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ABSTRACT
The term vascular ring is defined as compression of either or both of the trachea or esophagus by vascular anomalies
resulting from the abnormal development of the aortic arch. It can cause symptoms such as difficulty breathing, stridor,
barking cough, apnea, dysphagia, and recurrent respiratory tract infections. Not to miss the diagnosis, it should definitely
be considered in the differential diagnosis. Therefore, high suspicion is required for its diagnosis. Here, we aimed to raise
awareness about this diagnosis by explaining that we diagnosed vascular ring with computed thorax angiography and its
treatment in our patient who had respiratory and nutritional problems.
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Tekrarlayan hırıltılı çocukta vasküler ring tanısı
ÖZET
Vasküler ring terimi aortik arkın anormal gelişimi sonucu oluşan damarsal anomalilerin trakea veya özefagustan birine veya her ikisine birden bası oluşturması olarak tarif edilir. Solunum zorluğu, stridor, havlar tarzda öksürük, apne, disfaji ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi semptomlar yapabilir.
Tanı atlamamak için ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Biz bu olgu sunumunda solunum ve beslenme problemi yaşayan hastamızda, bilgisayarlı toraks
anjiyografi ile vasküler ring tanısını koyduğumuzu ve tedavisini anlatarak bu tanı hakkında farkındalığı artırmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Hırıltılı çocuk; vasküler ring; disfaji.

GİRİŞ
Vasküler ring terimi aortik arkın anormal gelişimi sonucu oluşan damarsal anomalilerin trakea veya özefagusa veya her
ikisine birden bası oluşturması olarak tarif edilir. Tarihte ilk
tanımlanan vasküler ring 1737 yılında Hommel tarafından çift
arkus aorta anomalisidir (1). Arkus aorta dallanma anomalileri Şekil 1’de gösterilmiştir. Vasküler ringlerin bir tipi de sağ
arkus aorta ile görülür.
Sağ aortik arkın iki yaygın varyasyonu retroözefageal sol subklavyen arter (%65) ve ayna hayali dallanmadır (%35) (2). Sağ
aortik ark ile retroözefageal sol subklavyen arter sağ dördüncü
arkın devam etmesi ve sol arkın sol karotis ve subklavyen arterler arasında delesyonu sonucu oluşur. Subklavyen arter desendan aortadan köken alır, özefagusun sol ve arkasından seyreder
ve ligamentum arteriyozum desendan aortadan sol pulmoner
artere uzanarak vasküler ringi tamamlar (Şekil 2).

OLGU SUNUMU
Yirmi altı aylık, erkek hasta. Öksürük ve hırıltı şikayetleri ile sık
hastaneye müracaat öyküsünün olduğu öğrenildi. Gebelik takiplerinde down sendromu ve doğuştan kalp hastalığı olarak değerlendirildiği, zamanında ve 3.800 gram olarak doğduğu öğrenildi.
Postnatal iki aylık olduğunda kalp yetersizliği bulguları olduğu
için atriyoventriküler septal defekt tanısı nedeniyle ilk açık kalp
ameliyatının yapıldığı, dört aylık olduğunda rezidü ventriküler
septal defekt kapatılması ve sağ atriyoventriküler kapak tamiri
için ikinci açık kalp ameliyatı yapıldığı öz geçmişinden öğrenildi. Takiplerinde öksürük hırıltı şikayetleri nedeniyle çok sayıda
acil servise başvurusu olması evde inhaler tedavi ihtiyacı olması
üzerine yapılan bilgisayarlı toraks anjiyografide sağ arkus aorta,
retroözefageal sol subklavyen arter saptanınca cerrahi düzeltme
yapıldı. Operasyonda aberran damar divizyonu ve relokasyonu,
patent duktus arteriyozus divizyonu yapıldı. Sonraki takiplerinde hastanın şikayetlerinde belirgin düzelme gözlendi.

Şekil 1. Arkus aorta dallanma anomalileri.

TARTIŞMA
Vasküler ring anomalili çoğu çocuk hayatın ilk hafta veya aylarında semptomlar göstermeye başlar. Solunum zorluğu,
stridor, havlar tarzda öksürük, apne, disfaji ve tekrarlayan
solunum yolu enfeksiyonları gibi semptomlar izlenir. Daha

Şekil 2. Sağ arkus aorta, aberan sol subklavyen arter, sol ligamentum arteriyozum.
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büyük çocuklarda tek semptom disfaji olabilir. Bu çocuklar
yemekleri iyi çiğnemeleri gerektiğini öğrendiklerinden masayı en son terk ederler. İnfantlar trakeayı açık tutabilmek için
ve obstrüksiyonu azaltabilmek için başlarını nefes almalarının kolaylaştığı hiperekstensiyonda tutarlar. Vasküler ringi
olanlarda astım, reflü, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi çocuklardaki solunum sıkıntısının diğer nedenleri çok daha sık
görülür. Bu nedenle tanısı için yüksek şüphe gerekir. Bu çocuklarda basit bir soğuk algınlığı ciddi solunum sıkıntısına neden olabilir. Fizik incelemede stridor, takipne, öksürük veya
hışıltılı solunum görülebilir.
Vasküler ring düşünüldüğünde istenecek ilk görüntüleme tetkiki göğüs radyografisi olmalıdır. Tanıya yaklaşımda önemi olan
nokta en efektif tanı yöntemlerinin kullanılmasıdır (3). Tanıda
akciğer grafisi, baryumlu grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleme, ekokardiyografi ve anjiyografi, ark anomalisi ve eşlik eden kardiyak defektleri ortaya koymada önemlidir. Tanı en iyi anatomiyi değerIendiren bilgisayarlı tomografi ve
manyetik rezonans görüntüleme ile konur. Ekokardiyografi kalp
hastalığı açısından tüm hastalara planlanmalıdır. Bronkoskopi
tüm hastalara ek trakeal patoloji ve trakeobronkomalazi açısından planlanmalıdır.
Vasküler ring tedavisinde cerrahi girişim ile halkayı oluşturulan
yapılar ayrıştırılarak bası ortadan kaldırılır. Cerrahi sonrası yapısal bozukluk ya da uzun süreli basıya bağlı trakeomalazi nedeniyle bazı olgularda solunum sıkıntısı devam ederken, çoğu
olguda semptomlar tamamen ortadan kalkmaktadır.
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