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Olgu:	Daha	önceden	bilinen	 iskemik	kalp	yetmeliği	ve	hipertansiyonu	olan	71	yaşındaki	erkek	hasta	
sağ	kolda	uyuşma	ve	baş	dönmesi	şikayetleri	ile	merkezimize	başvurdu.	Yapılan	fizik	muayenede;	sağ	
kol	nabızlarının	alınmadığı,	 solukluk	ve	soğukluk	olduğu	tespit	edildi.	 İstenen	üst	extremite	Doppler	
ultrasounda	sağ	common	karotis	hizasından	sonra	sağ	subklavian	arterden	akım	alınamadığı	saptanıp	
DSA	ile	teyit	edilmesi	planlandı.	Yapılan	DSA’da	sağ	subklavian	arter	proksimalinde	%99	darlık	(Resim	
1)	 ve	 sağ	 ana	 karotis	 ostialinde	 plak	 saptanması	 üzerine	 konsey	 kararı	 ile	 perkütan	 girişim	 kararı	
alındı.		
İşlem	 aşamaları:	 Sağ	 femoral	 artere	 8F	 sheat	 yerleştirildi.	 8F	 sağ	 guiding	 kateter	 sağ	 subklavian	
arterde	 lezyona	 yakın	 bir	 yere	 konumlandırıldı.	 Spider	 FX	 distal	 koruma	 cihazı	 sağ	 internal	 karotis	
arter	distaline	yerleştirildi.	260	mm	35	nitrex	tel	ile	lezyon	geçildi.10x29	mm	balon	expandable	stent	
10	 atmde	 lezyona	 yerleştirildi.	 Tam	 açıklık	 sağlandı.	 Karotis	 artere	 herhangi	 bir	 plak	 şifti	 olmadı	
(Resim	2).	Optimal	sonuç	elde	edildi.	İşlem	sonrası	hastanın	sağ	kolundaki	nabızlar	alınmaya	başlandı,	
sağ	koldaki	soğukluk	ve	soluk	şikayetleri	ile	baş	dönmesi	kayboldu.	

	
Tartışma-Sonuç:	Subklavyan	arter	girişimleri	tecrübe	gerektiren	ve	komplikasyonlara	açık	işlemlerdir.	
Vakamızdaki	gibi	darlık	proksimalde	ve	ona	yakın	ana	karotis	arterde	plak	varsa	olası	bir	plak	şifti	ve	
embolizasyona	 sekonder	 serebrovasküler	 bir	 hadise	 yaşanabilmektedir.	 Bundan	 dolayı	 bu	 tarz	
vakalarda	karotis	distal	koruma	cihazı	kullanılması	uygundur.	
	
	
	
	
	
	
	

SB-1	Distal	koruma	cihazı	ile	karotis	arter	korunarak	sağ	subklavian	arter	darlığının	başarılı	bir	şekilde	
tedavi	edildiği	olgu	
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Olgu:	Efor	dispnesi	ve	senkop	şikayetleri	 ile	merkezimize	başvuran	87	yaşındaki	hasta	 ileri	 tetkik	ve	
tedavi	 amacıyla	 yatırıldı.	 Yapılan	 fizik	 muayenede	 sol	 2.	 interkostal	 aralıkta	 boyna	 yayılan	 sistolik	
üfürüm	 saptanması	 üzerine	 transtorasik	 ekokardiografi	 (TTE)	 planlandı.	 Yapılan	 TTE’de	 ciddi	 aort	
darlığı	 (Pik	 gradient:	 106	mmHg,	 ortalama	 gradient:	 56	mmHg,	AVA:	 0.6	 cm2)	 tespit	 edildi.	 Konsey	
sonrası	cerrahi	açıdan	yüksek	riskli	kabul	edilen	hastaya	TAVİ	 işlemi	yapılması	kararlaştırıldı.	Yapılan	
bilgisayarlı	 tomografide	kapak	TAVİ’ye	uygun	olup	koroner	anjiogrifide	koronerleri	normal	 saptandı	
(Resim	 1).	 Hastaya	 Medtronik	 Corevalve	 Evolut	 R	 29	 mm	 kapak	 implante	 edildi.	 Herhangi	 bir	
komplikasyon	 gelişmeyen	 ve	 elektrokardiografik	 olarak	 sinüs	 ritminde	 olan	 hasta	 dual	 antiplatelet	
(asetilsalisilikasit+	klopidogrel)	tedavi	ile	taburcu	edildi.	İşlemden	2	ay	sonra	göğüs	ağrısı	şikayeti	acil	
servisimize	 başvuran	 hastanın	 çekilen	 EKG’de	 inferior	 derivasyonlarında	 ST	 elevasyonu	 ve	 kardiyak	
enzimlerinin	 yüksek	 saptanması	 üzerine	 koroner	 anjiografi	 planlandı.	 Yapılan	 koroner	 anjiografide	
RCA	 mid	 bölgenin	 tromboze	 bir	 lezyonla	 total	 tıkalı	 (Resim	 2)	 olduğu	 görüldü.	 Perkütan	
revaskülarizasyon	 işlemi	sonrası	akım	sağlanan	hasta	absiksimab	 infüzyonu	 ile	yoğun	bakımda	takip	
edildi.	İzlemde	herhangi	bir	anormal	durum	yaşanmayan	hasta	şifa	ile	taburcu	edildi.	

	
Tartışma-Sonuç:	 TAVİ	 işlemi	 sonrası	 dual	 antiplatelet	 tedavi	 günümüzde	 kabul	 edilmiş	 ve	 klinik	
pratiğimizde	 uyguladığımız	 bir	 tedavi	 seçeneğidir.	 Son	 dönemlerde	 literatürde	 TAVİ	 işlemi	 sonrası	
dual	antiplatelet	tedavi	altındaki	hastalarda	bu	tarz	tromboembolik	vakalara	rastlanmıştır.	Bu	vakalar	
sonrasında	 TAVİ	 işlemleri	 sonrası	 dual	 antiplatelet	 tedavi	 sorgulanmaya	 başlanmış	 olup	 ilk	 3	 ayda	
warfarin	 tedavisi	verilmesi	konusunda	öneriler	 ileri	 sürülmüştür.	Biz	bu	vakamızla	bu	konuya	dikkat	
çekmeye	çalıştık.	
	
	
	

SB-2	Transkateter	aortik	valve	implantasyonu	(TAVİ)	sonrası	erken	dönemde	akut	miyokard	
infarktüsü	vakası	
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Olgu:	Hipertansiyon	 KAH	 tanısı	 olan	 55	 yaşındaki	 Koroner	 Bypasslı	 erkek	 hasta	 önceleri	 yürümekle	
olan	 son	 bir	 aydır	 istirahatte	 olan	 sol	 bacakta	 ağrı	 şikayeti	 ile	 merkezimize	 başvurdu	 (Fontan	 4,	
Rutherford	4	semptomlu).	Hastanın	fizik	muaynesinde	sol	ayakta	popliteal	arter	ve	dizaltı	arterlerde	
nabız	 alınmadığı	 tespit	 edildi.	 Hastaya	 periferik	 anjiyografi	 yapılması	 kararı	 alındı;	 Alt	 ekstremite	
anjiyografisinde	 sağ	 yüzeyel	 femoral	 arter(SFA),	 sağ	 popliteal	 arter	 plaklı,	 sağ	 anterior	 tibial	 arter	
ostealde	 %70,	 sağ	 posterior	 tibial	 arter	 tıkalı	 ve	 peroneal	 arterde	 %70	 darlıklar	 izlendi.	 Ayak	 arkı	
kollateraller	 ile	 doluyordu.	 Sol	 SFA	 proksimal-mid	 kısımdan	 itibaren	 tıkalı,	 sağ	 popliteal	 arter	 tıkalı,	
sağ	anterior	tibial	arter	(ATA)	ostealden	total	tıkalı,	sağ	tibioperoneal	trunkus	osteal	kısımdan	tıkalı,	
distal	akım	yok.	Ayak	arkı	kanlanmıyordu	(Resim1A,B,C,D).	(TASC	II	D	lezyon).	Hastaya	SFA,	Popliteal	
arter	ve	dizaltı	arterler	girişim	kararı	alındı.	
Sol	 SFA,	 popliteal	 arter	 ve	 dizaltı	 arterlere	 müdahale	 amacıyla	 sağ	 femoral	 artere	 6F	 90	 cm	 uzun	
sheath	 ile	 girildi,	 cross	 over	 yapıldı.	 Hastaya	 0.035	 260	 cm	 hidrofilik	 kılavuz	 tel,	 0.035	 135	 cm	
mikrokateter	 desteğiyle	 lezyon	 geçildi.	 SFA	 ve	 popliteal	 arter	 lezyonu	 içerecek	 şekilde	 5x150	 mm	
paklitaksel	 kaplı	 Legflow	 marka	 ilaçlı	 balon	 3	 dk.	 şişirildi.	 Daha	 sonra	 ATA	 lezyonu	 0.014	 200	 cm	
gladius	 marka	 kılavuz	 tel	 ile	 geçildi.daha	 sonra	 0.014	 300	 cm	 nitrex	 marka	 kılavuz	 tel	 ile	 değişim	
yapılarak	 ATA’dan	 popliteal	 arteri	 içine	 alacak	 şekilde	 3.5x200	mm	paklitaksel	 kaplı	 Legflow	marka	
ilaçlı	 balon	3	dk.	 şişirildi.	 SFA,	 popliteal	 arter	 ve	ATA	 tam	akım	 sağlandı.	 Ayak	 arkı	 kanlandı	 (Resim	
2A,B,C,D)	İşlem	başarılı	olarak	sonlandırıldı.	

	
Tartışma-Sonuç:	 SFA,	 Popliteal	 arter	 ve	 dizaltı	 arterleri	 içine	 alan	 darlıkların	 komplet	

revaskülarizasyonu	 tecrübe	 gerektiren	 ve	
komplikasyonlara	 açık	 girişimlerdir.	 Bu	 tip	
lezyonlarda	 girişim	 ile	 her	 zaman	 başarılı	 olunamaktadır.	 Bu	 tarz	 TASC	 II	 D	 tipi	 uzun	 lezyonlarında	
penetrasyon	 ve	 kaygan	 özeliği	 olan	 gladius	 gibi	 kılavuz	 tellerin	 kullanılması	 başarı	 şansını	
artırmaktadır.	Olgumuz	buna	iyi	bir	örnek	teşkil	etmektedir.	
	
	
	
	
	
	
	

SB-3:	Perkütan	endovasküler	girişim	ile	başarılı	olarak	aynı	seansta	femoral-popliteal	ve	anterior	
tibial	arter	periferik	arter	darlığı	olgusuna	komplet	revaskülarizasyon	
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Olgu:	Tip-2	diabet,	hipertansiyonve	KAH	tanısı	olan	57	yaşındaki	erkek	hasta	iki	aydır	yürümekle	olan	
bacaklarda	 ağrı	 şikayetiyle	 başvurduğu	 dış	 merkezde	 Doppler	 USG’de	 her	 iki	 süperfisial	 femoral	
arterde	 (SFA)	darlık	 saptanması	üzerine	merkezimize	 yönlendirilmiş.	Alt	 ekstremite	anjiyografisinde	
her	 iki	 SFA	 osteal	 kısımdan	 popliteal	 artere	 kadar	 tıkalı,	 distalleri	 derin	 femoral	 arter	 ile	 zayıf	
doluyordu	(Fontan	sınıf	2b,	Rutherford	4	semptomlu	TASCD	II	D	Lezyon)	(Resim	1A,	1B).	Konsey	kararı	
ile	hastaya	periferik	girişim	planlandı.	Hastanın	şikayetlerinin	sağ	ayakta	fazla	olması	nedeniyle	önce	
Sağ	SFA’ya	müdahale	kararı	alındı.	Bu	amaçla	Sol	femoral	artere	6F	90	cm	uzun	sheath	ile	cross	over	
yapılarak,	sağ	SFA’ya	periferik	girişim	yapıldı.	1	ay	sonra	da	sol	SFA’ya	girişim	kararı	alındı.	
	
İşlem	Aşamaları:	Sol	SFA’ya	müdahale	amacıyla	sağ	femoral	artere	6F	90	cm	uzun	sheath	 ile	girildi,	
cross	over	yapılarak	sol	SFA’ya	perifer	girişim	yapıldı	Hastaya	öncelikle	0.035	260	cm	hidrofilik	kılavuz	
tel,	0.035	135	cm	mikrokateter	desteğiyle	antegrad	olarak	lezyon	geçilmeye	çalışıldı.	Lezyon	antegrad	
olarak	 geçilemeyince	 retrograd	 olarak	 işlem	 yapılmaya	 karar	 verildi.	 Retrogad	 olaral	 Sol	 popliteal	
arterden	 seldinger	 ile	 ponksiyon	 yapılarak	 0.014	 Miracle	 6	 ve	 0.014	 Conguest	 Pro	 ile	 subintimal	
retrograd	 olarak	 darlık	 geçildi.	 Daha	 sonra	 antegrad	 olarak	 0.014	 Conguest	 Pro	 kılavuz	 tel	 ile	
retrograd	olarak	 girilen	 tel	 ile	 uç	 uca	 gelindi.	 Antegrad	 tel	 üzerinden	 3.5x20	mm	koroner	 balon	 ile	
şişirilerek	Reverse	Controlled	Antegrade	and	Retrogarde	subintimal	Tracking	(Reverse	CART)	Tekniği	
ile	retrograd	tel	ilerletildi	(Resim	2A).	Balon	söndürüldükten	sonra	Antegrad	gerçek	lümenden	0.035	
260	cm	kılavuz	 tel	 ilerletilerek	darlık	distaline	gelindi.	Bu	kılavuz	 tel	üzerinden	 retrograd	ponksiyon	
yapılan	bölgeyi	 içine	alacak	 şekilde	 sırayla	distalden	proksimale	doğru	5.0x150	mm	ve	6.0x150	mm	
paklitaksel	kaplı	 Luminor	marka	 ilaçlı	balonlar	 ile	3-5	dk.	 şişirildi.	SFA	ostealde	diseksiyon	olması	ve	
akımın	 optimal	 olmaması	 nedeniyle	 SFA	 osteal	 kısmına	 7.0x60	mm	Heliflek	marka	 self	 expendable	
stent	implante	edildi.	Optimal	stent	açıklığını	sağlamak	amacıyla	stent	5x40	mm	balon	ile	postdilate	
edildi.	Damarda	tam	akım	sağlandı	(Resim	2B).	İşlem	başarılı	olarak	sonlandırıldı.	

	
Tartışma-Sonuç:	
SFA	TASC	II	D	uzun	kronik	total	oklüzyonları	tecrübe	gerektiren	ve	komplikasyonlara	açık	girişimlerdir.	
Bu	tip	lezyonlarda	antegrad	girişim	ile	her	zaman	başarılı	olunamaktadır.	Bu	tarz	TASC	II	D	tipi	uzun	
SFA	lezyonlarında	eşzamanlı	olarak	retrograd	yaklaşım	ile	delici	özeliği	olan	tellerin	kullanılması	başarı	
şansını	artırmaktadır.	Olgumuz	buna	iyi	bir	örnek	teşkil	etmektedir.	
	
	
	

SB-4:	Perkütan	endovasküler	girişimle	Reverse	CART	tekniği	ile	tedavi	edilen	komplike	iki	taraflı	
SFA	periferik	arter	darlığı	olgusu	

	



	
	
Dr.	Onur	Taşar	
S.B.Ü.	Elazığ	Eğt.	ve	Arş.	Hastanesi,	Elazığ,	Türkiye	
	
Olgu:	 41	 yaşında	 kadın	 hasta,	 1	 ay	 önce	 stabil	 angina	 nedeniyle	 yapılan	 koroner	 anjiografide	 LAD	
arter	 proksimalindeki	 kritik	 lezyona	 direkt	 stent	 implantasyonu	 yapılmış.	 İşlemden	 1	 ay	 sonra	 aynı	
merkeze	 şiddetli	 göğüs	 ağrısı	 nedeniyle	 başvurduğundan	 acil	 koroner	 anjiografi	 yapılmış	 ve	 LAD	
proksimalindeki	 stentin	 tromboze	 olduğu	 görülerek	 primer	 PCI	 işlemine	 geçilmiş.	 Lezyon	 balon	 ile	
dilate	 edildikten	 sonra	 TIMI	 3	 distal	 akım	 elde	 edilmiş	 ancak	 stentli	 segmentte	 diseksiyon	 benzeri	
anjiografik	 görüntü	 saptanmış.	 Diseksiyon	 hattı	 başka	 bir	 stentle	 kapatılmak	 istenmesine	 rağmen,	
stentin	 ilerlememesi	 üzerine	 işleme	 son	 verilerek	 kliniğimize	 refere	 edilmiş.	 Başvuru	 anında	 aralıklı	
gelen	 tipik	 angina	 epizotları	mevcut	 olan	 hastanın	 dinamik	 EKG	 değişiklikleri	 olması	 üzerine	 tekrar	
anjiografi	yapıldı	ve	proksimal	stent	alanında	diseke	ve	kısmi	tromboze	görünüm	ile	ilgili	alanda	%50	
stenoz	 tespit	 edildi.	 Lezyonun	aydınlatılması	 amacıyla	Optik	 koherans	 tomografi	 (OCT)	 yapıldı.	 Elde	
edilen	görüntülerde,	bir	önceki	 işlem	esnasında	muhtemelen	klavuz	 tel	 in	stent	strutları	 ile	endotel	
arasından	 ilerleyerek	geçilmesinden	 sonra	yapılan	balon	dilatasyon	 ile,	 	 1	ay	önce	 implante	edilmiş	
stentin	 proksimal	 strutlarının	 bir	 miktar	 endotel	 dokusu	 ile	 birlikte	 lümene	 doğru	 iyatrojenik	
malappozisyonu,	diseksiyon	ve	lumen	içi	trombus	saptandı.	Yine	OCT	görüntülerinde	bu	kez	klavuz	tel	
in	stent	strutları	altından	geçmediğinden	emin	olunduktan	sonra	2.5x20mm	non	compliant	balon	ile	
dilatasyon	 yapıldı	 (Figür).	 Netice	 olarak	 hem	 anjiografik	 görüntülerde	 hem	 de	 son	 alınan	 OCT	
görüntülerinde	 lezyonun	 tam	olarak	açıldığı	 ve	 stentin	 full	appoze	olduğu	görüldü.	Klinik	 takiplerde	
asemptomatik	seyreden	hasta	3.	gün	taburcu	edildi.	
	
Tartışma:	 Bu	 yıl	 40.	 yılını	 dolduran	 perkutan	 koroner	 işlemler,	 gelişen	 dünyada,koroner	 arter	
hastalarının	 önemli	 bir	 kısmını	 teşkil	 eden	 akut	 koroner	 sendrom	 hastalarında	 hayat	 kurtarıcı	
olmaktadır.	 Ancak	 kimi	 koroner	 girişim	 gerektiren	 durumlarda	 esas	 patolojinin	 ve	 çözümünün	
bulunmasında	tek	başına	koroner	anjiografi,	vakamızda	da	olduğu	gibi	yeterli	olamamaktadır.	Optik	
koherans	tomografi	yardımıyla	damar	 içi	ve	damar	duvarı	anatominin	detaylı	olarak	 incelenmesi	bu	
gibi	vakalarda	hayat	kurtarıcı	bilgiler	verebilir.	
	
	
Figür		
	

SB-5	Optik	Koherans	Tomografi	Klavuzluğunda	Komplike	Bir	PCI	Olgusu	
	



	
A:	koroner	anjiografi	proksimal	LAD	deki	disesiyon	ve	trombus	alanını	 (siyah	ok)	göstermektedir.	B:	
balon	dilatasyon	öncesi	OCT	görüntüsü;	 stent	proksimalindeki	 strut	malappozisyonu	ve	diseksiyonu	
(beyaz	 düz	 oklar),	 ile	 intraluminal	 trombusu	 (beyaz	 kesikli	 oklar)	 göstermektedir.	 C:	 noncomplian	
balon	 dilatasyon	 sonrası	 lezyonun	 tamamen	 açıldığı,	 stentin	 ekspanse	 olduğu	 (siyah	 kesikli	 oklar)	
anjiografi	 görüntüsü.	 D:	 balon	 dilatasyon	 sonrası	 stent	 proksimalinin	 full	 appoze	 olduğu	 OCT	
görüntüsü.	
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Yunus	Çelik;	Kırıkkale	Yüksek	İhtisas	Hastanesi	Kardiyoloji	Kliniği,	Türkiye	
Sedat	Köroğlu;	Necip	Fazıl	Şehir	Hastanesi	Kardiyoloji	Kliniği,	Kahramanmaraş,	Türkiye	
	
Olgu:	Akut	koroner	 sendromlar	 sık	karşılaşılır	 ve	 farklı	hastalık	gruplarıyla	birliktelik	gösterebilir.	Bu	
sunuda,	literatürde	nadir	rastlanan	akut	inferior	miyokard	enfarktüsü	(ME)	ile	aynı	anda	tespit	edilen	
akut	sağ	ana	iliyak	arter	trombozu	anlatılmış;	olası	etkenler	ve	patofizyoloji	kısaca	tartışılmıştır.			
Bulgular:	51	yaşında	erkek	hasta,	acile	şiddetli	bacak	ve	göğüs	ağrısı	şikâyeti	ile	geldi.	Özgeçmişinde;	
4	yıl	önce	LIMA/LAD,	Safen/RCA	by-pass	olduğu,	2	yıl	önce	bacak	ağrısı	ile	gittiği	merkezde	her	iki	ana	
iliyak	 artere	 stent	 takıldığı	 tespit	 edildi.	 Hasta	 30	 paket/yıl	 sigara	 içicisiydi	 ve	 12	 yıldır	 tip	 1	 DM	
nedeniyle	 tedavi	 alıyordu.	 Çekilen	 EKG’de	 inferior	ME	 ve	 atriyoventriküler	 tam	blok	 saptandı	 (Şekil	
1A).	Periferik	nabız	muayenesinde,	nabız	sağ	femoral	arterde	çok	zayıf	hissedildi,	popliteal	arterde	ise	
nabız	yoktu.	Ekokardiyografide	inferior	segmentte	hipokinezi	saptandı.	Hastaya	geçici	kalp	pili	takıldı.	
Koroner	 anjiyografide	 LAD	 %90	 (LIMA-LAD	 açık),	 Cx	 ardışık	 %70	 ve	 %100,	 RCA	 %100	 (Safen-RCA	
ostiumdan	 %100)	 tıkalı	 idi	 (Şekil	 1B).	 Aynı	 diyagnostik	 kateter	 ile	 abdominal	 aortadan	 yapılan	
görüntülemede	 sağ	 ana	 iliak	 arterin	 ostiumundan	 total	 tıkalı	 olduğu	 görüldü	 (Şekil	 2A).	 Laboratuar	
parametrelerinde	troponin	ve	hemoglobin	A1c	yüksekliği	dışında	anormallik	yoktu.		
RCA	nativ	damar	 lezyonuna	3.0x24	mm	ilaç	kaplı	stent	ve	4.0x14	mm	çıplak	stent	overlap	yapılarak	
yerleştirildi	 ve	 tam	 açıklık	 sağlandı	 (Şekil	 1C).	 Sağ	 ana	 iliak	 arter,	 sol	 taraftan	 Jr4	 kateter	 ile	
yaklaşılarak	conquest	pro	12	tel	ile	geçilmeye	çalışıldı,	ancak	tel	ilerletilemedi.	Sonra	aynı	taraflı	zayıf	
femoral	 arter	 nabzından	 J	 guide	 gönderildi,	 J	 guide	 osteal	 lezyonu	 geçti	 ve	 sheat	 yerleştirilerek	
görüntüleme	yapıldı.	Jr4	guiding	kateter	aspirasyon	kateteri	gibi	kullanıldı,	bir	miktar	trombus	geldiği	
görüldü.	 Conguest	 pro	 12	 tel	 ile	 lezyon	 geçildikten	 sonra	 4.5x20	 mm	 semi-komplian	 balon	 ile	
dilatasyon	 yapıldı	 (Şekil	 2B-C).	 Ardından	 yapılan	 görüntülemede	 yeterli	 açıklığın	 sağlandığı,	 kontrol	
muayenede	distal	nabızların	dolgunlaştığı	 ve	hastanın	 şikâyetlerinin	gerilediği	görüldü.	Hasta	yoğun	
bakıma	alınarak	tirofiban	infüzyonu	başlandı.	Takiplerde	hastada	sinüs	ritmi	geri	geldi	ve	geçici	kalp	
pili	çıkarıldı.	Hasta	önerilerle	sorunsuz	olarak	taburcu	edildi.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

SB-6	Akut	inferior	miyokard	enfarktüsü	ile	birlikte	akut	sağ	ana	iliak	arter	trombozu	



Sonuç-tartışma:	 Sol	 ventriküler	 (SV)	 trombüs	 oluşumuna	 bağlı	 tromboembolik	 olaylar,	 Akut	 ME	
sonrası	 önemli	 komplikasyonlardandır.	 Perkutan	 koroner	 girişimle	 tedavi	 edilen	 akut	 ME	
hastalarında,	 SV	 trombüs	 oranı	 farklı	 iki	 çalışmada	 %5.4	 ve	 %7.1	 bulunmuştur.	 SV	 bölgesel	 duvar	
akinezisi	 staza,	 uzamış	 iskemi	 ise	 inflamatuar	 değişikliklerle	 birlikte	 subendokardiyal	 doku	 hasarına	
yol	açar.	Ayrıca,	bu	hastalarda	koagülasyona	yatkınlık	durumu	söz	konusudur.	Bu	triad	fibrin,	kırmızı	
kan	 hücreleri	 ve	 trombositlerden	 meydana	 gelen	 SV	 trombüs	 oluşumuna	 yol	 açabilir.	 Trombüs	
oluşumu	sıklıkla	apikal	bölgede	olsa	da;	daha	az	oranlarda	septal	duvarda	ve	inferoposterior	duvarda	
da	 görülebilir	 (3).	 Periferik	 arter	 embolisinin	 en	 sık	 kaynağı	 atriyal	 fibrilasyon	 olsun	 olmasın	 kalp	
kapak	 hastalıkları	 ve	 ME	 sonrası	 oluşan	 ventriküler	 mural	 trombüstür.	 Akut	 embolik	 ekstremite	
iskemisi	tedavisi	için	uzun	süre	cerrahi	yöntemler	altın	standart	olarak	değerlendirilmiştir.	Cerrahinin	
yüksek	 mortalite	 oranları	 nedeniyle,	 son	 dönemlerde	 lokal	 trombolizis	 ve	 perkutan	 mekanik	
trombektomi	de	giderek	artan	oranlarda	ve	başarıyla	kullanılmaktadır.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Oktay	Musayev,	Firdovsi	İbrhimov,	Gülane	Ağayev,	
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64	yaşlı	erkek	hasta	3-4	saatlik	göğsünde	ağrı	şikayeti	ile	kliniğimize	başvurdu.	Hastanın	EKG-de	akut	
inferior	miokard	 infarktüsü	 saptandı.	Hastaya	acil	 koroner	anjiyografi	 yapıldı.	 LAD	mid	%100	kronik	
total,RCA	proksimal	 	%90	 ,RCA	mid	%100	trombotik	darlık	görüldü.	RCA	damar	bir	kaç	defa	2.5	x12	
mm	 balonla	 predilate	 edilmesine	 rağmen	 trombüs	 yükü	 yüksek	 olduğundan	 yeterli	 distal	 akım	
sağlanamadı.	 Hastaya	 kateter	 ile	 manual	 trombüs	 aspirasiyonu	 yapıldı	 ve	 trombüs	 parçacıkları	
çıkarıldı.	 Trombüs	 yükü	 sıfıra	 indirildi.	 Trombüs	 aspirasiyonundan	 sonra	 TIMI	 III	 akıma	ulaşıldı.	 RCA	
mid	2adet	3x22	mm	ve	proksimal	3.5x22	BMS	stent	implante	edildi.	Stent	içi	3x12	mm	ve	3.5x	12	mm	
NC	balonla	post	dilate	edilerek	işlem	başarıyla	sonlandırıldı.	

	
			
TASTE	ve	TOTALl	çalışmalarına	göre	PCI	öncesi	trombüs	aspirasiyonu	yapılan	ve	yapılmayan	iki	grup	
arasında	mortalite	 ve	 1	 yıllık	 takipte	 önemli	 fark	 olmadığı	 ve	 PCİ	 öncesi	 trombüs	 aspirasiyonunun	
faydalı	 olmadığı	 yayımlanmıştır.	 Bu	 çalışmalara	 ve	 yapılan	 meta	 analizlere	 göre	 2017	 ESC	 ST	
elevasyonlu	 miokard	 infarktüsü	 kılavuzunda	 rutin	 trombüs	 aspirasiyonunun	 yapılmasının	
önerilmemektedir.	 Bazı	meta	 analizlerde	 trombüs	 aspirasiyonunun	 strok	 ve	 SVO	 riskini	 artırdığı	 da	
iddia	 ediliyor.	 Lakin	 seçilmiş	 trombüs	 yükü	 yüksek	 olan	 hastalarda	 PCI’den	 önce	 trombüs	
aspirasiyonunun	faydalı	olduğu	gösterilmiştir.	
Biz	 de,	 trombüs	 yükü	 yüksek	 olan	 bu	 hastada	 trombüs	 aspirasiyonu	 ile	 başarılı	 sonuç	 aldık.	Uygun	
vakalarda	kullanımının	işlem	başarısını	artırdığını	düşünüyoruz.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

SB-7	AKUT	STEMİ-DE	BAŞARILI	TROMB	ASPİRASİYONU	
	



	
	

	
	
Abbaseli	Abbaseliyev	‚		Medına	Yüzbaşıyeva		
Respublika	Müalicevi	Diagnostika	Merkezi	Nezdinde	Bakü	Ürek	Merkezi	
	
Olgu	
Kliğimize	yatışşından	2	gün	önce	başka	bir	merkezde	hamileliyin	36	haftasında	S/C	ile	doğmuş,	1750	
gr	çekide,	APCAR	skoru	6,	bayan.		
Doğumdan	 kısa	 zaman	 sonra	 hastada	 ciddi	 dispne,	 siyanoz	 ve	 oksijen	 satürasyonda	 %75-e	 kadar	
azalma	olması	sebebiyle	acilen	küveze	alınmış,	müayenede	kalp	üzerinde	üfürüm	duyulması	üzerine	
kardiyolojı	 konsultasyonu	 istenmiş.	 Ekokardiografi	 müayinesinde	 ciddi	 Pulmonar	 Stenoz	 +	 Patent	
Duktus	Arteriozus+	restriktiv	Patent	Foramen	Ovale	 tanısı	konmuş,	Hastaya	acilen	Prostoglandin	E1	
infüzyonu	 başlanmış,	 ınfüzyon	 sonrası	 oksigen	 desteyınde	 satürasyon	 %90-95’lar	 düzeyine	 çıkmış,	
genel	durumu	ve	hemodinamisi	satbilleşmiş.	Bir	sonraki	gün	PGE1	infüzyonuna	rağmen	satürasyonda	
azalma	izlenmiş-	%85-90	lar	düzeyinde	olmuş,	kontrol	Ekokardiografide	de	PDA	çapında	hafif	küçülme	
izlenmiş.	İnfüzyon	dozu	artırılmış,	satürasyon	yeniden	%90-nın	üzerine	çıkmış.	Infüzyona	rağmen	PDA	
nın	 kapanma	 riski	 olması	 ve	 satbil	 bır	 durum	 saklanamadığından	 dolayı	 hastanın	 tarafımızdan	
konsultasyonu	 istenmiş.	 Hastaya	 Perkutan	 Pulmonar	 Balon	 Valvuloplasti	 önerildi	 ve	 hasta	 bizim	
hastanenin	 kardioyoloji	 bölümüne	 nakil	 olundu.	 Ekokardiografi	 müayenesınde	 Pulmonar	 valvulyar	
stenoz	 +	 PDA	 dışında	 sağ	 ventrikülün	 ileri	 derece	 hipertrofiyası	 nedeniyle	 kavitesinin	 çok	 küçük	 ve	
hipoplazik	olduğu	görüldü.	Pulmonar	annulus	6mm	ölçüldü	(Resim).	
Hasta	 genel	 anesteziya	 altında	 angiografiya	 laboratuarına	 alınarak	 femoral	 arter	 ve	 ven	 sheatleri	
yerleştirildi.	 4F	 Pigtail	 kateterle	 sağ	 ventrikül	 basıncı	 95/0-8mmHg,	 PA:	 35mmHg	 ölçüldü,	
ventrikülografi	olundu.	Daha	sonra	8mm	x	3sm	TYSHAK-II	valvuloplasti	balonu	kullanılarak	ve	toplam	
3	defa	şişirilerek	pulmonar	valvuloplasti	olundu.	İşlem	sonrası	RV	basıncı	32mmHg	ölçüldü	ve	optimal	
sonuç	 nedeniyle	 işlem	 hiçbir	 komplikasyon	 olmadan	 sonlandırıldı.	 İşlemden	 4	 saat	 sonra	 tedavinin	
devamı	için	hasta	kendi	hastanesinin	pediatri	bölümüne	nakil	olundu.		
Tartışma	
Perkutan	 Pulmonar	 Balon	 Valvuloplasti	 (PPBV)	 günümüzde	 izole	 pulmonar	 valvulyar	 stenozda	 ilk	
tercihdir	 (3)	 .	 Genel	 endikasyon	 kardiak	 indeksi	 normal	 olan	 bır	 hastada	 peak-to-peak	 gradientin	
>50mmHg	 olmasıdır.	 Önceleri	 önerilen	 balon/annulus	 oranı	 1.2-1.4	 iken	 günümüzde	 1.2-1.25	 dir.	
Valvuloplasti	 sonuçları	 hipoplastik	 annulus	 ve	 displastik	 kapaklarda	 daha	 kötüdür.	 Mortalite	 ve	
morbidite	 oranı	 açık	 cerrahi	 valvulotomide	 daha	 yüksektir,	 açık	 cerrahi	 ile	 daha	 fazla	 gradient	
azalması	saklanırken	pulmonar	kapak	yetmezliyi	oranı	daha	yüksektir.		
İntakt	 ventrikülarası	 çeperli	 neonatal	 hastalarda	 kritik	 pulmonar	 darlık	 genelde	 supersistemik	 RV	
basıncı,	trikuspit	yetmezlik,atrial	çeperden	sağ-sol	shunt	ve	sıklıkla	duktusa	bağımlı	pulmonar	dolaşım	
ile	 birliktedir.	 Bu	 vakalarda	 komplıkasyon	 oranı	 3-4	 kat	 daha	 fazladır,	 işlem	 öncesi	 mutlaka	 PGE1	
infüzyonu	başlanılmalıdır.	
Neonatal	vakalarda	en	önemli	 sorun	ciddi	 sağ	ventrikül	hipoplazıyasıdır.	Bu	vakalarda	başarılı	PPBV	
sonrası	 bile	 oksigen	 satürasyonunda	düzelme	olmayabilir.	 Sistemik	 venoz	 konjesyon	bulguları	 olan,	
EKO-	 da	 restriktiv	 PFO-su	 olan,	 yüksek	 a	 dalgaları	 ile	 birlikte	 sağ	 atrium	 basıncının	 belirgin	 arttığı	
durumlarda	venoz	dönüşü	arttırmak	için	ilave	olarak	Rashkind	balon	septostomy	yapılmalıdır.	Bu	grup	
vakalarda	PPBV	sonrası	veya	PPBV	yapılmadan	direkt	Blalock-Tausssig	shunt	yapılabilir.		
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SB-8	Patent	Ductus	Arteriozus	(PDA)	bağımlı	Ciddi	Pulmonar	Valvulyar	Stenozlu	Neonatal	Hastada	
Perkutan	Pulmonar	Balon	Valvuloplasti	Uygulaması:	Olgu	Sunumu	

	



	
	
	
	
	
	
	
	


