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 Bu rehberdeki bilgiler çocukların çoğunluğuna uygun olacak 
şekilde hazırlanmış olmakla birlikte her çocuğun hastalığı ve 
ameliyatı kendisine özeldir. 

 
 Doğuştan kalp hastalıklarını anlayabilmek için öncelikle 

kalbin normal yapısını bilmek gerekir. 

 
      KALBİN NORMAL YAPISI 
 

 
 Normal kalplerde 4 tane odacık mevcuttur. Bu odacıklardan 

üsttekilere atrium (kulakçık) alttakilere ventrikül (karıncık) 
denir.  

 Kulakçıklardan sağdakine oksijeni az olan kan, üst 
toplardamar (vena cava superior) ve alt toplardamar (vena 
cava inferior) ile gelir. Bu kan, sağ kulakçık ve sağ karıncık 
arasında soğan zarı kalınlığında üç yapraklı kapaktan 
(triküspit kapak) geçerek sağ karıncığa ulaşır. Sağ 
karıncıktaki kan pulmoner arter aracılığı ile oksijeni arttırmak 
için akciğerlere pompalanır.  

 Akciğerlerde temizlenmiş oksijenden zengin kan 4 tane 
pulmoner ven ile sol kulakçığa gelir.  Sol kulakçıktan gelen 
temiz kan, soğan zarı kalınlığında iki yapraklı kapaktan 
(mitral kapak) geçerek sol karıncığa gelir. Sol karıncıktaki 
kan da oksijen ihtiyacı ve dokuların beslenmesi için aorta 
aracılığı ile tüm vücuda gönderilir. 
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SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE AMELİYATLARI 

 
 1.ATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD) ve AMELİYATI 
 
 Normal kalpte iki karıncık ve iki 

kulakçık vardır. Bunlar arasında 
bağlantı bulunmaz.  

 ASD, kalbin iki kulakçığı arasındaki 
anormal bağlantı (delik) olması 
durumudur. ASD’lerin bir kısmı 
kendiliğinden kapanırken bir kısmı 
kapanmayıp açık kalır. ASD, 
akciğere fazla kan gitmesine ve kalbin sol tarafının fazla 
zorlanmasına neden olur. Uzun vadede geri dönüşümsüz 
akciğer hipertansiyonuna neden olur ve bu durumda hasta 
tedavi şansını yitirir. Bu yüzden kendiliğinden kapanmayan 
ASD’ler tedavi edilmelidir. 

 

 

 
 
 

 Küçük delikler, çocuklar 4-5 yaşa gelene kadar 
kendiliğinden kapanır. Ancak sağ kalp boşluklarında 
genişleme meydana gelmiş ise tedavi gerektirir. Delik küçük 
ise ameliyatta doğrudan dikişle kapatılabilir. Büyük ASD'ler 
genellikle yama ile kapatılır. Ameliyattan sonra bu yama, 
normal kalp dokusu ile kaplanarak kalbin kalıcı bir parçası 
haline gelir 

 

ASD 
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   2.VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) ve  
   AMELİYATI 
 

 Normal kalpte iki karıncık arasında 
bağlantı bulunmaz.  

 VSD, kalbin iki karıncığı arasında 
anormal bağlantı (delik) olması 
durumudur. VSD, akciğere fazla kan 
gitmesine ve kalbin sol tarafının fazla 
zorlanmasına neden olur. Çocukta 
beslenme güçlüğü, çabuk yorulma, 
büyüme gelişme geriliği,  sık akciğer enfeksiyonu ve kalp 
yetmezliğine neden olabilir. Küçük VSD’ler kendiliğinden 
kapanabileceği için kontrol altında tutularak belli bir yaşa 
kadar takip edilebilir ve kapanmazsa tedavi edilir. Büyük 
VSD’ler ise tedavi edilmediği takdirde kalıcı akciğer 
hipertansiyonuna neden olabileceği için erkenden tedavi 
edilmelidir.  

  VSD küçük ise ameliyat ile doğrudan dikişle kapatılabilir. 
Büyük VSD'ler genellikle yama ile kapatılır. Ameliyattan 
sonra bu yama, normal kalp dokusu ile kaplanarak kalbin 
kalıcı bir parçası haline gelir. 
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3.PATENT DUKTUS ARTERİOZUS (PDA) ve 
AMELİYATI 

 
 Normalde akciğer atardamarı ile 

vücut ana atardamarı olan aort 
arasındaki bağlantı doğumdan 
sonra kendiliğinden kapanır.  

 PDA, bu bağlantının kapanmayıp 
devam etmesi durumudur. Erken 
doğumlarda daha sık görülür. 
PDA, akciğere fazla kan 
gitmesine ve kalbin sol tarafının fazla zorlanmasına neden 
olur. Çocukta beslenme güçlüğü, çabuk yorulma ve sık 
akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir.  

 
 Bazı kalp hastalıklarında bu deliğin açık kalması istenirken 

bazen de ameliyat ile PDA ’nın aorta ve pulmoner 
taraflarının birbirinden ayrılarak ve uçlarının ayrı ayrı 
dikilerek kapatılması sağlanır. (PDA Ligasyonu) 

 

                            

 
 
 



7 / 28 

 

4.ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT  (AVSD)  
ve AMELİYATI 

  
 AVSD, kulakçıkların ve karıncıkların 

kendi aralarında anormal açıklık 
(delik) bulunması ve iki adet olması 
gereken kapakların tek bir büyük 
kapak şeklinde olması durumudur. 
Down sendromu olan çocuklarda 
daha sık görülür. AVSD, akciğere 
fazla kan gitmesine ve kalbin sol 
tarafının fazla zorlanmasına neden 
olur. Çocukta beslenme güçlüğü, 
çabuk yorulma, büyüme gelişme 
geriliği,  sık akciğer enfeksiyonu ve 
kalp yetmezliğine neden olabilir. 
Tedavi edilmediği takdirde kalıcı akciğer hipertansiyonuna 
neden olabileceği için bebeklik çağında tedavi edilmelidir. 

 
 Tedavide açık kalp ameliyatı ile kalp içi deliklerin yamalarla 

kapatılması ve tek olan kapağın ikiye bölünüp iki adet kapak 
oluşturulması operasyonu uygulanır. Ameliyat sonrası yeni 
oluşturulan kapaklarda yetmezlik ya da darlık gelişebilir. 
Uzun vadede hastanın bu kapaklara müdahale için yeniden 
ameliyat edilmesi gerekebilir. Ameliyat sonrası geçici veya 
kalıcı kalp pili ihtiyacı olabilir. Bir diğer komplikasyon da sol 
karıncık çıkışında darlık oluşmasıdır. Bu durumda darlığın 
düzeltilmesi için yeniden ameliyat gerekebilir. 
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 5.KISMİ PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ      
 (PAPVD) ve AMELİYATI 

  
 Kısmi anormal pulmoner venöz 

bağlantı, doğumla birlikte ortaya 
çıkan bir hastalıktır. Akciğerlerden 
kalbe doğru kan taşıyan bazı 
damarların (pulmoner venlerin) 
normalde kalbin sol üst odacığına 
(sol atrium) açılması gerekirken 
diğer kan damarlarına veya kalbin 
sağ üst tarafındaki odacığa (sağ atrium ) aktığı doğumsal 
kalp kusurudur. Bu kusuru olan bazı insanlarda kalbin üst 
odacıkları arasındaki duvarda (atriyal septum) bir delik de 
bulunur. Hastada herhangi bir belirti yoksa ya da oksijen 
açısından zengin ve oksijen açısından kötü kan karışımı 
fazla değilse bu durumu tedavi etmek için ameliyata ihtiyaç 
olmayabilir. Hastanın kalbinde çok miktarda oksijenden 
zengin ve oksijenden fakir kan karışımı varsa veya hasta sık 
akciğer enfeksiyonu geçiriyorsa cerrahi tedavi gerekebilir.  

 
 
 Yapılacak ameliyat yanlış yere 

açılan akciğer damarlarının sol üst 
odacığa bağlantısını sağlamaktır. 
Hasta başka bir kalp hastalığı 
nedeniyle kalp ameliyatı geçiriyorsa 
cerrahlar bu kalp kusurunu da aynı 
anda onarabilir. 
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     6.TOTAL ANORMAL VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ 
     (TAPVD) ve AMELİYATI  

 
 Total anormal pulmoner venöz 

bağlantı veya total anormal 
pulmoner venöz geri dönüş, 
doğumla birlikte ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Akciğerlerden kalbe 
doğru kan taşıyan oksijenden 
zengin damarların (pulmoner 
venlerin) tümünün normalde 
kalbin sol üst odacığına (sol atrium ) açılması gerekirken 
diğer kan damarlarına veya kalbin sağ üst tarafındaki 
odacığa (sağ atrium ) aktığı doğumsal kalp kusurudur. Bu 
kusuru olan insanlarda kalbin üst odacıkları arasındaki 
duvarda (atriyal septum) bir delik de bulunur ve sol üst 
odacık normalden daha küçük boyuttadır. Pulmoner 
venlerde doğuştan darlıklar olabilir ve dönen kanın normal 
yerine akamaması sonucu pulmoner hipertansiyon da bu 
hastalarda gözlenen bir durumdur. Ameliyatın hayatın erken 
dönemlerinde yapılması gerekir. 

 
 Ameliyat ile oksijenden zengin damarların (pulmoner 

venlerin) kalbin sol üst odacığına (sol atrium) gelmesi 
sağlanır. Pulmoner venlerde darlık olduğu durumlarda 
ameliyat sırasında bu darlıklara müdahale edilmesi 
gerekebilir. Böyle bir durumda ameliyat sonrası dönemde 
pulmoner venlerde daralma tekrarlayabilir ve çocuğunuzun 
tekrar ameliyat edilmesi veya katater yöntemleriyle tedavi 
edilmesi gerekebilir. Ameliyat sonrası yoğun bakım takibi 
uzun olabilir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



10 / 28 

 

7.MİTRAL KAPAK STENOZU(DARLIK) ve AMELİYATI 
 
 
 Mitral kapağın iki yaprakçığının 

kalınlaşması ve birbirine yapışması 
ve ayrıca kendisini tutan adele ve 
liflerin kalınlaşıp kısalması sonucu 
kapağın daralması ile karakterize 
bir hastalıktır.  

 
 
 
 Doğuştan olabileceği gibi çocukluk döneminde geçirilen akut 

romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişebilir. Mitral 
kapak darlığı sebebiyle akciğerlerden gelen temiz kanın sol 
kulakçıktan sol karıncığa geçişi engellenir. Bu nedenle önce 
sol kulakçık genişler daha sonra kan akciğerlerde birikmeye 
başlar. Kanın geride akciğerlerde birikmesi sonucu akciğer 
içi basıncı artar.  

 
 Mitral darlığının tedavisi; darlığın şiddetine göre değişiklik 

göstermektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterli olabilir. 
Akciğerdeki birikmeyi önlemek için diüretik ilaçlardan  (idrar 
söktürücü) ve çarpıntı için beta blokerler grubu ilaçlardan 
yararlanılır. İleri darlıklarda mitral balon veya açık kalp 
ameliyatı (mitral kapağın cerrahi onarımı veya mitral kapak 
replasmanı) uygulanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



11 / 28 

 

8.TRİKÜSPİT KAPAK ATREZİSİ ve AMELİYATI 
(Atrezi: Kapağın olmaması) 

 
 Bu hastalıkta sağ kulakçık ile sağ 

karıncığı birbirinden ayıran triküspit 
kapak gelişmemiştir. Bu nedenle sağ 
kulakçıktan sağ karıncığa kan akımı 
olmamaktadır. Sonuç olarak sağ 
karıncık küçük kalır ve tam olarak 
gelişemez. Çocuğun hayatta kalması 
iki kulakçık arasında bir delik olmasına 
(ASD) ve iki karıncık arasında bir delik 
(VSD) bulunmasına bağlıdır. Böylece sağ kulakçığa geri 
dönen oksijenden fakir toplardamar kanı iki kulakçık 
arasındaki delikten sol kulakçığa geçer. Burada kan 
akciğerden gelen temizlenmiş oksijenden zengin kan ile 
karışır. Bu oksijenden fakir kan karışımının çoğu sol 
karıncığa geçer ve aort ile vücuda taşınır.  

 
 Çocuklarda akciğerlere giden kan akımı az ise bunu 

artırmak için genellikle şant ameliyatının (aort ile pulmoner 
arter arasında yapay damar bağlantısı kurulması) yapılması 
gerekli olur. Böylece çocuğun morarması azaltılır. Triküspid 
atrezili çocukların bazılarında ise akciğere giden kan akımı 
aşırı olabilir. Bu çocuklarda ise akciğer atardamarında kan 
basıncının artmaması için, akciğerlere giden kan miktarının 
azaltılması gerekir. Bu işleme pulmoner arter banding 
(akciğer atardamarı bantlama) denir. Triküspit atrezili 
hastalara fontan ameliyatı ile tam düzeltme uygulanabilir. 
Fontan Şant için 25 ve 26’ya bakınız. 
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   9.PULMONER STENOZ ve AMELİYATI 
  (Akciğer atardamarı veya kapağında darlık) 
 

 
 Pulmoner kapak kalbin sağ karıncığı ile 

akciğer atardamarı arasındaki kapaktır. 
Kapağın kendisinde, öncesinde ya da 
sonrasında daralma olması durumuna 
pulmoner darlık denir. Bu durumda 
akciğere giden kan azalır ve çocukta 
nefes darlığı ve morarma gibi şikayetler 
olabilir.  

 
 
 
 Tedavide anjiyografi işlemi sırasında 

balon ile genişletme ve ameliyat ile 
darlık oluşturan dokuların çıkarılıp 
damarın yama ile genişletilmesi 
operasyonu uygulanır. 

 
 

 
 

10.PULMONER ATREZİ ve AMELİYATI 

(Akciğer atardamarı kapağının olmaması)  
 

 Pulmoner atrezi (akciğere kan götüren 
damar bozukluğu) doğumdan sonra ilk 
saatlerde veya ilk günlerde kendini 
belli eden doğumsal bir kalp 
kusurudur. Hastanın kalp odacığından 
akciğere kan götüren damarındaki 
kapak doğru bir şekilde oluşmaz ve 
açılıp kapanan bir kapak yerine sert 
bir doku kan akışını engeller. Sağ ve 
sol akciğerlere kan götüren damarlar 
da normale göre küçük kalmıştır. 
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 Bazen karıncıklar arasında bir delik (ventriküler septal 
defekt-VSD ) bu hastalığa eşlik ederken, bazı hastalarda bu 
delik bulunmaz. Akciğere kan “duktus arteriosus”, MAPCA 

veya APCA (yan damarlar) sayesinde gider ve oksijenlenme 
sağlanır.  

 
 Hastanın akciğerlerine giden damarların durumu ve kalp 

odacıklarının gelişme durumu uygulanacak tedavileri 
değiştirmektedir. Eğer akciğer damarları iyi gelişmişse ve 
kalp odacıkları uygunsa, ameliyatta akciğerlere kan götüren 
damarlar değerlendirilir ve tek bir damar haline getirilerek 
sağ alt odacığa yapay kapaklı/kapaksız bir damar grefti ile 
bağlantılı hale getirilir ve delik kapatılır. Bazı durumlarda 
damarların yeterli olarak gelişmediği ameliyatta yapılan test 
ile görülür ve damarlar birbirlerine bağlantı kurularak tek bir 
damar haline getirilir ve yapay damar grefti kullanılarak 
aorta bağlanır. Böylece akciğerlere kan gidişi arttırılarak 
gelişmesi için süre tanınır. İlerleyen zamanda tekrar 
ameliyata alınır ve eğer gelişme görülürse sağ alt odacıkla 
bağlantısı kapaklı damar grefti ile sağlanır. Ameliyat sonrası 
takibinde yapay damarın durumu takip edilir ve zaman 
içinde daralma veya yetmezlik izlenmesi durumunda bu 
damarların değiştirilmesi için tekrar ameliyata alınır. 
Pulmoner atrezi olan bazı hastalarda ek olarak sağ kalp 
odacıklarında da gelişme geriliği olabilir. Böyle durumlarda 
hasta tek kalp odacıklı hastalarda uygulanan tedavi 
yöntemleri ile tedavi edilir Bu hastalara akciğere kan akımı 
sağlanması için öncelikle stent uygulanması veya şant 
ameliyatı yapılır ve sonrasında Glenn ve Fontan 

operasyonları ile tedavileri tamamlanır. Glenn Şant için 
sayfa 24’e, Fontan Şant için 25 ve 26’ya bakınız. 
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11.FALLOT TETRALOJİSİ (TOFF)  ve AMELİYATI 
 

 Bu hastalıkta kalpte birden fazla anormallik mevcuttur. 
Pulmoner kapak, kalbin sağ karıncığı ile akciğer atardamarı 
arasındaki kapaktır. Kapağın kendisinde, öncesinde ya da 
sonrasında daralma olması durumuna pulmoner darlık 
denir. Bu hastalıkta pulmoner darlık, sağ karıncık duvarında 
kalınlaşma ve karıncıklar arasında delik (VSD) mevcuttur.  
Akciğere giden kan miktarı azalır ve kalp fazla zorlanır. 
Çocukta morarma, nefes darlığı, nöbetler ve bayılma 
olabilir. 

 
 
 Genelde tedavi için tam düzeltme ameliyatı yapılır. Bu 

ameliyatta pulmoner darlığın giderilmesi ve 
kalp içi deliğin yama ile kapatılması işlemi 
yapılır. Pulmoner darlığın giderilmesi sonrası 
bazen pulmoner kapakta yetmezlik meydana 
gelebilir. Bu durum çocuğun gelişimini 
bozmaz fakat uzun vadede katater ile ya da 
ameliyat ile yapay kapak takılması 
gerekebilir. Tam düzeltme ameliyatına uygun 
olmayan hastalarda ise bazen şant operasyonu uygulamak 
gerekebilir. Bu ameliyatta geçici bir iyileşme sağlamak için 
operasyonla aort damarı ile akciğer damarı arasında bir 
bağlantı sağlanabilir ve böylece akciğere giden kan akımı 
artar. 
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     12.AORT KOARKTASYONU (DARALMA) ve   
     AMELİYATI 
 
 Aort damarı, kalpten çıkan ve 

bütün vücuda giden kanı 
taşıyan ana damardır. Bu 
damarın daralması durumuna 
aort koarktasyonu denir. 
Daralmanın olduğu bölge ile 
kalp arasında kan basıncı çok 
yüksektir. Bu durum kalpte 
zorlanma ve yetmezlik yapabilir. Tedavi edilmediği takdirde 
bazen kalıcı hipertansiyon gelişebilir. Darlığın şiddetine göre 
bazen kalp yetmezliği doğumdan hemen sonra ortaya 
çıkabilir ve hemen tedavi edilmesi gerekebilir.  

 
 Tedavide anjiografi ile balon-stent 

işlemi ya da darlığın giderilmesi için 
operasyon gerekebilir. Yapılacak 
ameliyatta, kalp akciğer makinesine 
gerek duyulmaz (kapalı kalp 
ameliyatı) göğüs sol yan tarafından 
açılarak aort damarındaki darlığa 
ulaşılır. Bu darlık farklı teknikler kullanılarak giderilebilir. En 
sık kullanılan yöntem, aortun dar olan bölgesinin 
çıkartılması ve kalan kısımların uç uca dikilmesi şeklindedir. 
Diğer yöntemlerde ise kol damarı ile veya sentetik bir damar 
materyali kullanılarak aortun daralmış bölgesi genişletilebilir. 
Nadiren aortada tekrar darlık oluşabilir. Bu durumlarda 
bazen ikinci bir ameliyat gerekli olabilir. Hastaların bir kısmı, 
kateter yolu ile balon kullanılarak genişletme (balon 
anjiyoplasti) yöntemiyle tedavi edilebilir. Bazı hastalarda, 
özellikle büyük çocuklar ve erişkinlerde daralmış olan aort 
tamir edilse de kan basıncı belli bir süre veya nadiren ömür 
boyu yüksek kalabilir ve hipertansiyonu kontrol etmek için 
ilaç kullanımı gerekli olabilir.  
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13.AORT STENOZU ve AMELİYATI 

 

 Aort stenozu; aort kapağın sertleştiği, açıklığının (ağzının) 

daraldığı ve kapağın kan akışını engellediği bir hastalıktır.  
 Darlığın derecesi belli bir seviyenin üstünde olan tüm 

hastalarda cerrahi müdahale gereklidir. Darlığın yerine göre 
yapılacak müdahale farklılıklar gösterir. Kapağın altındaki 
darlıklar genellikle kesilerek çıkartılabilirler. Aort kapağını 
tutan darlıklarda kapak genişletilebilir. Aort kapağının 
üstündeki, aort damarını tutan darlıklarda ise, yama ile 
genişletme işlemi uygulanabilir. Aort kapağının kendisini 
tutan darlıkların bir kısmında darlık, kateter yolu ile 
uygulanan balonla genişletme (balon valvüloplasti)  
yöntemiyle giderilebilir. Yapılan girişimle darlık giderilse bile 
kapakta bir miktar deformasyon kalacaktır. Belli bir süre 
sonra deforme kapak fonksiyonu tekrar bozulabilir. Bu 
durumlarda ikinci bir cerrahi girişim gerekli olabilir. 
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     14.TRUNKUS ARTERİOZUS ve AMELİYATI 
      (Kalpten tek bir büyük damarın çıkması) 

 Doğumla birlikte nadir izlenen 
kalp hastalıklarından biridir. 
Normalde kalpten çıkan aort 
(tüm vücuda oksijenden zengin 
kan taşıyan damar) ve pulmoner 
arter (akciğere kan taşıyan 
damar) ayrı ayrı çıkarken bu 
hastalarda tek bir damar 
şeklinde kalpten çıkmaktadır. 
Bununla birlikte kalp alt odacıkları arasında bir delik 
(ventriküler septal defekt) de bulunmaktadır. Bu hastaların 
hayatın ilk aylarında ameliyat olmaları gerekmektedir. 

 Ameliyat ile oksijenden zengin ve fakir kanın karışımı 
engellenir delik( ventriküler septal 
defekt ) kapatılır ve sağ ve sol alt 
odacıklar ile aortun ve pulmoner 
arterin devamlılığı sağlanır. Akciğer 
kan dolaşımı için yapay kapaklı 
damar grefti kullanılması çoğu 
zaman gerekir.  

 Ameliyat sonrası yoğun bakım 
takibi çocuğun ameliyat öncesi 

durumuna ve eşlik eden diğer hastalıklara bağlı olarak 
uzayabilir. Ameliyat sonrası erken dönemde akciğer 
hipertansiyonu ve kalp yetmezliğine yönelik tedavi çoğu 
hastada gerekir. Greft kullanılan durumlarda bu greftlerde 
bozulma ya da daralma ilerleyen zamanda gözlenebilir ve 
tekrar ameliyat ile greft değiştirilir. 
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    15.BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU (TGA)  
    Ve AMELİYATI 
 
 
 
 

 Normalde akciğer atardamarı (pulmoner arter) oksijenden 
fakir toplardamar kanını sağ ventrikülden (karıncık) 
akciğerlere taşır. Aort (kalpten çıkan ana atardamar) ise 
oksijenden zengin kanı sol ventrikülden (karıncık) vücuda 
taşır. Büyük arterlerin transpozisyonunda kalpten çıkan bu 
büyük damarlar yer değiştirmiştir. Aort sağ karıncığa 
bağlıdır ve dolayısıyla oksijenden fakir toplardamar kanı 
vücuda pompalanır. Pulmoner arter ise sol karıncığa 
bağlanmıştır ve oksijenden zengin kan tekrar akciğerlere 
pompalanır. 

 
 Büyük atardamarların transpozisyonu yaşamla bağdaşmaz. 

Bebeğin yaşaması için, oksijenden fakir ve zengin kanların, 
bazı bağlantılar yoluyla karışması zorunludur. Bu bağlantılar 
iki kulakçık arasında olan bir delik (atriyal septal defekt-
ASD), iki karıncık arasında olan bir delik (ventriküler septal 
defekt- VSD) veya pulmoner arter (akciğer ana atardamarı) 
ile aort arasındaki damar bağlantısı (patent ductus 
arteriyozus-PDA) şeklinde olabilir.  

 
 Büyük arterlerin transpozisyonu ile doğan bebeklerin 

çoğunda bu bağlantılar yetersiz kaldığından doğumdan 
hemen sonra cilt rengi ileri derecede mor olur. Bu çocuklara 
acil tıbbi müdahale gereklidir. 
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 Büyük arterlerin transpozisyonu cerrahi olarak birkaç şekilde 

düzeltilebilir. Tercih edilen yöntem, Arteryel switch 
(Jatene) adı verilen operasyondur. Bu ameliyatla kalpten 
ters çıkan damarlar, olması gerektikleri yerlere yerleştirilirler. 
Kalbi besleyen koroner damarlar da yeni oluşturulan aort 
damarına taşınır. Bu ameliyatla anatomik düzeltme sağlanır 
ve hastalara normal bir yaşam beklentisi sağlanabilir.  

 Ameliyattan sonra dolaşım normale döner, morluk 
tamamıyla ortadan kalkar. Bu ameliyatın, kan karışımı 
yeterli olmayan çocuklarda tercihen doğumdan sonraki ilk                
3-4 hafta içinde yapılmış olması gerekir. Bu süreyi geçen 
çocuklarda iki aşamalı olarak uygulanabilir. Diğer ameliyat 
alternatifi, kulakçıkların ters çevrilmesi olarak tarif edilebilen 
atriyal switch (Senning) ameliyatıdır. Bu ameliyatla, 
normalde vücuttan dönen oksijenden fakir kan sağ karıncık 
yerine sol karıncığa, akciğerlerden dönen oksijenden zengin 
kan ise sol karıncık yerine sağ karıncığa yönlendirilir. 
Dolayısı ile sağ karıncıktan çıkan aort damarında 
oksijenden zengin kan bulunması sağlanır. Morluk tamamen 
ortadan kalkar, normal gelişim sürdürülür fakat anatomik 
değil, fizyolojik olarak sağlanan bu düzeltme ameliyatı 
sonrası uzun dönemde kalp ritim bozuklukları ve kalp 
yetersizliği ortaya çıkabilir. 
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  16.HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU (HLHS) ve  
  AMELİYATI 
 

 Bu hastalıkta kalpteki kanı vücuda pompalayan sol kulakçık 
ile sol karıncık arasındaki kapakçık ve sol karıncık 
gelişmemiştir. Bunun sonucunda kanı vücuda götüren ana 
damar ya çok az gelişmiş ya da hiç gelişmemiştir. Bu 
durumda vücudun kan ihtiyacını karşılamak için kulakçıklar 
ya da karıncıklar seviyesinde kirli ve temiz kan karışır.  
Gelişmiş olan sağ karıncıktan kan hem akciğere hem de 
anne karnında yaşamın devamlılığını sağlayan bir damar 
vasıtası ile vücuda gönderilir. Bu damarın kapanması                  
ya da kalbin içinde yeterli miktarda kirli ve temiz kanın 
karışması sağlanmazsa hasta yaşayamaz. Çünkü hastanın 
akciğerine oksijenlenmek için giden kan kalbe gelir ama 
oksijenden zengin kan vücuda gönderilemez. 

 
 Bebek doğumda genellikle normal görünür. Doğumdan 

birkaç gün sonra kapanan PDA'nın açık kalması 
sağlanmalıdır. Hipoplastik sol kalp sendromu ile doğan 
bebekler kül rengindedir, hızlı ve zor solurlar. Beslenmeleri 
problemlidir. Eğer tedavi edilmezlerse bu bebekler yaşamın 
ilk günleri veya aylarında kaybedilirler. 
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 Bu kalp kusurunun tamir edilmesi mümkün olmamakla 
beraber bir dizi ameliyat veya kalp nakli ile bu bebekler 
tedavi edilebilir. Bu ameliyatlar çok riskli ve karmaşık olması 
nedeni ile her vaka ayrı olarak değerlendirilir ve tıbbi tedavi 
ve cerrahi yöntemlerle her türlü tedavi seçenekleri ayrıntılı 
olarak değerlendirilir. Ameliyat bir kaç aşamalı olarak 
gerçekleştirilecektir. İlk aşamada Norwood ameliyatı 
yapılarak tüm kanı sağ karıncık vasıtasıyla akciğer ve 
vücuda pompalaması sağlanır. Bu ameliyat doğumdan 
hemen sonra yapılmalıdır. Diğer aşamalar iki yönlü Glenn 
ameliyatı ve nihayetinde Fontan operasyonudur. Bu 
ameliyatlar ile kalbe dönen oksijenden fakir kanı getiren 
toplardamarlar ile akciğer atardamarı arasında bağlantılar 
kurulur. Tüm bu ameliyatların asıl amacı sağ karıncığın 
sadece oksijenlemiş kanı vücuda pompalaması ve 
oksijenden fakir olan kanla oksijenden zengin kanın 

karışmasını önlemek veya azaltmaktır. Glenn Şant için 
sayfa 24’e, Fontan Şant için 25 ve 26’ya bakınız. 

 
 
 

17.HİPOPLASTIK SAĞ KALP SENDROMU NEDİR? 
 

 Bu hastalıkta vücuttan gelen oksijeni az kanı sağ 
kulakçıktan sağ karıncığa götüren kapakçık, kalpteki kanı 
akciğere temizlenmek için pompalayan sağ karıncık 
gelişmemiştir. Bunun sonucunda kanı akciğere götüren ana 
damar ya çok az gelişmiş ya da hiç gelişmemiştir.  Akciğere 
kirli kanın oksijenlenmesi için gitmesi gerekir. Gelişmiş olan 
sol karıncıktan kan hem vücuda hem de anne karnında 
yaşamın devamlılığını sağlayan bir damar vasıtası ile 
akciğere gönderilir. Bu damarın kapanması ya da kalbin 
içinde yeterli miktarda kirli ve temiz kanın karışması 
sağlanmazsa hasta yaşayamaz. 
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 18.EBSTEİN ANOMALİSİ ve AMELİYATI 
 

 
 Ebstein anomalisi, triküspit kapağın embriyolojik olarak 

gelişimindeki bir bozukluk sonucu oluşan kalp hastalığına 
verilen addır. Triküspit kapak, sağ atriyum (kulakçık) ve sağ 
ventrikül (karıncık) arasındaki kan akışını kontrol eden 
kapaktır. Ebstein anomalisinde triküspit kapağın bir kısmı 
normalde olması gereken yerden daha aşağıdadır ve sağ 
ventrikülün (karıncık)  bir kısmı, sağ atriyumun (kulakçık)  bir 
parçası gibi işlev görmektedir. Bunun sonucunda sağ 
atriyum (kulakçık)  çok büyük, sağ ventrikül (karıncık)  ise 
gereğinden küçüktür. Triküspit kapak, sadece aşağı 
yerleşimli değil yapı olarak da bozuktur. Böylece sağ 
ventriküle (karıncık)  pompalanan kanın bir kısmı yapı 
olarak bozuk kapaktan geriye doğru kaçarak sağ atriyuma 
(kulakçık)   geri gelir. Bu durum sağ karıncığı daha da 
büyüteceği gibi yeteri miktarda kanla dolamayan sağ 
ventrikül (karıncık)  de gelişemeyerek küçük kalır.  

 
 Tedavi hastalığın ağırlığına bağlı olarak değişir. Küçük bir 

hasta grubu sadece ilaç tedavisi ile izlenebilirken, genellikle 
cerrahi tedavi uygulanır. Kapak tamiri ve büyümüş kalbin 
onarımı veya kapak değişimi uygulanabilen cerrahi 
alternatiflerdir. 
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     PULMONER BANDİNG NEDİR? 
 
 Normal insan kalbinde akciğere ve 

vücuda giden kan oranı neredeyse 
eşittir. Hastanızda akciğere aşırı 
miktarda kan gitmesine neden olan 
bir durum mevcuttur.  Bu durum 
hastanızın akciğerlerine devamlı 
yüksek miktarda ve yüksek basınçta 
kan gitmesine sebep oluyor. Bu 
durumda müdahale edilmezse akciğere giden yüksek 
miktardaki kan hastanızın akciğer damar tansiyonunun ileri 
yaşlarda geri dönüşümsüz olarak yüksek kalmasına sebep 
olacaktır.  Bu durum operasyon şansını kaybetmesine 
sebep olacaktır. Hastanıza yapılacak bu işlemde akciğerlere 
kan götüren damarın etrafına 3-4 mm genişliğinde bir şerit 
ile dışarıdan daraltma yapılarak istenilen oranda kan miktarı 
azaltılmasını sağlayacaktır. Bu işlem geçici bir çözüm olup 
asıl ameliyat için bir uyum ve geçiş süreci oluşturmak için 
yapılmaktadır. 

 
 
 

     SANTRAL ŞANT NEDİR? 
 
 Damarsal olarak yeterli gelişimi 

olmamış akciğerlerin normal veya 
normale yakın gelişimini sağlamak için 
akciğerlere yeterli miktarda kan 
gitmesi gerekir.  Kalpten vücuda kan 
götüren ana atar damardan yeterince 
gelişmemiş akciğer atar damarına özel 
yapılmış bir boru ile kan getirilip akciğer atardamarlarının 
gelişmesi sağlanır. Bu ameliyat düzeltici bir ameliyat 
olmayıp bir hazırlık ameliyatıdır. Yani esas ameliyattan 
önceki aşamadır. Daha sonra hasta mutlaka tekrar ameliyat 
olacaktır. 
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     BT ŞANT NEDİR? 
 
 Damarsal olarak yeterli gelişimi 

olmamış akciğerlerin normal 
veya normale yakın gelişimini 
sağlamak için akciğerlere yeterli 
miktarda kan gitmesi gerekir.  
Kalpten vücudun üst tarafına 
kan götüren atar damardan 
yeterince gelişmemiş sağ veya sol akciğer atar damarına 
özel yapılmış bir boru ile kan getirilip akciğer atar 
damarlarının gelişmesi sağlanır. Bu ameliyat düzeltici bir 
ameliyat olmayıp bir hazırlık ameliyatıdır. Yani esas 
ameliyattan önceki aşamadır. Daha sonra hasta mutlaka 
tekrar ameliyat olacaktır. 

 
 

 

     GLENN ŞANT NEDİR? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bu ameliyat genelde ikinci aşama olarak yapılır. Hastanın 

akciğerlerine kanın oksijenlenmesi için gitmesi, kirli ve temiz 
kanın karışmasının azaltılması gerekir.  Bu ameliyatta baş, 
boyun ve kollardan oksijeni az olan kanı taşıyan damar sağ 
akciğere veya sol akciğere kan taşıyan damara dikilir.  
Böylece kalbin yükü biraz azaltılmış olur. 
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FONTAN ŞANT NEDİR? 

 

 Karıncıklardan birinin yeterince gelişmediği hastalıklarda 
müdahale edilmediği durumlarda hastanın kaybedilme 
ihtimali yüksektir. Bu ameliyat genelde üçüncü aşama 
olarak yapılır. Hastanın akciğerlerine kanın oksijenlenmesi 
için gitmesi, kirli ve temiz kanın karışmasının artık tamamen 
ortadan kalkması gerekir. Fontan ameliyatı kliniğimizde 
genellikle kalp dışından geçen bir yapay damarın (PTFE 
konduit)  daha önceki akciğer damarı ile üst ana                         
toplardamara olan bağlantısına birleştirilmesi ve diğer 
ucunun da alt ana toplardamara bağlanması şeklinde 
olmaktadır. 

 

Ekstrakardiyak Fontan: 

 Üst ana toplardamar, akciğer atar damarı 
bağlantısı bulunur. Bu genellikle önceki bir 
operasyonda (glenn ameliyatı) yapılmıştır.  
Alt ana toplardamarı, PTFE denilen yapay 
damarla üst taraftaki damar bağlantısına 
birleştirilir. Ek olarak işe yaramayan ana 
akciğer atardamar güdüğü bağlanır. Bazı 
durumlarda kapaklarda kaçak olması 
durumunda kapaklar tamir edilir ya da değiştirilebilir. Bu 
sayede oksijensiz kan akciğerlere akarak oksijenlenir ve sol 
kulakçık ve karıncığa gelerek tüm vücuda gönderilir. 
Böylece hastanın siyanozu (morarması) kaybolur. 
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     Fontan Şant ve Gelecek; 

  Birçok hasta günlük aktivitesine 1-2 ay içinde tamamen 
dönmektedir. 

  Hastalarımızın günlük aktivitelerini düzenli bir şekilde 
arttırmaları, günlük yürüyüş ve egzersizlerini hekim önerileri 
doğrultusunda yapmaları önemlidir. 

  Birçok fontan hastası, siyanoz olmadan (morarma)  iyi bir 
oksijen seviyesi ile normale yakın yaşam sürdürmektedir. 

  Bu ameliyat kesin tedavi edici olmayıp hastaya ileriki 
yaşamında kalp nakli gerekebilir. 

     Geç Dönem Komplikasyonları 

 Akciğer komplikasyonları: Akciğerlerde perfüzyon 
(kanlanma) bozukluğu ve pulmoner arteriyovenöz fistül 
(akciğer atardamarı ve toplardamarı arasında normal 
olmayan bağlantı). 

 Protein kaybeden enteropati: Bağırsaklardan protein 

kaybedilmesi. 

 Tromboembolik komplikasyonlar: Pıhtılaşma bozukluğu. 

 Ritim bozuklukları:  Kalbin düzensiz çalışması. 

 
 

 

    ŞİLOTORAKS NEDİR? 
 
 Nadiren bazı hastaların göğüs tüplerinden yağlı sıvı gelmesi 

(şilotoraks ) durumu izlenebilir. Böyle durumlarda hastalar 
özel diyet uygulamaları, ilaç uygulamaları ya da tamamen 
yemek yemenin durdurularak damardan beslenme 
tedavileriyle takip altına alınır. Bu tedavilere cevap 
vermeyen durumlarda bu akıntının durdurulmasına yönelik 
ameliyat gerekebilir. 
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Kaynaklar 
 
1.Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart Disease 

(Richard A. Jonas) 
 
2. Surgery For Congenital Heart Defects(Jaroslav F Stark,Marc R de 
Leval,Victor T Tsang) 
 
3.  Pediatric Cardiac Surgery(Constantine Mavroudis,Carl Backer) 
 
4. Çocuk Kalp Cerrahisi Platformu (Platform for Pediatric Heart 
Surgery) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 / 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 11  

34303 Küçükçekmece/İstanbul 
Tel:0 212 692 20 00  

www.imaeh.saglik.gov.tr 
 
 

 

 

HB.RH.31 İMAEH 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

http://www.imaeh.saglik.gov.tr/

