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P125 - AORT KOARKTASYONUNDA STENT UYGULAMASI: OLGU SUNUMU 

Özcan ÖRSÇEL K, dris ARDIÇ, Ömer AH N, Mehmet G KAYA 

Erciyes Üniversitesi, T p Fakültesi, Ana Bilim Dal , Kayseri 

G R : Aort koarktasyonu konjenital kalp hastal klar n n %8-10’unu olu turur ve ço unlukla 
torakal aortada ductus arteriozusun birle im yerinde görülür. 
Cerrahi ile ba ar  oranlar  yüksek olmas na ra men anevrizma geli imi, rekoarktasyon ve 
hipertansiyon gibi istenmeyen komplikasyonlar nedeniyle son y llarda perkütan uygulamalar da 
öncelikle tercih edilen tedavi yöntemleri haline gelmi tir. 
OLGU: On yedi ya nda erkek hasta çarp nt , nefes darl  ve ba a r s ikayetleri ile klini imize 
ba vurdu. Arteryel kan bas nc  160/90 mm Hg olan hastan n yap lan fizik muayenesinde 
interskapular bölgede belirgin sistolo-diastolik üfürüm tespit edildi. Yap lan transtorasik 
ekokardiyografide biküspit aort kapa , sol atriyuma prolabe olan posterior mitral kapak leafleti, 
minimal mitral kapak yetmezli i ve suprasternal incelemede subklavian arter distalinde continue 
wave doppler ile 13 mmHg gradient izlendi. Toraksa yönelik bilgisayarl  tomografi incelemesinde 
bilateral internal mammarian arterler ve interkostal arterler normalden geni  ve desenden 
aortada subklavian arter ç k ndan sonra daralma tespit edildi. Koarkte segment en dar yerinde 
13 mm olarak tespit edildi ve poststenotik dilatasyon izlendi. Desenden aorta ise en geni  yerinde 
2 cm idi.  
Hasta aort koarktasyonu tan s  ile katater laboratuvar na al nd . Uygulanan katater i leminde 
desendan aorta sol subklavian arter distalindeki koarkte segment proksimalinde kan bas nc
190/120 mm Hg, distalinde kan bas nc  105/60 mm Hg olarak ölçüldü ve 85 mm Hg gradient 
saptand  (Resim 1A-1B). Darl k multipurpose kateter ile geçildi. Uygun covered stent ile darl k
bölgesine gelindi. BIB balon ile önce iç balonla lezyon dilate edildi sonra d taki balon ile 
dilatasyon sa land  ve stent aç ld . lem öncesi 85 mm Hg olan gradient i lem sonras  10 mm Hg 
olarak izlendi (Resim 2). lem esnas nda ve sonras nda komplikasyon olmad .

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, stent implantasyonu 

Resim 1 

Katater i lemi ve koarkte aort segmentinin görünümü 

Resim 2 

Koarkte aort segmentinin dilatasyonu ve stent implantasyonu 
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ÖNSÖZ 

 
 
 
 
 
De erli Meslekta lar m z, 
 
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5 - 8 May s 2010 tarihleri 
aras nda Eski ehir Osmangazi Üniversitesinin ev sahipli inde Eski ehir Anemon Otel'de 
yap lacakt r. 
 
Sizleri, Anadolu’nun yükselen ve geli en ili, beyaz alt n lületa  kayna  Eski ehir’de a rlamaktan 
mutluluk duyaca z.  
 
Kongreler, günümüzde süratle yenilenen ve geli en bilgilerin payla ld , tart ld  mekanlard r. 
Yeni geli ip, büyümekte olan ve Türkiye’nin her taraf na da lm  Pediatrik Kardiyoloji camias n n 
düzenledi i ulusal kongreler, hem kat l mc  say s n n artmas  hem de içeri inin geli mesi 
nedeniyle dikkat çekmeye ba lam , kongreler profesyonel anlamda düzenlenebilir hale gelmi tir.  
 
Kongremizde sizler için en iyi program  haz rlamaya gayret ettik. Kongre öncesinde düzenlenecek 
kurslar n yan  s ra, çal ma gruplar m z n katk lar yla haz rlanan bilimsel program n kat l mc lar n 
beklentilerini kar layaca n  umuyoruz. Sempozyumlar, paneller “Kar t Görü ”, “Nas l Yapal m ?” 
oturumlar  ile pediatrik kalp damar hastal klar yla ilgili bilgilerimizi güncelleyip tart aca z. Bu y l 
olgu odakl  oturumlar ile teorik bilgi yan nda pratik bilgilerin a rl kl  tart ld  konular yer 
alacakt r.  
 
Ulusal ve uluslararas  bilimsel ara t rmalar , poster ve sözlü sunumlarla tart ma ve ö renme 
olana  sa layan kongremizde her y l oldu u gibi bu y l da bildiri ödülleri verilecektir.  
 
Bilimsel program  kadar sevgi ve dostluklar n payla laca  bir sosyal program ile sizleri 
dinlendirmeyi ve ho ça vakit geçirmenizi amaçlamaktay z. Beyaz Alt n lületa , enfes çi  böre i, 
tarihi Odunpazar  Evleri, Hitit ve Frigya yerle im yerleri, Porsuk çay  gezintileri, Eski ehir plajlar , 
festival ve konserleri ile kültür kenti Eski ehir’de ak llarda kalacak bir kongre haz rlamay  
hedefliyoruz. 
 
Kongremizde 5 - 8 May s 2010 tarihinde bulu mak, bilgilerinizi payla mak dileklerimizle sayg lar 
sunar z.  
 
Prof. Dr. Zübeyir K l ç 
Kongre Ba kan  
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