biraz değiştirmek gerekebilir. 

AYIRICI TANI 

Deneyimli bir çocuk kardiyologunun PDA tanısını fizik muayene, 

telekardiyografi, EKG ve ekokardiyografi ile koyması gerekir. Diğer birçok kalp 

anomalisinde devamlı üfürüm duyulabilmekle birlikte, üfürümün özellikleri tam olarak 

belirlenerek PDA diğerlerinden ayrılabilir. Ayırıcı tanıda zorluk, atipik ve komplike 
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PDA vakalannda ortaya çıkmaktadır; erken sütçocukluğu dönemindeki ventriküler 

septal defekt, aortopulmonik pencere, venüz hum, trunkus arteriosus, pulmoner kapak 

yokluğu sendromu, ventriküler septal defektle birlikte aort yetersizliği, sinüs valsalva 

rüptürü ve fistülü, sitemik/pulmoner arteriovenöz fistül, periferik pulmoner darlık, 

pulmoner atrezi sonucu gelişen sistemik kolateraller PDA'u taklit edebilir. 

TEDAVİ 

PDA'un cerrahi olarak kapatılması 1938'de Gross ve Hubbart tarafından 

gerçekleştirilen duktus ligasyonu ile ba§lar1
. Bu olay aynı zamanda doğumsal kalp 

hastalıklarının cerrahi olarak tedavisinin başlangıç dönemidir. Teknik geli§melere 

paralel olarak komplike olmayan PDA vakalannda günümüzde prematüreler dışında 

cerrahi girişim riski çok düşük olduğu için bu vakalarda tanı konur konmaz defektin 

kapatılması önerilmektedir. Cerrahi girişim DA'un ligasyonu ya da divizyonu şeklinde 

uygulanabilir. Ancak ligasyon yönteminde rekanalizasyon riski söz konusu olduğundan 

birçok merkez divizyonu tercih etmektedir. 

DA'un kapatılmasında bugün için yaygın olan yöntem cerrahi olmakla birlikte 

genel anestezi gerektirmesi ve torakotominin neden olduğu daha önce sözü edilen 

komplikasyonlar araştırıcıları yeni tedavi yöntemleri araştırmaya yönlendirmiştir. 

Portsman transkateter yöntemle PDA oklüzyonunu 1967 yılında gerçekleştiren ilk 

araştırıcıdır. Bu yöntem halen bazı merkezlerde kullanılmakla birlikte3
", duktus 

anatomisine uygun şekil verdirilen ivalon tıkacı yerle§tirmek için oldukça kalın 

arteriyel katetere gereksinim duyulmasına bağlı olarak hem yalnızca büyük yaş 

gruplarına uygulanabilir olması, hem de arteriyel komplikasyonların sıklığı nedeniyle 

yaygın kullanım alam bulamamıştır. 
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ÇİFT ŞEMSİYE YÖNTEMi İLE PDA OKLÜZVONU 

1979 yılında · Rashkind tarafından geliştirilen bir uygulama şeklidir. Daha 

sonraki yıllarda gerçekleştirilen yeniliklerle daha kolay uygulanabilirlik sağl.anmı§tır6•7• 

Günümüzde bazı merkezler hastayı hastahaneye yatırmadan, poliklinik hizmeti 

programı ile oklüzyonu gerçekleştirınektedir31• Ülkemizde ilk uygulama 1991 yılında 

başlamış olup32
, halen başlıca iki merkezde rutin uygulama alanına girmiş 

durumdadır33• 

Kollabe olabilen çift yönlü poliüretan şemsiye §eklinde olan protezin Mullins

kılıf aracılığı ile venöz yolla yerleştirilebilir olması sütçocukları dahil küçük yaş 

gruplarında yalnızca ketamine anestezisi altında uygulanabilmesini sağlamaktadır. 

Literatür taramalarında transkateter PDA oklüzyonunda % 60'e varan rezidüel 

şant bildirilmektedir34. Ancak son yıllardaki diğer bazı uygulamalarda tam oklüzyon 

başarısının seçilmiş olgu serilerinde% 96'ya çıktığını bildiren çalışmalar mevcuttur1
. 

Bu veriler klinik deneyim arttıkça başarı oranının daha da yükseleceğini 

göstermektedir. 

Bunun yanısıra, transkateter oklüzyon işleminin sonunda yapılan aortografilerde 

minimal sol-sağ şant görülse bile, şemsiye üzerinde pıhtı oluşumunun devam etmesi 

ile ilerleyen gün ve saatlerde tam oklüzyonun gerçekleştiğini renkli Doppler 

ekokardiyografi ile göstermek olasıdır7,.14,3s. Yabancı cisim reaksiyonu oluşturan şemsiye 

çevresindeki endotel dokusunun yürümesi ile bir süre sonra tamamı ile endotelize 

olmaktadır7.35• Endotelizasyonun 40. ayda bile devam ederek rezidüel şantın ortadan 

kalkabileceğini bildiren bir çalışma mevcuttur5• Bu çalı§mada araştırıcılar rezidüel 

şanı bulunup yalnızca sistolik üfürümün duyulabilip diastolik üfürümün kaybolduğu 
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vaicalann renkli Doppler ekokardiyografi ile izlenmesi edilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. 

Sol-sağ §antın oklüzyondan sonra belirgin şekilde devam ettiği vakalarda ise 

endotelizasyonun yeterli düzeye eri§ip ilk §emsiyenin yerin4en oynama tehlikesinin 

ortadan kalktığı birinci aydan itibaren aynı yöntem kullanılarak ikinci bir şemsiyenin 

yerleştirilmesi önerilmektedir36
• 

Ketamine anestezisinin bir yan etkisi olarak epinefrin ve norepinefrinin plazma 

düzeylerindeki artı§la birlikte arteriyel kan basıncının ve kalp hızının yükseldiği 

gösterilmiştir37• Ketamine uygulamasını izleyen dönemde, sistolik kan basıncındaki artış 

% 25 oranında olup38
, tepe noktasına genellikle enjeksiyondan sonraki 2-4. dakikalarda 

ulaşır. Ancak bu süre bazı vakalarda farklılıklar gösterebileceği gibi yine bazen kan 

basıncı tehlikeli düzeylere yükselebilmektediı-39• 

Transkateter oklüzyon uygulama endikasyonlan: Cerrahi girişim 

endikasyonlarında olduğu gibi tanı konduğu anda kapatılması transkateter oklüzyon 

yöntemi için de geçerlidir. Aktif endokardit ve pulmoner vasküler hastalık, cerrahi 

girişimde olduğu gibi transkateter oklüzyon için de kontrendikasyon oluşturur. Ayrıca 

günümüzde kullanılan şemsiye boyutları ile 2mm'den dar ve 9mm'den geniş PDA'un 

oklüzyonu mümkün değildir. Rasbkind çift-şemsiyenin (USCI ine., Billerca, MA) 12 

ve 17mm'lik iki tipi vardır. 12mm'lik küçük boy şemsiyenin her ne kadar 2.4kg'1ık 

bebeklerde uygulanabildiğini bildiren yayınlar varsa da7
, genelde araştırıcılar Skg'ın 

üstünü önermektedirler. 17mm'lik büyük boy şemsiyenin ise lOkg'm altındaki 

çocuklarda kullanılmaması önerilir. Sonuç olarak, 4mm'ye kadar olan PDA'da Skg'ın, 

4-9mın'ye kadar olan PDA'da lOkg'ın altı transkateter oklüzyon için kısıtlayıcı 
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etkenlerdir. 

RENİN-ANJİOTENSİN-ALDOSTERON SALGI SİSTEMİ 

Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin organizmada, kan basıncının 

dengelenmesinde ve su-tuz tutulumunda rol oynadığı 1930'lu yıllardan sonra yapılan 

çe§itli çalışmalarda belirlennıiştir40• Bir proteolitik enzim olan renin, böbrek afferent 

arteriollerinin çevresinde yer alan jukstaglomerüler hücrelerden serbestlenir. Reninin 

serbestlenmesine yol açan mekanizmalar multifaktöriyel olup; i) Renal perfüzyon 

azlığına bağlı olarak afferent arteriollerdeki baroreseptörlerin uyarılması, ü) Distal 

renal tübülüslerdeki yüksek sodyum veya klorürün macula densayı uyarması, üi) 

jukstaglomerüler hücrelerin adrenerjik sinir uçlan ile doğrudan ve dola§ımdaki yüksek 

norepinefrinle uyarılmaları ya da iv) AT-11, vazopressin, prostaglandin, atrial 

natriüretik peptid gfüi vazoaktif maddelerin kan düzeyleri bu metabolizmayı 

ba§latabilir. 20-60 dakikalık yarılanma ömrü olan renin plazmaya geçtikten sonra bir 

plazma proteini olan ve karaciğerde sentez edilen anjiotensinojeni katalize ederek 

dekapeptit yapısındaki AT-l'e dönüştürür. Anjiotensinojen plazmada her zaman yüksek 

düzeyde bulunur. AT-I'in düzeyi ise serbestlenen renin düzeyi ile doğru orantılı olarak 

belirlenir. AT-l'den anjiotensin converting enzim etkisi ile terminal iki aminoasidin 

daha ayrılması ile oktapeptityapısındaki AT-il oluşur. Plazmada bir miktar anjiotensin 

converting enzim yer almakla birlikte, esas olarak damarların endotelyal yüzeyinde, 

özellikle pulmoner kapillerlerde yoğun olarak bulunur. Bu nedenle AT-Il'ye dönüşüm 

esas olarak kan dolaşımı akciğerlere ulaştığı zaman gerçekleşir41 ve bu olay bir kaç 

saniye içerisinde olur42• 5 ng/ml'nin üzerindeki AT-1 düzeyi renin-anjiotensin

aldosteron sisteminin uyarılmış olduğunu gösterir. 
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· .AT-il, etkisini arteriyel dolaşım aracılığı ile ulaştığı hedef organlar üzerinde 

gösteren bir hormondur: Bilinen en kuwetli vazokonstriktör maddelerden biri olup43
, 

kan damarlarının düz kas hücreleri üzerindeki reseptörlere doğrudan etki eder44• Bir 

diğer önemli etkisi adrenal glandlardan aldosteron salgılanması için temel uyanyı 

oluşturmaktır. Aynca böbrek glomerülleri, hepatositler, böbrek proksimal tübülüsleri 

ve bazı merkezi sinir sistemi hücreleri üzerine de etkili olmaktadır. AT-il, 

salgılandıktan sonra birkaç dakika süre ile kanda yüksek düzeyde kalır, hızla 

anjiotensinaz adı verilen güçlü kan ve doku enzimleri aracılığı ile etkisiz duruma 

getirilir. 

.KARDİYOVASKOLER SİSTEM YETERSİZLİĞİ 

Kardiyovasküler sistemin görevi, dokulara gereksinimleri olan 0 2 ve 

metabolizma ürünlerini iletmek, dokularda oluşan metabolizma artıklarını 

uzaklaştırmaktır. Bu görevin yerine getirilebilmesi için kalp debisinin yeterli ve 

sistemik kan basıncının bu debiyi dokulara ulaştıracak düzeyde olması gerekir. Vücut 

gereksinimlerini karşılayacak kadar kanın dokulara taşınamaması durumunda 

kardiyovasküler yetersizlikten söz edilir ve bu yetersizlik kalbe bağlı nedenlerle ya da 

vasküler nedenlerle gelişebilir. 

KALP YETERSİZLİĞİ 

Konjestif kalp yetersizliği, kalbin vücut gereksinimlerini kadar kanı periferik 

dokulara pompalayamaması durumudur. Bu patolojinin temelinde iki esas unsur söz 

konusu olabilir; (i)Miyokardın normal yapıda olmasına karşın konjenital/edinsel bir 

kalp hastalığı nedeni ile kalbe ek hacim ya da basınç yükü eklenmesi, (ii)normal iş 
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yüküne kar§ın miyokardın hasarlı olması nedeniyle yetersiz kalması. Kalp yetersizliği 

sütçocuklarında genellikle anatomik nedenlere, daha büyüklerde ise hem anatomik 

hem miyokardiyal nedenlere bağlı olabilir. 

Organizma, yetersizlik durumunda kalbin gücünü dengeleyebilmek amacı ile 

çeşitli adaptasyon mekanizmalarından yararlanır9. Bu mekanizmaların başlıcaları; 

a- Ventriküler dilatasyon 

b- Ventriküler hipertroti 

c- 0 2 transportunun modifikasyonu 

d- Adrenerjik mekanizmalar 

Kalp yetersizliği durumunda sistemik kan akımı azalınca dokuların 0 2 

gereksinimini dengelemek amacı ile bir seri hemostatik mekanizma devreye girer. Bu 

mekanizmaların en önemlilerinden birisi adrenerjik aktivite olup, epinefrin ve 

norepinefrinin plazma konsantrasyonlarının ve idrarla atılımlarının artl§ı ile kendisini 

gösterir45-47 • .B-adrenerjik aktivitedeki yükselme sonucu miyokardiyal kontraktilite ve 

kalp hızı artarak kardiyak debinin yükselmesi sağlanırken, alfa-adrenerjik aktivite artışı 

ile de redistribüsyonu sağlanır; miyokard ve santral sinir sistemi dola§ımı korunurken, 

böbrekler, gastrointestinal sistem ve deri dokusuna ilişkin kan dola§unı, bu organlara 

ait damar yataklarının vazokonstriksiyonu ile kısıtlanır. 

e- Büyümeyi, vilcut metabolizmasını ve çeşitli organ (pulmoner, renal, hepatik, 

periferik) damar yataklannı etkileyen bölgesel dolaşım değişiklikleri 

(i)- Atrial natriüretic faktör: Son yıllarda tanımlanan bir peptid hormon 

olup kan volümü ve basıncının regülasyonunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir48• 

Bu peptid hormon intravasküler hacim artışı ile atrium duvarlarının gerildiği 
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durumlarda atriumlardan serbestlenir ve natriürezis,. diürezis ve vazodilatasyon gibi 

çeşitli hemodinamik etkilerin oluşumuna neden olur. Renin, aldosteron ve vazopressin 

gibi diğer volüm modülatörleri ile etkileşime girer. Konjenital kalp hastalığına bağlı 

olarak kalp yetersizliği gelişen çocuklarda atrial natriüretik faktör değerleri yüksek 

seyretmektedir49• 

(ii)- Proksimal tubuluslardan su ve tuz retansiyonu: Böbrek yanıtı 

hipovolemiye benzerlik gösterir. Her iki durumda da kardiyak debi ve renal plazma 

akımı azalır. İntravasküler sıvı miktarını ve renal perfüzyonu arttırmak amacı ile su ve 

tuz retansiyonu meydana gelir. Su ve tuz retansiyonunu başlatan olaylar zincirini, 

kardiyak debinin azalması sonucunda sistemik kan akımının redistribüsyonu ve 

böbreğe giden kan volümündeki düşüş başlatır. Kardiyak debi azalınca efferent 

glomeruler arteriollerde konstriksiyon ve alfa adrenerjik aktivitenin artmasına bağlı 

olarak renal vasküler direnç artar. Efferent dirençteki bu artı§ plazmanın daha fazla 

miktarda süzülmesini sağlar. Glomeruler filtrasyon hızı renal plazma akımının azalmış 

olmasına karşın korunmuş olur. Artmış filtrasyon fraksiyonu postglomerüler kapiller 

sahada hidrostatik basıncın düşmesine, postglomeruler peritübüler kapillerlerde 

protein konsantrasyonunun yüksek olmasına yol açar. Kapiller onkotik basınçtaki 

yükseklikle birlikte hidrostatik basıncın düşük olması peritübüler kapiller sahada 

proksimal tübüler sıvının geri emilimini ve sonucunda nefronun proksimal bölümünde 

geri emilen sodyum miktarının artmasına yol açar. 

(ili)- Distal tubuluslardan su ve tuz retansiyonu: Bu etki, dolaşımdaki AT-II'ye 

aldosteron yanıtı ile oluşur. Kalp yetersizliğine bağlı olarak böbrek kan akımının 

bozulması sonucu böbrek arteriollerinin çevresinde yer alan jukstaglomerüler hücreler 
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hem adrenerjik hücreler tarafından doğrudan, hem de afferent arteriollerdeki 

baroreseptörler aracılığı ile uyarılır. Reninin serbestlenmesinden sonra gelişen 

metabolizma zinciri sonuçta aldosteron salgısı için temel uyarıyı oluşturur. Konjestif 

kalp yetersizliğinde aldosteronun hem sentezi hızlanmıştır, hem de karaciğer kan 

dolaşımı yavaşlamış olduğu için katabolizması baskılanmış durumdadır. Konjestif kalp 

yetersizliğindeki çocuklarda hiperaldosteronizmi10 ve idrarla atılımının yükseldiğini11 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

VASKÜLER YETERSİZLİK 

Normal bir organizmada damar sistemi içerisindeki kan akımının devamlılığını 

başlıca iki faktör belirler°. (i) Kanın bir yönden diğer yöne akımını sağlayan damarın 

iki ucu arasındaki basınç farkı ve (ü) Kan akımına karşı damar sisteminin gerilebilirlik 

derecesi (vasküler direnç). Arteriollere yansıyan basınç yükseldiği zaman, akıma karşı 

olan dirençlerinin azaltılması yanıtı ile kan akımının arttırılması sağlanırken, arteriol 

içi basınç düştüğünde de tam tersi olarak vasküler direnç yükselmektedir. Sonuçta, L V 

debisinin pulsatil özellikli olmasına ve diastolde O ınmHg'ya kadar düşmesine karşın 

aort basıncı diastolde belli bir düzeyi korur. Doku perfüzyonu ise puisatil kan 

akımından çok daha az etkilenir ve perfüzyon sabit bir hızla karşılanır. Doku 

perfüzyonunun ve dolayısı ile vasküler direncin dengeli bir şekilde devam ettirilmesi 

norepinefrin, epinefrin, anjiotensin, vazopressin, bradikinin, serotonin, histamin, 

endotelin ve prostaglandinler gibi vazokonstriktör ve vazodilatör etkili vazoaktif 

maddelerin etkileriyle sağlanır. AT bilinen en kuvvetli vazokonstriktör maddelerden 

biri olup, etkisini vücuttaki tüm arterioller üzerinde göstererek total periferik direnci 

ve sonuçta sisteınik kan basıncını yükselterek gösterir41
• Kanama gibi akut olarak kan 

volümünün belirgin şekilde değiştiği vasküler yetersizlik durumlarında, sistemik kan 
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basıncı, erken dönemde _ vazoaktü maddelerin devreye girmesi ile vasküler direnç 

arttırılarak korunur. Kayıbın devam etmesi ya da yerine konamaması durumunda ise 

renal mekanizmalar geç dönemde devreye girerler40,so. 

PDA vakalannda sol-sağ şant hem sistolde hem diastolde devam etmektedir. 

Pulmoner arter yolu ile tekrar LVe gelen ek volüm, eğer kalp yetersizliği söz konusu 

değilse atım hacminin arttırılması yolu ile tekrar sisteme pompalanır. Diastolde ise sol

sağ şantın devam etmesine karşın dengeleyecek volüm faktörü bulunmadığından 

diastolik basınç çok aşağı düşer. Bunun yanısıra sistolik kan basıncı normalin çok 

üstünde seyreder51. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı polikliniğine Ağustos 1991-Kasım 1992 

tarihleri arasında başvuran hastalardan 23'ü PDA tanısı aldı. Ventriküler septal defekt 

ve çift çıkışlı sağ ventrikül ek tanılan alan 2 vakanın da dahil olduğu 7 (% 30.43) hasta 

transkateter oklüzyona uygun bulunmayarak cerrahi tedavi plinlandı ve çalışma 

grubuna alınmadı. Çalışma diğer 16 çocukta yapıldı. Çalışma grubuna giren vakaların 

lO'u (% 62.5) kız, 6'sı (% 37.5) erkekti. Yaş ortalaması 6.81 t, 4.25 yıl olup dağılım 

1.5 ile 18 yıl arasında değişiyordu. 

Kontrol grubunu ise aynı Bilim Dalı'ndan izlenen, pulmoner kan akımı azlığı 

nedeni ile en az 3 ay önce sistemik arter ile pulmoner arter arasına cerrahi yöntemle 

şant uygulanmış (Blalock-Taussig) 9 vaka oluşturuyordu. Bu gruptaki vakalann 6'sı (% 

66.66) kız, 3'ü (% 33.33) erkekti. Yaş ortalaması 2.78 ±. 1.54 yıl olup dağılım 1.5 ile 

5.75 yaş arasında değişiyordu. 

Çalışmaya alınan vakalann tümünde fızik muayene ve renkli DoppJer 

ekokardiyografi ile tanı konulduktan sonra kalp kateterizasyonu uygulanarak 

hemodinamik ve anjiyografik çalışmalar yapıldı. Transkateter oklüzyona uygun 

olduklarına karar verilen hastalarda daha sonra PDA oklüzyonu uygulanırken AT-1 

düzeyleri saptandı. 
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HEMODİNAMİK ÇALIŞMALAR 

Kateter lAboratuanna alınmadan 1 saat önce prokain penisilin 50.000 Ü /kg iM 

ile enfektif endokardit profilaksisi ve ½ saat önce kardiyolojik kokteyl (Klorpromazin 

0.3 mg/kg, Feniramin 0.5 mg/kg, Pethidin-HCl 1 mg/kg) iM verilerek sedasyon 

sağlanan vakaların sağ femoral venlerine perkutan yöntemle NIH kateteri 

yerleştirilerek, VCI yolu ile RA, RV, APA ve PDA yolu ile DAo'lanna girilerek kan 

örnekleri ve basınç eğrileri elde edildi. Kan örnekleri ve basınçlar Fick Metodu'na 

göre değerlendirilerek kalp debisi, sistemik ve pulmoner akımlar, akımlar oranı, şant 

miktarı, sistemik ve pulmoner direnç değerleri saptandı. 

ANJİYOGRAFİK ÇALIŞMALAR 

Kalp kateterizasyonu sırasında gerekli kan örnekleri ve basınç eğrileri elde 

edildikten sonra tüm vakalarda RV anteroposterior, lateral; APA 45° LAO 35° 

kraniyal pozisyonlarda anjiyografik inceleme yapıldıktan sonra PDA yolu ile DAo'a 

geçildi, kateterin ucu PDA hizasındayken lateral pozisyonda sineanjiyografik: inceleme 

yapıldı. 

Hemodinamik inceleme sırasında elde edilen sineanjiyo filmi daha sonra tekrar 

değerlendirilip duktusun anatomis~ çapı ve trakea ile ilişkisi belirlenerek transkateter 

oklüzyon için gerekli ön bilgiler elde edildi; 

- Sistemik kan basıncına yakın değerlerde pulrnoner basınç saptanan vakalar, 

- Çok kısa, tübüler yapıda uzun ve kıvrımlı yapıda duktusu bulunan vakalar, 

- 5 kg'ın altındaki tüm vakalar, 

- 5-10 kg arasında olup duktus çapı 4 mm'yi aşan vakalar ve 

- Tartısı > 10 kg olmakla birlikte duktus çapının > 11 mm saptandığı vakalar 
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çalı§ma grubunun dışına alınıp transkateter oklüzyon uygulanmadı. 

PDA OKLÜZVON UYGULAMASI 

Kateter salonuna alınmadan 1 saat önce sefuroksiın 10 mg/kg iM, uygulamaya 

başlamadan ½ saat önce kardiyolojik kokteyl verilerek sedasyonlan sağlanan vakalann 

her iki inguinal kanalı kateterizasyon için hazırlandı. Sağ femoral vene perkutan 

teknikle 8F, sol femoral artere 5F kılıf yerleştirildikten sonra yine sol femoral vene 

gerektiğinde acil medikasyonda kullanılmak üzere 20G kanül uygulanarak damar yolu 

açık kalacak şekilde serum perfüzyonu sağlandı. Daha sonra tromboz profilaksisi 

amacı ile hastalar 75-100 Ü /kg dozda beparinize edildi. Sağ femoral ven yolu ile 8F 

Cournand kateter VCI, RA, RV ve APAyolu ile PDA'dan geçirilerek DAo'a girildi. 

SF Pig tail kateter sol femoral arter yolu ile duktus düzeyine kadar ilerletilerek aort 

basıncı kayıt edildikten sonra 1 mi/kg dozda kontrast madde yüksek basınçla 1 

saniyede verilerek lateral pozisyonda tekrar aortografi yapıldı. Duktus anatomisine 

ilişkin bilgilerin yenilenmesinin yanısıra 8F Coumand kateterle kısmen ya da tamamen 

tıkanmış durumdaki duktustan pulmoner arter tarafına geçen kontrast madde 

yoğUnlugu belirlendi. Tam oklüzyon sağlanan ya da çok az miktarda sol-sağ jet akım 

gözlenen vakalarda 12 ınm'lik, belirgin sol-sağ şantın devam ettiği vakalarda 17 m.m'lik 

Rashkind şemsiye uygulanmasına karar verildi. 

12 mm'lik Rashkind şemsiye kullanılacak vakalarda 0.032 inch, diğerlerinde 

0.038 inch kalınlığında 180 cm'lik Amplatz exchange guide-wire Coumand kateter 

içerisinden abdominal aorta kadar ilerletildikten sonra guide-wire yerinde kalacak 

şekilde Coumand kateter ve kılıfı geri alındı. Bu guide-wire'ın hastanın göğüs yapısına 

uygun olarak latera1 görünümde almış olduğu eğim dikkate alınarak transsepta1 
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.. Mullins kilıta kaynama derecesindeki steril serum fizyolojik içerisinde .şekil verdirildi. 

12 mm'lik şemsiye için 8F, 17 mm'lik şemsiye için llF transseptal Mullins kılıf seçildi. 

Daha sonra exchange guide-wire üzerinden bu kılıfın uç noktası duktusun aortik 

tarafına kadar ilerletildi. Ardından seçilen boyuttaki şemsiye kendine ait yükleme 

kateterine özel kalıbı yardımı ile yüklendi ve guide-wire ve dilatör geri çekildikten 

sonra aort basıncının devamlı takibi altında Mullins-kılıf içerisinde ilerletildi. Yükleme 

kateteri bir bütün şeklinde RA'a kadar ulaştıktan sonra hastada tam hareketsizlik 

sağlamak amacı ile Ketamine anestezisi (0.5 mg/kg) uygulandı ve yükleme kateteri 

yerinde tutularak şemsiye bağlı olduğu tel aracılığı ile ilerletilmeye devam edildi. 

Yükleme kateterinin dışına çıkan şemsiye Mullins kılıf içerisinde yine kalıplanmış 

durumda çok yavaş şekilde ilerletilmeye devam edilerek distal bacaklarının kılıf dşna 

çıkarak aort tarafında açılması sağlandı. Daha sonra Mullins kılıf ve şemsiye ile 

birlikte yükleme kateteri bir bütün halinde yavaş yavaş geri çekilmeye başlandı. 

Duktusun en dar noktasının trakea ile ilişkisinin sineanjiyografik görüntüsü de dikkate 

alınarak distal bacakların aortun ön duvarına yapışıp hareketsiz kaldığı noktada 

yükleme kateteri sabit tutularak yalnızca Mullins kılıfın 2 cm kadar geri çekilmesi ile 

proksimal bacakların pulmoner arter tarafında açılması sağlandı. Pozisyondan emin 

olunamadığı durumlarda arteriyel kateter aracılığı ile sineanjiyografi tekrarlandıktan 

sonra proksimal bacakların açılması işlemi yapıldı. Daha sonra arteriyel sineanjiyografi 

tekrarlanarak şemsiyenin uygun pozisyonda olduğu teyit edildi ve şemsiye bağlı olduğu 

telden kilit mekanizması açılarak serbestlendi. Arteriyel basıncın sürekli takibi devam 

ederken sefuroksim 10 mg/kg ve protamin daha önce yapılmış olan heparinin her 1000 

Ü'si için lOOOÜ IV yolla verildi. Enfektü endokardit-endarterit profilaksisi amacı ile 

Sefuroksime 6 saat ara ile 10 mg/ kg dozda devam edildi. Mullins sheath RA'a 
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: _ çekilerek şemsiyenin etrafında trombüs gelişmesi için ıs. dakika beklendikten soma 

aortografi tekrarlanarak rezidüel şant varlığı değerlendirildi ve ardından işleme son 

verilerek hasta yatağına alındı. 4 saat sonra telekardiyografi ve 24 saat soma 

ekokardiyografik incelemeyi takiben hasta taburcu edildi. 

ANJİOTENSİN-1 DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI 

Çalışma grubuna giren vakalardan rastgele seçilen dört tanesinde transkateter 

oklüzyondan birkaç gün önce periferik venlerinden AT-1 düzeyi için kan örneği 

alınarak PDA oklüzyonu sırasında alınan kan örnekleri ile farklılık gösterip 

göstermediğine bakıldı. Oklüzyon sırasında vakalann hem psikolojik stress altında 

olmaları, hem de almış oldukları medikasyonlardan etkilenmeleri söz konusu olabilirdi. 

Çalışma grubuna giren vakaların tümünde transkateter oklüzyon işlemi sırasında 

AT-1 düzeylerine bakıldı. Bu işlem sırasındaki ilk kan örnekleri şemsiye 

serbestlenmeden ve kontrast madde verilmeden önce RA düzeyinden alındı. İkinci kan 

örnekleri ise şemsiye serbestlendikten sonra Mullins-kılıf aracılığı ile yine RA'dan 

alındı. İkinci kan örnekleri alınırken hastalar ketaminize edilmiş durumdaydılar. 

Çalışma grubuna girip tam ya da tama yakın oklüzyon elde edilen vakalarda 

oklüzyonun 10. gününde AT-1 düzeyleri periferik kan örneklerinden tekrar ölçüldü. 

Yüksek saptanan vakalardan düzenli takibi mümkün olanlarda AT-1 düzeyleri normal 

değerlere ulaşıncaya kadar 10-20 gün aralıklarla ölçülmeye devam edildi. 

Kontrol grubuna giren vakalarda ise AT-1 düzeylerine periferik kan 

örneklerinde bakıldı. Sistemik-pulmoner şantlı vaka grubunda AT-1 düzeyi bak.ılırken 

şant operasyonlarının üzerinden en az üç ay geçmiş olmasına dikkat edildi. 
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Alınan-kan örnekleri buz kabı içerisinde etilendiaınintetraasetik asit (EDTA) . 

içeren tüplere konularak bir saat içerisinde 4°Cde 2000 rpm'de 5 dakika süreyle 

santrifüj edildi. Plazmaları temiz tüplere aktarılarak -20°Cde dondurulmuş olarak 

çalışma gününe kadar (en geç bir hafta süreyle) saklandı. AT-I düzeyleri 

radioimmunoassay (RIA) yöntemi ile Biodata S.p.A (İtalya) firmasının Renin Maia 

RIA kiti kullanılarak ölçüldü. 5 ng/ml'nin üstündeki değerler patolojik kabul edildi. 

ARTERİYEL BASINÇ TAKİBİ 

Çalışma grubu vakalannda arteriyel basınç femoral arter kullanılarak invaziv 

monitörizasyonla ölçüldü. Ölçüm için "ultra-portable patient monitor Propaq 106, 

Protocol" cihazı lm11amldı. Kontrol grubunun ve çalışma grubunun takipteki kan 

basınçları noninvaziv yöntemle, "Dinamap vital signs monitor 1846 SX, Criticon" cihazı 

kullanılarak ölçüldü. 

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 

Çalışma grubunda farklı zamanlarda alınan AT-I düzeyleri ve farklı zamanlarda 

ölçülen kan basıncı değerleri ortalaması arasındaki fark Wilcoxon işaretlenmiş-dizi 

testi ile değerlendirilip, p < 0.05 bulunan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. Yine vakalann pulmoner debi/sistemik debi oranlarının AT-1 değerleriyle olan 

ilişkisi korelasyon katsayısı hesaplanıp, korelasyon katsayısının önem kontrolü 

yapılarak değerlendirildi, değerler arasındaki ilişki p < 0.05 ise istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. Ayrıca çalışma grubu ile kontrol grubunun AT-I değerleri 

ortalamaları arasındaki fark Mann-Whitney U testi ile değerlendirilerek p < 0.05 

bulunan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

Çalışma grubuna giren vakalann yaş, cins, tartı, boy ve pulmoner debinin 

sistemik debiye oranlarına ilişkin veriler tablo•l'de görülmektedir. 

Tablo 1: Çalışma grubuna giren vakalara ilişkin kişisel veriler, Qp/Qs oranları, transkateterde 
uygulanan şemsiye boyutu ve oklüzyonun başarısı. 

Vaka Adı Yaş Tartı Boy 
no Soyadı Cins (Yıl) (Kg) (cm) Qp/Qs 

1 N.M. K 3.0 12.0 85 3.9 
2 G.H. K 8.5 18.5 120 3.8 

#3 E.Ş. E 6.0 19.0 111 3.3 
4 Ç.İ. K 12.5 26.0 119 2.9 
5 B.K. K 1.5 9.8 75 2.6 
6 Y.K. K 10.0 31.0 145 1.9 
7 B.K. K 5.0 15.2 104 1.8 
8 R.Ö. K 10.0 22.0 120 1.8 
9 Y.K. E 1.5 10.8 80 1.8 

10 K.Ö. E 6.0 22.0 115 1.5 
11 O.D. E 4.0 19.0 106 1.4 
12 M.Ş. E 5.0 17.7 104 1.2 
13 İ.G. K 5.0 14.0 102 1.2 
14 B.S. K 18.0 44.0 150 1.2 
15 F.U. K 7.0 22.0 110 1.2 
16 B.E. E 6.0 16.0 110 1.1 

PDA Çapı Şemsiye 
(mm) Tipi 

7.0 17 
10.0 17 
9.0 17 

11.0 17 
6.0 17 
6.0 17 
3.0 12 
4.0 12 
5.0 17 
4.0 12 
4.0 17 
2.0 12 
3.0 12 

5.0 17 

2.0 12 
2.0 12 

Oldiiıp 
başansı 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+/-
+ 
+/-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

"+" tam oklüzyon; "·" belirgin rezidüel şant; "+/·"sızıntı şeklinde rezidüel şant; "#" 
tam oklüzyon sağlamak için ikinci şemsiye uygulamasına gerek duyulan vaka. 
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Çalışma grubundaki 3 · numaralı vakada ilk oklüzyondan sonra devamlı 

üfürümün şiddeti azalmakla birlikte kaybolmaması nedeniyle 4.5 ay sonra 12mm'lik 

ikinci şemsiye uygulanarak tam oklüzyon gerçekle§tirildi. 2 numaralı vakada da belirgin 

sol-sağ şantın devam etmesi nedeni ile ikinci şemsiye uygulaması için girişimde 

bulunuldu. Teknik olanaksızlıklar nedeni ile rutinde kullanılan anjiyografi cihazından 

yararlanamadığımız bu işlem sırasında görüntü netliğinin bozulması üzerine şemsiye 

geri alınmak istendi. Ancak Mullins-kılıf içine çekmek mümkün olmadı. Basket

retriever sistemlerin de geri alma işleminde başarısız olması nedeniyle hasta acil 

olarak açık kalp cerrahisine alındı. Ameliyat sırasında şemsiye çıkarıldıktan sonra 

duktus ligasyonu uygulandı. Bu hastanın renkli Doppler ekokardiyografik izleniminde 

duktus akımının tamamen kaybolduğu görüldü. 

Yine belirgin sol-sağ şantın devam ettiği 4 numaralı vakada ise işlem gecesi 

hematokritin ani olarak düşmeye başlaması birlikte yoğun hemoglobinüri görüldü. 

Mekanik bemoliz gelişen bu hastada ertesi gün bilirubin değerlerinin yükselmesi ile 

birlikte sarılık ortaya çıktı. Forse diürezle birlikte 21 gün içerisinde 6 kez eritrosit 

suspansiyonu verilen hastada mekanik hemolizin durduğu gözlendi. Daha sonra ikinci 

şemsiye uygulanması planlanarak taburcu edildi, ancak hasta kontrole gelmedi. 

Çalışma grubuna giren vakalardan rastgele seçilen dördünde transkateter PDA 

oklüzyon öncesi günlerdeki periferik AT-1 düzeyleri ile oklüzyon günü şemsiye 

uygulanmadan önce RA'dan alman AT-1 düzeyleri karşılaştırıldı. Tablo-2'de de 

görüldüğü üzere olçlüzyon sırasında uygulanan premedikasyonun, hastanın içinde 

bulunduğu stresin ve kan örneklerinin farklı yerlerden alınmasının AT-1 düzeylerini 

istatistiksel anlamda etkilemediği saptandı (p > 0.05). 



40 

Tablo 2: Transkateter POA oldüzyonu uygulanan vakaJarda oldüzyondan önceki günlerde alınan 
perlferlk AT-1 düzeyi ile oklOZyon günü şemsiye uygulanmadan önce RA düzeyinden alınan AT-1 
düzeylerinin karşılaştırılması. 

Periferik AT-1 RAAT-1 
Vaka no (ng/ml) (ng/ml) 

3 66.7 57.2 

4 46.8 64.9 

6 9.2 11.9 

15 15.7 14.8 

t = 0.451 

1! > 0105 

Tablo 3: Çalışma grubuna giren vakalann pulmoner debljslstemlk debi oranlannın oklOzyon öncesi 

dönemde sa(} atrlumdan alınan AT-1 düzeyleri ile ilişkisi."#" Muhtemel laboratuar hatası düşünülerek 

istatistiksel deQerlendlrmeye alınmayan vaka. 

Vaka no Adı ve soyadı Qp/Qs AT-1 (ng/ml) 

# 1 N.M. 3.9 3.6 
2 G.H. 3.8 117.2 

3 E.Ş. 3.3 57.2 

4 Ç.İ. 2.9 64.9 

5 B.K. 2.6 16.4 

6 Y.K. 1.9 11.9 

7 B.K. 1.8 41.1 

8 R.Ö. 1.8 39.6 
9 Y.K. 1.8 33.4 

10 K.Ö. 1.5 26.2 
11 o.o. 1.4 29.7 
12 M.Ş. 1.2 55.3 
13 İ.G. 1.2 15.4 

14 B.S. 1.2 1.2 

ıs F.U. 1.2 14.8 
16 B.E. 1.1 31.2 

r = 24.69 
I! < !1002 
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Çalışma grubunda hemodinamik inceleme sırasında hesaplanan Qp/Qs oranlan 

ve oklüzyon öncesi dönemde RA'dan alınan AT-1 düzeyleri Tablo-3'te görülmektedir. 

1 numaralı vakanın AT-1 ölçümü için alınan kan örneklerinde hemoliz saptandığı için 

AT-I ile ilgili istatistiksel çalışmalarda bu vaka değerlendirme dışına alındı. Diğer 15 

vakada yapılan istatistiksel çalışmada Qp/Qs oranının AT-I düzeyleri ile korelasyon 

gösterdiği saptandı (p < 0.002). 

Tablo 4: Transkateter PDA oklüzyonu uygulanan vakalarda oklüzyon öncesi ve oklüzyondan hemen 
sonra RA düzeyinden alınan AT-1 düzeyferl. 0# 0 Muhtemel laboratuar hatası düşünülerek lstatlstlksef 
deQertendlrmeye alınmayan vaka. -ram ol<IOzyon• ilk şemsiye uygulaması ile tam oklüzyonun 
saQlandıgı vakalar. 

Oklüzyon öncesi AT-1 
Vaka DO (ng/ml) 

# 1 3.6 
2 117.2 
3 57.2 
4 64.9 
5 16.4 
6 . 11.9 
7 41.1 
8 39.6 
9 33.4 

10 26.2 
11 29.7 
12 55.3 
13 15.4 
14 1.2 
15 14.8 
16 31.2 

t = 2.060 
1! > OıOS 

Oldüzyon sonrası AT-1 
(ng/ml) 

1.1 
122.7 
40.1 

47.7 

17.8 
2.9 

26.3 

9.6 

31.3 
60.5 
3.9 

50.6 

13.0 
1.2 

15.8 

9.2 

Tam oldüzyon 

(+) 

(+) 
(+) 
(+) 

(+) 

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
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Çalışma grubuna giren vak.alarm oklüzyondan önce ve şemsiye serbestlendikten 

hemen sonra RA'dan alınan AT-1 düzeyleri Tablo-4'te yer almaktadır. Bu ilci 

döneme ilişkin AT-1 düzeyleri Wilcoxon işaretlenmiş-dizi testi ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak farklılık olmadığı görülmektedir (p > 0.05). 

Yalnızca ilk şemsiye ile tam ya da tama yakın oklüzyonun sağlanan vakalar ayrı 

bir dizi olarak tablo-5'de yer almaktadır. Bu vakalann oklüzyon öncesi ve sonrası 

dönemdeki AT-I düzeyleri karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak fark 

saptanmamıştır. (p > 0.05). 

Tablo 5: Transkateter yolla PDA'un tam oklüzyonunun sa.QlandıOı vakalarda oklüıyon öncesi ve 
oklüzyondan hemen sonra RA dOzeylnden alınan AT-1 düzeyleri. "#n Muhtemel laboratuar hatası 
düşünülerek lstatlstlksel deQeı1endlrmeye alınmayan vaka 

Vaka no 

# 1 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 

Oklüzyon öncesi AT-1 Oklüzyon sonrası AT-1 
(ng/ml) 

3.6 
16.4 
11.9 
41.1 
39.6 
33.4 
26.2 
55.3 
15.4 
1.2 

14.8 
31.2 

t = 1.025 

P > 0.05 

(ng/ml) 

1.1 
17.8 
2.9 

26.3 
9.6 

31.3 
60.5 
50.6 
13.0 
1.2 

15.8 
9.2 
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Tablo-6' da §emsiye yöntemi ile tam oklüzyonun sağlandığı çalı§ma grubu 

vakalannda i§lem öncesi alınan AT-1 düzeyi ile eş zamanlı sistemik kan basıncı 

değerleri ve İ§lem tamamlandıktan sonraki 20 dakikalık takip süresinde ölçülen en 

yüksek kan basıncı değerleri yer almaktadır. Bu iki döneme ili§kin kan basınçlarının 

sistolik değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir (p < 0.001 ). 

Tablo 6: Transkateter yolla POA'nın tam olarak tıkandıQı vakalarda işlem öncesi alınan AT-1 düzeyi ile 
eş zamanlı kan basıncı deQerterl ve oklOzyon saQlandıktan sonraki 20 dakikalık takip süresi içerisinde 
saptanan en yüksek kan basıncı deQerterlnin karşılaştırılması. 

Vaka Adı Okl. öncesi Okl. sonrası 
DO soyadı TA (mmHg) TA (mmHg) 

1 N.M. 97/56 127/ 57 
3 E.Ş. 107/63 152/ 91 
5 B.K. 100/45 129/ 50 
6 Y.K. 86/53 100/ 71 
7 B.K. 102/54 176/103 
9 Y.K. 62/30 80/ 50 

11 O.D. 101/54 121/ 84 
12 M.Ş. 106/67 137 / 61 
13 İ.G. 120/59 125/ 81 
14 B.S. 116/71 154/ 85 
15 · F.U. 107/66 134/ 91 
16 B.E. 120/63 161/100 

t = 6.164 
D < i}.001 
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Tablo-7'de kontrol grubunda yer alan ve pulmoner kan alcım azlığı nedeni ile 

daha önce Blalock-Taussig §antı uygulanmış vakalara ili§kin veriler ve bu vakalarda 

operasyondan en az 3 ay geçtikten sonra alınan periferik AT-1 düzeyleri görülmektedir. 

Çalışma grubunun oklüzyon öncesi AT-1 düzeyleri ve kontrol grubunun AT-1 

düzeyleri Mann-Whitney U testi ile kar§ılaştınldığında (Tablo-8) aradaki farkın 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu görülmektedir (p < 0.001). Bu 

tabloda dikkati çeken bir diğer özellik kontrol grubunda yer alan üç vakada AT-1 

düzeylerinin 5 ng/mrden yüksek olu§Udur. 

Tablo 7: Kontrol grubunda yer alan Blalock-Tausslg şantlı vakalara alt verller ve perfferlk AT-1 
düzeyleri. 

Vaka Adı Şant 

no Soyadı Cins Yaş AT-1 iit"'ıirümü Tril 

1 M.P. K 2.75 8.2 (+) (-) 
2 Y.Ş. E 1.75 2.2 (+) (-) 

3 B.E. K 1.50 1.2 (+) (-) 

4 i.i. E 5.75 22.2 (+) (·) 
5 İ.K. K 1.50 1.5 (-) (-) 
6 F.D. K 4.25 2.6 (-) (·) 
7 C.Ç. E 1.75 5.0 (+) (-) 
8 N.B. K 1.75 2.57 (+) (-) 
9 F.A K 4.00 23.1 (+) (+) 
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Tablo 8: Çalışma grubu ile kontrol grubunun AT-1 dUzeylerlnln karşılaştınlması. a#" Muhtemel 
laboratuar hatası düşünülerek istatistiksel deOerlendlrmeye alınmayan vaka. 

ÇALISMA GRUBU KONTROL GRUBU 
Yaka no AT-I (ng/ml} Vaka no AT-1 (ng/ml} 

'1 3.6 1 8.2 
2 117.2 2 2.2 
3 57.2 3 1.2 
4 64.9 4 22.2 
5 16.4 5 1.5 
6 11.9 6 2.6 
7 41.1 7 5.0 
8 39.6 8 2.57 
9 33.4 9 23.1 

10 26.2 
11 29.7 
12 55.3 
13 15.4 
14 1.2 
15 14.8 
16 31.2 

t = 3.840 
D > OıOOl 

Son olarak transkateter yöntemle tam ya da tama yakın PDA oklüzyonu yapılan 

vakalardan mümkün olanların kısa süreli takiplerinde elde edilen periferik AT-1 düzeyleri 

ve noninvaziv yöntemle ölçülen sisteınik kan basınçları Tablo-9' da gösteril~tir. 
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Tablo 9: Transkateter PDA oklüzyonu yapılan vakalarclan mümkün olanların kısa süreli takiplerinde elde 
edilen perlferlk AT-1 düzeyleri ve oklüzyonun ertesi gün ölçülen slstemlk kan basıncı de~erlerl. 

Vaka Okl. sonrası 10. Gün 20. Gün 2, Okl. 10. Gün l.gün TA 
no AT-1 AT-I AT-1 öncesi AT-1 AT-I (mınHg) 

1 1.1 2.8 120/70 
2 122.7 31.8 8.1 90/60 
3 40.1 40.1 14.9 2.9 114/69 
5 17.8 22.6 7.6 80/49 
6 2.9 2.0 109/65 
7 26.3 51.5 9.0 110/73 
8 9.6 38.2 9.6 100/60 

10 60.5 9.0 4.3 80/50 
11 3.9 7.6 104/67 
12 50.6 39.1 125/75 
13 13.0 2.6 115/62 
14 1.2 3.0 118/82 
15 15.8 5.9 116/71 
16 9.2 9.2 81/70 
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TARTIŞMA 

Literatür taramalarında, her ne kadar 2.4 kg'lık bebeklerde de transkateter 

PDA oklüzyonunun başarı ile uygulandığı bildirilmişse de7
, genelde araştırıcılar hasta 

tartısının, 12 mm'lik .şemsiye (8F Mullins-kılıf) uygulanacaksa en az 5-7 kg, 17 mın'lik 

§emsiye (llF Mullins-kılıf) uygulanacaksa en az 10-12 kg olması gerektiğini 

savunmaktadırlar7.,1ı,sı. Tartı kısıtlamasına, hem f emoral ven çapı, hem de özellikle 1 lF 

Mullins-kılıf kullanıldığında çocuğun göğüs çapı etkili olmaktadır. Göğüs çapımn dar 

olduğu hastalarda Mullins-kılıfa gerekli olan eğim verilemez ise, intrakardiyak düzeyde 

kırılmaya neden olabilmekte ve bu durum şemsiyenin ilerletilmesini engellemektedir. 

Bizim çalışmamızda en küçük tartılı hasta 9.8 kg olup, bu vakanın 6 mm 

çapındaki duktusunu kapatmak için 1 lF Mullins-kılıf kullanılmış ve kırılma olmaksızın 

tam oklüzyon sağlanmıştır. PDA oklüzyon işlemi, daha net görüntü elde etmek amacı 

ile sineanjiyografi cihazının görüntüsü büyültülerek yapılmaktadır. Deneyimlerimiz, 

Mullins-kılıfa kaynar suda şekil verdirme aşamasında, yamlma payını ortadan 

kaldırmak için göğüs çapım gerçeğe yakın büyüklükte gösteren· küçük büyültmeye 

geçilmesinin daha uygun olacağım göstermektedir. 

Çalışmamızda yer alan 16 vakadan ?'sinde ( % 43. 75) PDA'un oklüzyonunda 12 
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mm'lik şemsiye kullanılmış ve bunların 2'sinde (2/7 = % 28.57) çok az da olsa 

rezidüel şant kalmıştır. Literatür araştırmalarında, rezidüel şant açısından 12 ve 17 

mm'lik şemsiye uygulamalarının ayn ayn değerlendirildiği bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Rashkind ve arkadaşları7, çapı 5 mm'ye kadar duktuslarda 12 mm'lik 

şemsiye kullandıklarını bildirmektedirler. Bu serinin yöntemin geliştirildiği ve deneyim 

kazanıldığı son dönem olgularında, rezidüel şant oram % 8 olarak bildirilmektedir. 

Ancak, bu oranın ilk gün değerleri mi, yoksa belirli bir izleme döneminin sonuçlan mı 

olduğu yazıda belirtilmemiştir. Yine, 5 mm'ye kadar duktuslarda 12 mm'lik şemsiyenin 

uygulandığı bir başka çalışmada ilk günde rezidüel şant oram % 32 olarak 

bildirilmektedir3. Küçük boy şemsiye uygulaması için 4 mm'lik duktusu üst sınır olarak 

öneren Hosking ve arkadaşlarının35 serisinde rezidüel şant oranı % 53, Ali Khan ve 

arkadaşlanmn34 serisinde ise% 60 olarak bildirilmektedir. Bunun yamsıra, 3 mm'den 

daha büyük duktuslarda 12 mm'lik şemsiyenin uygulanmadığı serilerde rezidüel şant 

oranım Latson52 % 16, Wessel31 % 4 olarak bildirmektedir. Bizim serimizde 12 ınm'lik 

şemsiye uygulaması ile rezidüel şantı kalan 8 ve 10 numaralı vakalarda duktus çapı 4 

mm olarak ölçülmüştür. Şemsiyenin uygun pozisyonda yerleştirildiği ve tartıları 10 

kg'ın üstünde olan bu vakalarda 12 mm'lik yerine, duktusu dilate etmek pahasına 17 

mm'lik şemsiye uygulanmış olsaydı, daha ilk günde tam oklüzyon sağlanmış olacaktı. 

Nitekim, deneyim kazanıldıktan sonraki dönemde PDA oklüzyonu uygulanan 11 

numaralı vakada 4 mm çapındaki duktusu kapatmak için 17 mm'lik şemsiye seçilmi§ 

ve rezidüel şant olasılığı önlenmiştir. Klinik deneyimlerimiz, uygulama sırasında 8F 

Coumand kateter (2.7 mm) PDA'dan geçirildikten sonra yapılan aortografide, 

kateterin yaratmış olduğu kısmi darlığa karşın sol-sağ şant küçük bir jet akımdan daha 

fazla ise, oklüzyon için 17mm'lik şemsiyenin seçilmesi gerektiğini göstermiştir. 
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PDA'un tedavisinde transkateter yöntemin uygulanabileceği duktus çapının üst 

sının Wessel31 tarafından 10 mm, Rashkind7 ve Dyck53 tarafından 9 mm, ve Hosking35 

tarafından 8 mm olarak önerilmektedir. Bizim serimizdeki diğer 9 vakarla(% 56.25) 

17mm'lik şemsiye kullanılmış ve ancak 7 mm ve daha dar duktusu olan alusında (% 

66.66) tam oklüzyon sağlanabilmiştir. Deneyimlerimiz, 7 mm'den daha geniş 

PDA'larda, ancak rezidüel şant olasılığı göze alındığı takdirde transkateter oklüzyonun 

denenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Hosking ve arkada§ları35 ilk şemsiye uygulamasından sonra devamlı üfürümün 

kaybolmadığı vakalarda, ikinci bir şemsiye ile tam oklüzyon yoluna gidilmesini 

önermektedirler. Genelde araştırıcılar yeterli endotelizasyon için 6 ay beklenmesi 

gerektiğini vurgulamaktasalar da7
, ilk aydan sonraki uygulamaların da komplikasyonsuz 

olarak gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir6• Bizim çalışmamızda da 3 numaralı 

vakamn 9 mm çapındaki PDA'u, ilk uygulamadan sonra devamlı üfürümün 

kaybolmaması ve belirgin rezidüel şant nedeni ile 4.5 ay sonra ikinci şemsiye ile tam 

olarak kapatılmış, uygulamada hiçbir güçlükle karşılaşılmamıştır. 

Hastalarımızda şemsiyenin embolizasyonu l;>ir vak.ada görülmüştür ( % 6.25). 

Literatürde hiç embolizasyon gözlenmeyen seriler bulunmakla birlikte31-52, Dyck'le 

arkadaşları53 % 5, Rashkind ve arkadaşları 7 % 3.6, Ali Khan ile34 Hosking35 ve 

arkadaşları % 2 oranında pulmoner artere, DAo'a ve RV'e embolizasyon 

bildirmişlerdir. Geniş PDA vakalannda ilk şemsiyeyi uygun şekilde yerleştirmek, 

darlığın büyük ölçüde giderildiği aynı vak.ada ikinci şemsiyeyi yerleştirmekten çok daha 

güçtür. Zira sol-sağ -şant çok fazla olduğu için yapılan aortografide duktusun en dar 

noktasını belirlemek özellikle kısa duktuslarda oldukça zordur. Bu güçlüğe karşın 10 



50 

mm'lik duktusu olan 2 numaralı vakada ilk uygulama başarılı olmuş, ancak ~ ~y sonra 

yine 17 mm'lik şemsiye ile rezidüel şant giderilmeye çalışıldığında embolizasyon ile 

sonuçlanmıştır. Bu olaydaki deneyimimiz yüksek rezolüsyonlu net floroskopi de dahil 

olmak üzere tüm gerekli şartlar sağlanamadığı sürece transkateter PDA oklüzyonunun 

denenmemesi gerektiğini göstermektedir. 

Belirgin sol-sağ şantın devam ettiği 4 numaralı vakada ise işlemden birkaç saat 

sonra başlayan mekanik hemoliz transkateter PDA oklüzyonunun seyrek görülen 

komplikasyonlanndandır. Böyle bir komplikasyonla karşılaşıldığında, Ladusans ve 

arkadaşları54 acil cerrahi girişimle şemsiyenin çıkarılması ve duktus divizyonu, Grifka 

ve arkadaşları55 özel bir kateter sistemi ile şemsiyenin geri alınarak yerine yenisinin 

yerleştirilmesini önermektedirler. Mekanik hemolize rezidüel sol-sağ jet akım nedeni 

ile şemsiyenin pürtüklü yüzeyine hızla çarpıp parçalanan eritrositler yol açmaktadır. 

Bunun yamsıra, uygulama sırasında protamin enjeksiyonunun yapıldığı ilk dakikadan 

başlayarak şemsiye üzerinde sürekli olarak pıhtı oluşmakta ve endotel dokusu 

yerleşmektedir7• Bu· durumda bir süre sonra şemsiyenin pürtüklü yüzeyinin düzgün 

duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu düşünceden yola çıkılarak bizim vakamızda 

invaziv girişimde bulunulmamıştır. Böbrekleri hemoglobin toksisitesinden korumak için 

forse diürez uygulanarak, ve hematokrit % 26'nın altına düştükçe eritrosit 

süspansiyonu verilerek hemolizin durduğu gözlenmiştir. Bu yöntemin sakıncası, fazla 

sayıdaki transfüzyonun yol açabileceği otoimmunite ve viral enfeksiyon gibi potansiyel 

tehlikelerdir. İkinci şemsiye uygulaması ile tam oklüzyonu sağlamanın mümkün 

olabileceği halde hasta taburcu edildikten sonra bir daha kontro]e gelmemiştir. 

Transkateter PDA oklüzyonunda karşılaşılabilecek bir diğer komplikasyon 
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enfektif endokardit/ endarterittir. Bugüne kadar yalnızca Dyck ve arkada§larının53 işlem 

sırasında profilaktik antibiyotik kullanmadıkları bir vakada ve Mullins ve 

arkadaşlarının serisindeki bir vakada12 bildirilmiştir. Lock ve arkadaşlan56 da hayvan 

deneylerinde steril olmayan şemsiye kullanmışlar, 2 vakada enfektif aortit ve 

endokardit geliştiğini nekropsi çalışmalarında göstermişlerdir. Bu sonuçlar, transkateter 

PDA oklüzyonu işleminde enfektif endokardit/endarterit profilaksisinin 

uygulanmasının gerektiğini ve çalışma ortamında ameliyathane koşullarının yaratılması 

gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle hastalarımıza daha önce söz edildiği şekilde 

profilaktik amaçla sefuroksim uygulanmıştır. 

PDA'un kapatılmasında transkateter yöntemin cerrahi girişime iyi bir altematü 

oluşturduğu genellikle tüm ara§tıncılar tarafından benim.senmektedir1,34,s2,53_ 

Transkateter yöntemin torakotomi ve genel anestezinin yol açabileceği ve bir kısmı 

kaçınılmaz olan komplikasyonları ortadan kaldırmasının yanısıra, batılı ülkelerdeki bir 

diğer avantajı da tedavi giderlerini yarıya düşürmesidiı-34. Ülkemiz koşullarında cerrahi 

girişime kıyasla pahalı bir yöntem olmakla birlikte, gelecekte atrial septal defekt57
"
59

, 

ve ventriküler septal defektlerin60 açık kalp cerrahisi yerine transkateter yolla 

kapatılmasında deneyime esas oluşturması açısından değer kazanmaktadır. Aynca, 

uygulama yaygınlaştıkça üretim giderlerinin düşmesi de söz konusu olabilir. 

Daha önce de söz konusu edildiği gibi, uygulanan şemsiye üzerinde pıhtı 

oluşumu ve endotelizasyonun sürekliliği ile küçük rezidüel şantların ilk günlerden 

başlayarak kaybolabileceği bildirilmektedir7• Nitekim, rezidüel şanım, Ali Khan ve 

arkadaşlannın34 altı haftalık izlemlerinde % 60'tan % 7'ye, Hosking ve arkadaşlannın35 

40 aylık izlemlerinde% 53'ten % 8'e düştüğü görülmektedir. Bizim çalışmamızda da 
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8 ·ve 10 numaralı vakalarda ilk §emsiye uygulamasından sonra . devamlı üfürüm 

kaybolmuş, yalnızca sistolik üfürümün duyulabildiği rezidüel şantlan kalmıştır. Bu 

vakaların oklüzyonlannın üzerinden henüz 15 ve 11 ay geçmiş durumdadır. 

Endotelizasyonun 40. ayda bile devam ettiği göz önüne alınırsa35, izleme süremizin 

yetersiz olduğu görülmektedir. İkinci şemsiye ile tam oklüzyonun sağlandığı vaka ile 

birlikte bu vakalanmızın da ileride tam olarak kapanacağı varsayılırsa, uygulamadaki 

olası başarı oranımızı 14/16 = % 87.5 olarak değerlendirmek mümkündür. Bu sonuç, 

Rasbkind ve arkadaşlannın7 son dönem serilerine, ve Hosking ve arkadaşlannın35 40 

aylık izleınli serilerine uygunluk göstermektedir. 

Çalışmamızdaki bir diğer özellik, transkateter oklüzyon yönteminin uygulandığı 

son 8 vakamızda rezidüel şant da içerilmek üzere hiçbir komplikasyonun 

gözlenmemesidir. Bu durum klinik deneyimlerimiz arttıkça literatürde % 9534 ile % 

9631 arasında bildirilen yüksek başarı oranlarına erişebileceğimizi göstermektedir. 

Doğumsal kalp hastalığına bağlı olarak kalp yetersizliğine giren çocuklarda AT

I değerlerine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, Baylen ve arkadaşlan18, bu 

hastalarda renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin kalp yetersizliğini dengelemek amacı 

ile devreye girdiğini, artmış renin ve aldosteron düzeyleri ile göstermişlerdir. Renin ve 

aldosteron düzeylerinin korelasyon gösterdiği bu çalışmada yer alan vakalarda, kalp 

yetersizliği tanısı yalnızca fizik muayene bulguları, telekardiyografi ve 

elektrokardiyografı ile konmuş, hemodinamik çalışma yapılmamıştır. Diğer bir deyimle, 

PDA'lu hastaların da yer aldığı bu çalı§mada, Qp/Qs oranlan ile renin-aldosteron 

değerleri arasındaki ilişki bilinmemektedir. Bu nedenle, Qp/Qs oranı eşit olan farklı 

doğumsal kalp hastalıklarındaki renin, anjiotensin ve aldosteron düzeylerinin Qp /Qs 
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oranlan ile ilişkisi bilinmemektedir. 

Büyük şantlı PDA'lu hastalarda sol-sağ şant düzeyi ile orantılı olarak sol kalbin 

yükünün artması ve kronik volüm yükü nedeniyle hastanın sol kalp yetersizliğine 

girmesi beklenen bir bulgu olup2
', renin-anjiotensin-aldosteron sistemi kalp 

yetersizliğini dengelemek amacı ile uyarılmaktadır10"'7• Buna karşın, küçük sol-sag 

şandı hastalarda kalp yetersizliği söz konusu olmadığından, serum AT-1 düzeyinin 

normal sınırlar içinde olması beklenir. Çalışma grubumuz sol-sağ şantın çok büyük 

olduğu vakalan da içermekle birlikte, hiçbir hastada taşikardi dışında konjestü kalp 

yetersizliği bulguları saptanmamıştır. Buna karşın, alınan kan örneğinin laboratuara 

gidinceye kadar hemoliz olması nedeni ile yanlış değer elde edildiği varsayılan 1 

numaralı vaka dışındaki diğer 15 hastanın 14'ünde AT-1 değerlerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Qp/Qs oranı ile oklüzyon öncesi AT-I düzeylerinin istatistiksel 

anlamda korelasyon gösterdiği bu çalışmada (p = 0.002), Qp/Qs oranının 1.1/1.0 

bulunduğu 16 numaralı hastada bile AT-I düzeyi normalin 6 katıdır (31.2 ng/ml). Bu 

yüksek değerlerin transkateter oklüzyon işleminin yarattığı stress ve oklüzyon işlemi 

sırasında kullanılan ilaçlara bağlı olmadığı, rastgele seçilen 4 vakada işlemden birkaç 

gün önce alınan periferik AT-I düzeylerinin de yüksek olması ile gösterilmiştir (Tablo 

2). Sonuç olarak, çalışma grubundaki vakaların en azından bir bölümünde hem klinik 

bulgular, hem de hemodinamik çalışmalarında elde edilen Qp/Qs oranlan, yüksek AT

I değerlerini konjestif kalp yetersizliği ile açıklamaktan uzaktır. 

Bunun yanısıra, kanama gibi kan volümünün akut olarak belirgin düşüş 

gösterdiği vasküler yetersizlik durumlarında, erken dönemde vazokonstriktör etkili 

maddelerin devreye girerek sistemik vasküler direnci yükselttiği; hipovoleminin devam 
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etmesi durumunda da geç dönemde böbrek mekanizmalarının devreye girdiği 

bilinmektedir40,scı. Aynca, PDA'lu hastalarda sol-sağ §arıtın hem sistolde, hem diastolde 

devam etmesine kar§ın, sistoldeki şant LV'deki ek volüm yükü ile karşılanabilmekte, 

ancak diastoldeki karşılanamamaktadır. Bu durum bir tür vasküler yetersizlik nedeni 

olabilir ve büyük olasılıkla doku perfüzyonu için gerekli vasküler direncin sağlanması 

amacı ile kalp yetersizliği söz konusu olmadığı halde renin-anjiotensin-aldosteron 

sistemi devreye girmektedir. Bu sistemin uyarılma derecesi de sol-sağ şanı düzeyi ile 

korelasyon göstermektedir. 

Çalışmamızın sonuçlarına göre, PDA vakalarında sistolik kan basıncınının 

normalden yüksek olmasını, daha önce bildirildiği gibi ek volüm yüküne bağlamak51; 

ve büyük sistemik arteriovenöz fistül olgularında, fistül ağzının elle basısının sistemik 

kan basıncını yükseltmeye yönelik etkisini (Nicoladoni-Branham belirtisi) yine daha 

önce belirtildiği gibi yalnızca vagal uyarı ile açıklamak61 yanlış olacaktır. Her iki 

durumda da büyük olasılıkla renin-anjiotensin-aldosteron sistemi gibi vazoaktif 

maddeler etkili olmakta, Nicoladoni-Branham belirtisinde kalbin ek yükünün ani 

olarak ortadan kaldırılması sonucu yüksek düzeydeki vazokonstriktör maddeler 

sistemik kan basıncını yükseltmektedir. 

Çalışma grubumuzda, PDA oklüzyonu sırasında, oklüzyondan önce ve sonra 

RA'dan alınan AT-1 değerleri karşılaştınldığında aralarında istatistiksel anlamda bir 

farklılık olmadığı ortaya çıkmaktadır. İlk şemsiye uygulamasının tam oklüzyon sağladığı 

vakalarda da oklüzyon öncesi ve sonrası AT-1 düzeyleri arasında istatistiksel farklılık 

yoktur. Bu durum, kalbin ek yükü kalktığı anda güçlü bir vazokonstriktör olan AT-I'in 

organizmada yüksek düzeylerde bulunmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu 



55 

durumun bir sonucu olarak, vakalarunızın sistolik kan:basınçlarının oklüzyon öncesi · 

ve sonrasına ilişkin değerlerini karşıla§tınldığıınızda da istatistiksel bir farklılık göze 

çarpmaktadır (p < 0.001). Sonuçlarımız Nicoladoni-Branham belirtisindeki sistemik 

kan basıncı yükseliş nedenini daha iyi aydınlatmaktadır. 

Mullins ve arkadaşlarının12 çalışmasında biri transkateter yöntemle, diğeri 

cerrahi yötemle kapatılan PDA'lu iki vakada hipertansif krize bağlı geçici 

hemipareziden söz edilmektedir. Ara§tıncılar hipertansif krizin nedenini 

yorumlayamamışlardır. PDA'un cerrahi yöntemle kapatıldığı vakalarda sistemik kan 

basıncının a§ırı derecede yükseldiğini bildiren ba§ka çalışmaya rastlanmamıştır. AT-1 

düzeylerinin bu vakalarda da yüksek beklenmesine karşın, hem hastanın genel anestezi 

altında olması ve hem de sistemik kan basıncının anestezist kontrolünde alınası büyük 

olasılıkla böyle bir komplikasyonun gelişmesini önlemektedir. 

Kan basıncındaki yükselişte, işlem sırasında uygulanan ketamine anestezisine 

bağlı epinefrin ve norepinefrin deşarjının da rol alabileceğini bildiren çalışmalar37-39, 

ve akciğerlerde tutulan ek volüınün sistemik dola§ıma katıldığı da dikkate alındığında, 

bu üç etkenin birlikte kan basıncım tehlikeli düzeylere çıkarabileceği sonucu 

doğmaktadır. Nitekim, 7 numaralı vakada işlemden sonra sistolik kan basıncı 176 

mmHg'ya kadar yükseldiği için dil altı nifedipine uygulama gereği duyulmuştur. 

Transkateter PDA oklüzyonu sırasında, şemsiye Mullins-kılıf içine konduktan 

sonra serbestleme işlemi yapılıncaya kadar pozisyonu belirlemek amacı ile sık 

aralıklarla aortografiye gerek duyulduğu için aort kateteri sürekli olarak kontrast 

madde enjektörüne bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, Mullins-kılıfla kısmen ya da tam 

oklüzyonun gerçekleşmesine karşın erken dönemde sistemik kan basıncı takip 
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edilememekte ve belki de çalışmada saptadığımız sistemik basınçtan daha yüksek 

değerler söz konusu olabilmektedir. Bu düşünce, transkateter PDA oklüzyonu sırasında 

arteriyel tarafa 5F sheath içerisinden 4F pig tail kateter uygulayarak, sheath aracılığı 

ile sürekli basınç takibi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Kontrol grubunda yer alan Blalock-Taussig şandı vakaların operasyondan en 

az 3 ay sonraki AT-1 düzeyleri ile çalışma grubunun AT-1 düzeyleri karşılaştırıldığında 

aralarında istatistiksel anlamda ileri derecede anlamlılık olduğu görülmektedir. Buna 

karşın kontrol grubunun vakaları tek tek incelendiğinde üçünde AT-I düzeylerinin 

normal değerlerin üstünde olduğu dikkati çekmektedir. Şant üfürümünün ( devamlı 

üfürüm) duyulamadığı vakaların hiçbirinde AT-I düzeyi normalin üstünde değildir. AT

I düzeyinin çok yüksek olduğu 4 ve 9 numaralı vakalardan ise birinde şanta bağlı tril 

dikkati çekmektedir. Diğer vakada tril alınmamasının nedeni, büyük olasılıkla hastanın 

6 yaşlarında olup göğüs kafesinin genişliğinden kaynaklanmaktadır. 5 mm çapında 

Gortex greftin kullanıldığı bu şant operasyonlarında da eğer anastomoz yerlerinde 

hiçbir darlık söz konusu değilse hastaların vasküler yetersizliğe girebileceğini ya da 

şantın etkinlik derecesini AT-1 sonuçlarına bakarak söyleyebiliriz. 

Tablo-S'i gözden geçirdiğimizde tam oklüzyonun gerçekleştirildiği vakaların 

büyük bir bölümünde (8/14 = % 57.14) AT-1 değerlerinin işlemden sonraki günlerde 

de yüksek seyretmesine karşın, sistemik kan basınçlarının normal düzeylerde olduğu 

görülmektedir. Bunun yanısıra, AT-I'in sentezinden birkaç saniye sonra metabolize 

olduğu bilinmektedir42
• AT-1 düzeyinin hem oklüzyondan sonra yüksek oluşu, hem de 

günlerle tanımlanan bir dönemde yüksek düzeyde seyretmesi, doğumdan beri devamlı 

uyarı altında olan renin-anjiotensin sisteminin normal hemodinamiye hemen uyum 
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sağlayamadığı ve atrial natriüretik peptit gibi diğer vazoaktif maddeler aracılığı ile kan 

basıncının dengede tutulduğu düşüncesine yol açmaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışma ile 16 PDA vakası üzerindeki transkateter oklüzyon 

deneyimlerimiz, olgu seçiminde titiz davranılması ve oklüzyon için uygun koşulların 

sağlanması durumunda cerrahi girişime iyi bir alternatif oluşturduğunu göstermekte, 

aynca oklüzyondan önce kanda yüksek düzeyde bulunan AT-fin oklüzyondan sonra 

da yüksek düzeyde devam etmesi nedeni ile uygulayıcının hipertansif kriz açısından 

tetikte bulunması gerekliliğini vurgulamaktadır. 
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ÖZET 

Rashkind yöntemi ile transkateter PDA oklüzyonunun uygulandığı bu 

çalışmadaki sonuçlarımızı iki gruba ayırmak mümkündür; 

A-)Transkateter PDA oklüzyonunun kliniğimizdeki uygulamasına ilişkin sonuçlar: 

1- Bu yöntem kliniğimizde yeni uygulamaya girmiş olmasına karşın 

komplikasyon oranımız düşük, tam ya da tama yakın oklüzyon başarımız yüksektir 

(%.87.5). 

2- Uzun tübüler ya da kıvrımlı yapıdaki duktuslar ve kısa duktuslar transkateter 

PDA oklüzyonu için uygun değildir. 

3-Şemsiyenin serbestlenmesi aşamasında milimetrik yanılgıların embolizasyonla 

sonuçlanabileceği dikkate alınarak görüntü netliğinden emin olunmayan anjiyografi 

cihazlarında bu yöntem uygulanmamalıdır. 

4- 8F Coumand kateter PDA'tan geçirildikten sonra yapılan aortografide 

saptanan sol-sağ şant minimal jet akım ile sınırlı değilse ( > 3 mm) duktusu dilate 

etmek pahasına da olsa 17 mm'lik şemsiye uygulamak rezidüel şant olasılığını 

önleyecektir. Ancak hasta kilosu 17 mm'lik şemsiye için 10 kg'dan az olmamalıdır. 

5- Rezidüel şant ve ileride ikinci şemsiye uygulama olasılığı göze alınmadığı 

taktirde 7 mm'den büyük duktuslarda transkateter oklüzyon yöntemi denenmemelidir. 

6- Mekanik bemoliz komplikasyonunda şemsiye üzerinde pıhtı gelişmesi ile bir 
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süre sonra hemolizin durabileceği olasıdır. Bu bekleme süresi içerisinde böbrekleri 

hemoglobin toksisitesinden korumak ve tekrarlayan kan transfüzyonlarının yol 

açabileceği potansiyel tehlikeleri dikkate almak gerekir. 

7- Uygulama için uygun koşullar sağlandığı takdirde Rashkind transkateter PDA 

oklüzyon yöntemi cerrahi girişime iyi bir alternatif oluşturmaktadır. 

8-) Transkateter PDA oklüzyonu yapılan hastalarda oklüzyon öncesi ve sonrasına 

ilişkin AT-1 değerleri ve bunların sistemik kan basıncına etkilerine ilişkin sonuçlar: 

1- PDA'lu hastalarda AT-1 düzeyleri yüksek bulunmuş ve Qp/Qs oranlan ile 

istatistiksel korelasyon göstermiştir. Bulgularımız, PDA vakalannda konjestif kalp 

yetersizliği bulguları olmadan da renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin uyarıldığını 

göstermektedir. Bu ·bulgular, sistolde ek LV volümü ile sistemik vasküler direncin 

karşılanmasına karşın, diastolde yeterli doku perfüzyonunu sağlamaya ve sistemik 

vasküler direnci yükseltmeye yönelik bir kompansasyon mekanizması olarak 

yorumlanmıştır. 

2- PDA oklüzyonu sırasında, oklüzyondan önce ve sonra alınan AT-1 düzeyleri 

arasında istatistiksel fark yoktur. Bu durum, kalbin ek yükü ve diastoldeki vasküler 

yetersizlik ortadan kalktığı anda, güçlü bir vazokonstriktör olan anjiotensinin 

organizmada yüksek düzeylerde bulunmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu yüksek 

düzeylerin bir sonucu olarak vakaların oklüzyon öncesi ve sonrasına ilişkin sistemik 

kan basıncı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş saptanmıştır. 

Transkateter PDA oklüzyonu sırasında kullanılan ketamine anestezisinin adrenerjik 

uyarı ile sistemik kan basıncını yükselttiğini gösteren çalışmalar ve PDA vakalannda 

akciğerlerde tutulan ek kan volümünün sistemik dolaşıma ilave yük getirdiği de 

dikkate alındığında, bu üç etkinin birlikte sistemik kan basıncını tehlikeli düzeylere 
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çıkarabileceği açıklıkla görülmektedir. Bu nedenle, PDA oklüzyon işlemi sırasında acil 

antihipertansif tedavi için hazırlıklı olunması ve sistemik kan basıncının i§lem süresince 

izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

3- Transkateter PDA oklüzyonu ile kardiyo-vasküler yetersizliğin ortadan 

kaldırılmış olduğu vakalarda günlerle tanımlanan dönemde AT-1 düzeyi yüksek 

seyretmeye devam etmekte, sistemik kan basıncı normal değerlerini korumaktadır. Bu 

bulgu, işlemi izleyen ilk günlerde, büyük olasılıkla endokrin sistemin hemen adapte 

olamadığı için AT-1 düzeylerinin yüksek seyretmeye devam ettiği ve hipertansiyondan 

korunmanın vazodilatör etkili diğer vazoaktif maddelerin devreye girmesi ile sağlandığı 

şeklinde yorumlanmıştır. İşlemden sonraki ilk dakikalarda hipertansiyon görülmesi 

belki de diğer vazoaktif maddelerin hemen uyanlamamasından kaynaklanmaktadır. 

4- Pulmoner kan akım azlığı nedeni ile sistemik-pu.lmoner şant uygulanan 

hastaların bir bölümünde AT-1 düzeylerinin yüksek bulunması büyük sol-sağ şantın 

vasküler yetersizliğe yol açması ile açıklanabilir. Cerrahi şantın çok iyi çalıştığı 

dü§ünülen hastaların AT-1 düzeyi ile izlenerek, yüksek bulunanların daha erken tam 

düzeltme ameliyatına alınması düşünülebilir. 
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