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1. GİRİŞ VE AMAÇ
Akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı ülkemizde ve Dünya’da sık görülen
sağlık sorunlarından biridir. Bu hastalığın gelişme çağındaki çocuklarda görülmesi ve bu
bireylerin önündeki beklenen yaşam süresinin uzun olması nedeni ile bu hastalığın teşhis,
takip ve tedavisi büyük önem kazanmaktadır. Bu edinsel kalp hastalığında ventrikül
fonksiyonları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu nedenle kalp fonksiyonlarının
dikkatli takip edilmesi, gerekli medikal tedavinin sağlanması ve belki de en önemlisi
ventrikül

fonksiyonlarının

edilebilmesidir.

Ventrikül

geri

dönüşsüz

fonksiyonlarının

olarak

bozulmadan

değerlendirilmesinde

önce
klasik

müdahale
sistolik

fonksiyonlarının (ejeksiyon fraksiyonu ve fraksiyonel kısalma) yanında diyastolik
fonksiyonlar da değerlendirilmelidir. Birçok edinsel ve doğuştan kalp hastalığında kalp
fonksiyonlarını değerlendirmede geleneksel Doppler ve doku Doppleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. Miyokart performans indeksi (Tei indeksi) Doppler yöntemleriyle
hesaplanabilen ventriküllerin sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının global olarak
değerlendirildiği bir yöntemdir. Romatizmal mitral yetmezliğinde yetmezliğin derecesine
göre sol atriyum hacmi artmaktadır. Sol atriyal büyüklüğünün ölçülmesinde hacim
ölçümü atriyumun geometrik yapısından dolayı daha doğru bir yöntemdir. Sol atriyal
genişleme diyastolik fonksiyon bozukluğunun hem ciddiyeti, hem de kronikliğinin ve
artmış sol atriyal basınç büyüklüğünün bir belirteci olduğundan romatizmal mitral
yetmezlikli olgularda diğer yöntemlere ilave olarak kullanılabilir.
P-dalga dispersiyonu atriyum içindeki iletinin kesintiye uğradığını veya homojen
olarak dağılmadığını gösteren ve dahası atriyal aritmi riskini yansıtan elektrokardiyografi
ile hesaplanan bir değerdir.
Sol atriyal hacim indeksi ile ilgili yayınlar çocuklarda kısıtlıdır. Çalışmamızda
romatizmal mitral yetmezliği tanısı ile takip edilen çocukların sol atriyal hacim indeksleri
ile geleneksel ve doku Doppler ölçüm değerlerinin kıyaslanması yapılarak bu indeksin
çocuklarda kalp fonksiyonu değerlendirme paremetrelerine ilave katkısı araştırılacaktır.
Ayrıca uzun dönem sol atriyal genişlemeye maruz kalan olgularımızın P-dalga
dispersiyonlarının hesaplanması bu bireylerin aritmi yönünden takiplerini oldukça
kolaylaştıracaktır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Akut Romatizmal Ateş ve Romatizmal Kalp Hastalığı
Akut romatizmal ateş (ARA) grup A streptokok (GAS) mikroorganizması, duyarlı
konak ve çevresel etmenlerin birbiriyle etkileşmeleriyle ortaya çıkar. Grup A streptokok
mikroorganizmasına karşı anormal immün cevabın oluşmasıyla insanda eklemlerde,
kalpte, beyinde veya ciltte akut enflamatuvar olay meydana gelebilir. Kalp dışındaki
diğer organ tutulumları sekelsiz olarak iyileşmesine rağmen, kardit oluşması ciddi
morbidite veya mortalite nedeni olabilir. Kalp tutulumu asemptomatik/hafif olabileceği
gibi ciddi mitral ve/veya aort yetmezliği şeklinde de olabilir. Akut romatizmal ateşin kalp
tutulumu kısmen veya tamamen iyileşebileceği gibi kalıcı olabilir ve yıllar sonra bile yeni
semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir (1).
2.1.1. Epidemiyoloji
Akut romatizmal ateş hala gelişmekte olan ülkelerin çocuk ve genç erişkinlerinde
edinilmiş kalp hastalıklarının en sık nedenidir. Dünya genelinde yılda tüm yaş
gruplarında ≥470,000 yeni vaka ve bunların yaklaşık 340,000’i yeni çocuk (5-14 yaş
arasında) vaka olduğu bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde insidans daha
yoğunluktadır (200-300/100,000). Hatta bazı çalışmalarda bu oran 500/100,000’lere
kadar çıkmaktadır (1). Hindistan’da akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı
prevalansı 0.5-11/1,000 olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiş ve bu hastalığın genelde
çocukluk döneminde (5-15 yaş) başladığı vurgulanmıştır (2). Romatizmal kalp hastalığı
Dünya genelinde 15.6-19.6 milyon insanı etkilediği tahmin edilmektedir. Yılda 233,000492,000 ölüme neden olmaktadır, bunların %95’i gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir (3). Yine Hindistan’da 6-15 yaş arası 1,059 okul çocukları arasında
yapılan klinik ve ekokardiyografik taramada romatizmal kalp hastalığını 51/1,000 olarak
saptamışlardır. Dahası klinik olarak ancak bir hastada belirti olduğunu göstermişler ve
tanı için ekokardiyografinin oskültasyona göre çok etkili olduğunu belirtmişlerdir (4).
Son 50 yılda gelişmiş ülkelerde insidansta belirgin bir azalma görülmüştür. Bu
azalmanın nedeni sosyoekonomik iyileşme, penisilinin kullanıma girmesi, değişen
streptokok suşları ve azalan virülans olabilir. Akut romatizmal karditte mortalite %830’dan neredeyse sıfıra kadar inmiştir. Gelişmiş ülkelerde ARA 1980’lerin başında
neredeyse kaybolmasına rağmen 1988’de yeniden 5-12 kat artmıştır. Buna rağmen
gelişmiş ülkelerde gelişmekte olanlara göre insidans (0.5-3/100,000) çok düşüktür (1).
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Romatizmal kalp hastalığı (RKH) prevalansı ARA’nın prevalansıyla paralellik
gösterir. Dünya’da 15-20 milyon RKH bulunan insan olduğu, bunların 2.4 milyonunu 514 yaş arası çocukların oluşturduğu düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde RKH prevalansı
<0.5/1,000 iken, Samoa’da 78/1,000 olarak bulunmuştur. Ayrıca RKH olan insanlarda
endokardit ve inme riski olduğu için ilave bir morbidite ve mortalite nedeni
oluşturmaktadır (1).
Romatizmal kalp hastalığı prevalansını saptamak amacıyla İstanbul'un Silivri, Çatalca
ve Büyükçekmece ilçelerinde 7 yaş ve üzerindeki 7265 kişiye yapılan kalp taramasına
göre 15 bireyde RKH, 10 bireyde konjenital kalp hastalığı (KKH) saptanmış. Buna göre
RKH prevalansı 100,000’de 206 (erkek 108, kadın 307), KKH prevalansı ise 100,000’de
138 (erkek 54, kadın 224) olarak bulunduğu belirtilmiştir (5).
Ülkemizde ARA insidansını belirlemeye yönelik 1972-1976 yılları arasında Ankara
çevresinde ilkokul çocuklarında Saraçlar ve ark. (6)

insidansı 20/100,000 olarak

bulmuşlardır. Aynı bölgede 1970-1973 yılları arasında Beyazova ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada insidans 56.5/100,000 olarak belirlenmiş olup 15 yıl sonra aynı
kişilerce yapılan araştırmada ise bu oran 36.7/100,000 olarak saptanmıştır (7). Karademir
ve ark. (8) Ankara’da 1980-1989 yılları arasındaki hastaları kapsayan çalışmada, ARA
sıklığını 107.7/100,000 olarak belirtmişlerdir. Bu çalışma 1980-1984 (100,000’de 28.3)
ve 1985-1989 (100,000 de 46) yıllarında saptanan oranlarla karşılaştırıldığında özellikle
1980’li yılların ortalarından itibaren ARA’da belirgin artış olduğu görülmüştür. Gelişmiş
ülkelerde 2000’li yıllarda ARA insidansının azaldığı görülmektedir. Batı Avrupa,
Amerika ve Kanada’da insidans 0.1-2/100,000 arasında değişmektedir (9).
Çevresel Etkiler: Gelişmekte olan ülkelerde aşırı kalabalık yaşam, yoksulluk,
beslenme, temizlik ve sağlık hizmeti koşullarının yetersiz olması ARA sıklığının yüksek
olmasının nedenlerindendir (1). Gelişmiş bir ülkede 1996-2005 yılları arasında tespit
edilen 1249 ARA hastalarının evlerindeki bulunan kişi sayısıyla ARA’nın sıklığı arasında
ilişki olduğunu saptamışlardır (10). Sidney’de üçüncü basamak bir çocuk hastanesinde
yapılmış retrospektif bir çalışmada 2000-2008 yılları arasında ARA geçiren çocuklar
incelendiğinde hastaların çoğunun kötü yaşam koşulları olan yerlerden geldiğini
belirlemişlerdir (11). Avusturalya’dan bildirilen çalışmaya göre ARA’nın yıllık insidansı
150-380/100,000 olarak belirlenmiştir. Ayrıca romatizmal kalp hastalığı tespit edilenlerin
%92’sinin yerli olduğu ve bunların da %85’inin küçük yerleşim yerlerinden geldiği tespit
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edilmişitir. Hastalığın ortadan kaldırılabilmesi için yoksulluk, sosyal ve yaşam koşullarını
iyileştirilmesi gerektiği de bildirilmiştir (12).
Konak: En çok etkilenen 5-15 yaş arasındaki çocuklardır, 2 yaş altında hemen hemen
hiç görülmezken, 35 yaş üstünde nadirdir. Grup A streptokok farenjiti geçirenlerin çok
azında ARA görülmesi, ARA geçirenlerde tekrar geçirme insidansının yüsek olması,
özdeş ikizlerde oranın yüksek olması patogenezde konak faktörünün önemini
göstermektedir (1).
Streptokok tonsillofarenjiti geçirenlerin %3’ünden azında romatizmal ateş gelişmesi
patogenezde genetik yatkınlığın olduğunu düşündürmektedir. On-dokuzuncu yüzyılda
ARA ve romatizmal kalp hastalığının kalıtsal olduğu ve muhtemelen otozomal resesif
olduğu düşünülmüş. Ancak son yapılan ileri çalışmalarda majör histokompatibilite
komplekslerinin bazı allellerinin sorumlu olduğu gösterilmiş ve bu klas 2 insan lökosit
antijenleri (HLA) antijen sunan hücrelerin yüzeylerinde gösterilmiştir. Bunların uygunsuz
T hücre aktivasyonuna neden olabileceği ve otoimmünite ile romatizmal ateş ve
romatizmal kalp hastalığı gelişebileceği düşünülmüştür (13).
Streptokokal İnfeksiyon: Birçok çocuk yılda en az bir kez farenjit geçirmekte ve
bunların yalnız %10-30’u GAS enfeksiyonuna bağlıdır. Boğaz taşıyıcılığından ziyade
gerçek enfeksiyonlar ARA riski oluşturmaktadır. Streptokok organizmasının suşu ve
virülansı da ARA gelişim riskini etkilemektedir. Bazı suşlar farenjit ve ARA ile, bazı
suşlar cilt enfeksiyonu ve glomerulonefrit ile ilişkili bulunmuştur. Mikroorganizmada
bulunan M proteini virülanstan sorumlu ana faktördür. Yüz-otuzdan fazla tipi olduğu
düşünülen M proteininin 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 27 ve 29 tipleri yüksek oranda ARA ile
ilgili, oysa 2, 4, 12, 22 ve 28 tipleri nadiren ARA’ya neden olurlar. M proteinin epitopları
antijenik olarak kalp ve beyin ile çapraz reaksiyon verebilmektedirler (1).
2.1.2. Patoloji
Akut romatizmal ateş kalp, eklem ve subkutan dokudaki bağ dokusunun enflamasyonu
ile meydana gelir. Hastalığın ilk 3 haftasında eksüdatif faz (interstisyel ödem, hücresel
infiltrasyon [T hücre, B hücre, makrofaj], kollajen parçacıkları, dağınık fibrinoid
birikimi), ikinci faz aylar ya da yıllar sürebilen proliferatif veya granülamatöz (Aschoff
cisimleri) fazdır. Romatizmal kalp hastalığında ve bu hastalığın oluşmasında Aschoff
cisimlerinin önemli olduğunu belirten yayınlar vardır (1).
Perikardit: Perikartta lenfositik veya monositik hücre infiltrasyonu oluşur. Aschoff
cisimleri görülebilir. Perikardit hiç bir yapışıklık veya konstriksiyon olmadan iyileşir.
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Miyokardit: Ventrikül ve atriyumlar genelde RKH’da büyür. Histolojik olarak
miyokardiyumda enflamatuvar hücreler vardır. Aschoff cismi de olabilir. Birinci derece
atriyoventriküler (AV) blok sık görülmesine rağmen ileti sisteminde değişiklikler
nadirdir.
Endokardit: Endokardın enflamasyonu klinik açıdan önemli valvülit yapar, mitral
kapağın atriyal yüzünde, aort kapağın ventrikül yüzünde 1-2 mm’lik verrüköz
vejetasyonlar olabilir. Mitral kapakçıklar başlangıçta ödemli ve vaskülarizedir, ancak
daha sonra granülasyon dokusuyla fibrozis ve kapakçıkların füzyonu gelişir. Bu
değişiklikler kronik RKH’da görülen mitral stenozu ve yetmezliğine neden olabilir. Akut
fazda mitral kapakçıklarda uzama, ön kapakçıkta prolapsus ve anüler genişleme gibi
bozukluklar olur. Bu bozukluklar mitral yetmezliğin posterolateral olmasına ve daha
sonra sol atriyumun posterior duvarında fibrinotik kalınlaşma ile karakterize “MacCallum
Patch” meydana gelir. Aort yetmezliğinin nedenlerinden biri de aort kapak prolapsusu
olduğu söylenebilir (1).
İmmünopatogenez: Konağın GAS enfeksiyonuna karşı immün cevabı ARA ve RKH
patogenezinde önemlidir. Genetik olarak duyarlı bireylerin GAS farenjiti ile ortaya çıkan
antijenler konağın kalbinde çapraz reaksiyon vermektedir. İmmün cevap ile çapraz
reaksiyon veren antikor ve sitokinler üretilmektedir. Antikorun kapak endotelini
hasarlaması ile makrofaj, T ve B hücreleri ortaya çıkarak daha fazla enflamasyon ve
hasar oluşturmaktadır. Bu süreçte Aschoff cismi oluşmakta ve bunun sayesinde ortaya
çıkan B hücre, makrofaj ve sonra T hücrelerine antijen sunulmasıyla kronik romatizmal
kapak hastalığı meydana gelmektedir. İnfiltre olan T hücreleri streptokokal M proteini,
kardiyak miyozin ve laminin ile çapraz reaksiyon vermekte (CD4+ T hücreleri kronik
RKH oluşumu sürecinde önemli role sahiptir) ve sitokinler özellikle IL-4 duyarlı
bireylerde romatizmal kapak hasarının kalıcı olmasında ve ilerlemesinde önemli role
sahiptir (1).
Vaskülit: Özellikle koroner arter ve aortayı içeren jeneralize vaskülit tanımlanmıştır.
Hipersensitivite anjiitisine benzer, fakat klinik bulgu ve doku hasarı yapması nadirdir (1).
2.1.3.Teşhis ve Klinik Bulgular
İlk kez T. Duckett Jones 1944 (14) yılında bazı kriterler yayınlamış, ancak bu kriterler
4 kez revize edilmiş, en son 1992 yılında Amerikan Kalp Derneği modifiye edilmiş Jones
kriterlerini yayınlamıştır (15-19). Bu kriterler ARA’nın başlangıç atağını belirlemede
kullanılır. Tablo 1’de (1) majör ve minör kriterlerin yanında bunları kullanarak ARA’nın
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ilk ve tekrarlayan ataklarında veya kore ve sessiz kardit durumlarında nasıl tanı
konulacağı belirtilmiştir.
Tablo 1. Akut romatizmal ateşin teşhisinde Jones ve DSÖ’nün kriterleri.
Majör Kriterler

Minör Kriterler

Kardit

Ateş

Kore

Artralji

Poliartrit

Artmış akut faz reaktanları (CRP, ESR)

Eritema marginatum

Uzamış PR süresi (EKG)

Subkutan nodüller
Önceden GAS farenjit enfeksiyonu geçirildiğine ait kanıt
Pozitif boğaz kültürü veya hızlı streptokokal test
Artmış veya artmakta olan streptokok antikor titresi
ARA’nın ilk dönemindeki teşhis
kriterleri

2 majör veya 1 majör artı 2 minör kritere ek
olarak önceden geçirilmiş streptokok
enfeksiyonu kanıtı
2 majör veya 1 majör artı 2 minör kritere ek

RKH olmayan bireyde ARA rekürens

olarak önceden geçirilmiş streptokok

atağı

enfeksiyonu kanıtı

RKH olan bireyde ARA rekürens atağı

2 minör kritere ek olarak önceden geçirilmiş
streptokok enfeksiyonu kanıtı

Kore veya klinik belirti vermeyen
(indolent) kardit

Diğer kriterlere ve önceden geçirilmiş
streptokok enfeksiyonu kanıtına ihtiyaç
yoktur.

CRP: C-reaktif protein, DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü, EKG: Elektrokardiyografi, ESR: Eritrosit
sedimentasyon hızı

Artrit: Grup A streptokok enfeksiyonu ile artrit oluşumu arasında 10 gün ile 5 hafta
arasında latent peryod geçer (Bu korede 1-6 ay arasındadır). Gezici poliartrit Jones
kriterlerinin en sık (%40-70) görülenidir. Daha çok diz, ayak bileği, dirsek ve el bileği
gibi büyük eklemleri tutar. Genelde kızarık, şiş, hassas ve ağrılıdır. Öncesinde antienflamatuvar ilaç kullanımı tabloyu etkileyebilir. Bazen tek eklemi de tutabildiği gibi,
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gezici olmayıp aynı anda birkaç eklemde de artrit görülebilir. Tedavisiz bırakılırsa
genelde 3-4 haftada herhangi bir sekel kalmadan iyileşir. Kardit ve artrit genelde birlikte
olmasına rağmen artritin şiddeti ile kalp tutulumunun şiddeti ters orantılı bulunmuştur.
Akut romatizmal ateşte görülen artrit tipik olarak aspirine 48-72 saat içinde cevap verir.
Cevap vermediği durumda başka tanıları düşünmek gereklidir. Artrit genelde diğer birçok
hastalıkta da görüldüğü için iyi bir ayırıcı tanı yapılmalıdır. Hatta yine streptokok
enfeksiyonu sonrasında olan reaktif artritin latent süresinin kısa olması (7-10 gün), gezici
olmaması, anti-enflamatuvar tedaviye iyi cevap vermemesi gibi özellikleri ile ayırt
edilebilir. Bu konuda dikkatli olunmalıdır, zira reaktif artrit tanısı olduğu düşünülen
olgularda ilerde RKH ile karşılaşılabilir (1).
Kore: İlk kez 17. yy’da tanımlanmasına rağmen 19. yy’la kadar romatizma ile ilişkisi
fark edilememiştir. St. Vitus’ Dansı olarak da bilinir. Sydenham Koresi bazal gangliyon,
serebral korteks ve sebellumdaki nöropatolojik değişiklikler ve enflamasyon sonucunda
ortaya çıkan klinik bir durumdur. Romatizmal ateşte %10-30 arasında görülür. Latent
süresi 1-6 ay arasındadır. Küçük çocuklarda cinisiyet dağılımı eşittir. Ancak 10 yaşından
sonra kızlarda daha sıktır, postpubertal erkeklerde nadirdir. İstemsiz ve amaçsız
hareketler, kas inkordinasyonu ve/veya zayıflığı ve duygusal değişkenlik bu hastalığın
karekteristik özellikleridir. Okul başarısında ve davranışlarda değişiklikler meydana
gelebilir. Genellikle kore iki taraflı olmasına rağmen bazen tek taraflı (hemikore) olabilir.
İstirahatte ve sedasyonla bulgular azalır, iyileşme ortanca 15 haftada olurken bazen 6 aya
kadar uzayabilir. Tekrarlayan ataklar olabilir. Korenin kardit ile birlikteliği sık (%47)
olmasına rağmen genelde kalp bulguları daha hafiftir. Nörogörüntüleme ile (manyetik
rezonans görüntüleme “MRI” veya bilgisayarlı tomografi “BT”) bazı anormallikler
gösterebilmesine rağmen genelde normaldir. Aynı şekilde elektroensefelografide (EEG)
de bazı anormallikler olabilir, ancak MRI, BT ve EEG gibi tetkikler atipik vakalar için
kullanılmalıdır. Bazen nöropsikiyatrik bozukluklar ile gelen çocukları Sydenham
koresinden ayırt etmek zordur. Streptokok ile ilgili olan bu bozukluğa PANDAS
(streptokok enfeksiyonu ile ilgili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar)
denilmekte, puberte öncesinde başlayan artıp azalan ataklar şeklinde olan obsesifkompulsif bozukluklar ve/veya tik bozukluğu ile beraber nörolojik bozuklukları
kapsamaktadır. PANDAS’daki patoloji tıpkı Sydenham koresinde olduğu gibi streptokok
antikorlarının bazal gangliyonlarla çapraz reaksiyonu şeklindedir. Bu iki durumun ayırt
edilmesi bunların tedavi izlemlerinin farklı olmasından dolayı önemlidir. Çünkü
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PANDAS’ta plasmaferez ve intravenöz immünglobulin yararlı olmaktadır ve
PANDAS’ta ARA’nın diğer kriterlerine rastlanmaz (1).
Kardit: Romatizmal ateşin uzun dönem morbidite ve mortalite ile ilgili klinik bulgusu
kardittir, %30-70’inde görülür. Klasik olarak pankardit olarak bilinmesine rağmen en
önemli bozukluğu valvülit olarak (özellikle mitral ve/veya aort yetmezliği) karşımıza
çıkar. Asemptomatik olabileceği gibi ciddi kalp bulguları da olabilir. Romatizmal ateş
vakalarının %13-64’ünde ve kardit vakalarının

%15-50’sinde ciddi kalp tutulumu

görülür. Genelde ARA’nın ilk 2 haftası içinde kardit ortaya çıkar, daha sonra çıkması
nadirdir. Tutulum hafifse genelde tam iyileşme olur, ancak orta-ağır tutulumlarda genelde
kalıcı RKH meydana gelir (1).
Mitral yetmezliği en sık (karditlerin %95’inde) görülen kalp tutulum bozukluğudur.
Bunun mekanizması anüler genişleme ve kordada uzama anormal koaptasyona neden
olmakta ve bazen de mitral ön kapakçığında prolapsus oluşumu ile açıklanmaktadır.
Nadiren de mitralin kordası kopmakta ve flail mitral kapakçık sonucu ciddi mitral
yetmezlik olmaktadır. Hafif mitral yetmezlik (MY) asemptomatik olabileceği gibi ortaağır MY sol ventrikül hacim yüklenmesine ve sonra dolum basıncının artmasıyla
pulmoner venöz konjesyon ve pulmoner ödeme yol açar. Klinik bulgular içinde sol kalp
yetmezliği, dispne, ortopne, öksürük ve hatta hemoptizi olabilir. Sekonder olarak
pulmoner hipertansiyon gelişerek sağ kalp bulguları ortaya çıkabilir. Taşikardi karditin
ilk bulgusudur, takipne ve artmış prekordiyal aktivite görülebilir. Apekste sol aksillaya
yayılan holosistolik üfürüm en iyi ekspiryum sonunda ve sol lateral dekübit durumunda
duyulur. Akut dönemde mitral stenozu olmamasına rağmen apekste ciddi MY durumunda
kapaktan diyastolde artmış akımdan dolayı mid-diyastolik üfürüm (Carey Coombs)
duyulabilir. Bazı yayınların aksine bu üfürüm izole olarak duyulmaz. Aort yetmezliği
(AY) kardit vakalarının %20-25’inde görülür, genelde MY ile kombine bulunur. İzole
olarak karditlerin %5’inde görülür. Aort kapak prolapsusu AY’nin mekanizmasında rol
aldığı düşünülmektedir. Hafif yetmezlikler tolere edilirken orta-ağır yetmezlikler çabuk
klinik bulgu verirler, stroke volüm azalır ve pulmoner ödem gelişir. Hasta taşikardik ve
takipneiktir. Kronik AY’nin aksine akut AY’de nabız basıncı dardır ve canlı değildir.
Oskültasyonda dekreşendo diyastolik üfürüm duyulur. Kısa sistolik üfürüm sol ventrikül
çıkış yolundaki artmış akım neticesinde duyulabilir. Ayrıca apekste diyastolün orta ve
sonunda yumuşak bir üfürüm (Austin flint) duyulabilir. Akut romatizmal ateşte görülen
aort yetmezliğinin enflamasyon geçince iyileşme şansı MY’ye göre daha azdır (1).
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Akut romatizmal kalp hastalığında perikardit %4-11 oranında görülür. Perikardit
varlığında değişmez kural olarak sol kalp tutulumu da beraberinde olmalıdır. Klinikte
göğüs ve omuz ağrısı olur. Oskültasyonda perikardiyal sürtünme sesi duyulur, tanıyı
koymada ve derecesini belirlemede ekokardiyografiden yararlanılır. Diğer perikardit
nedenlerinin aksine tamponat oluşturma ve konstriksiyonun olması nadirdir (1).
Akut romatizmal kalp hastalığı pankardit olarak bilinmesine rağmen, klinik olarak
önemli bozukluk kapaklara aittir, miyokardit ve miyokardiyal bozukluklar daha nadirdir.
Akut ve kronik RKH’da ciddi kapak fonksiyon bozukluğu yoksa kalp yetmezliği
görülmemektedir (1).
Eritema Marginatum: Romatizmal ateş vakalarında nadiren (<%5) görülen
bulgudur. Kızarıklık açık pembe renkli makül veya papül şeklinde, kıvrımlı kenarlı ve içi
soluktur. Lezyonlar ağrısız, kaşıntısız, basmakla solan ve genelde makül tarzındadır.
Genelde gövde ve ekstremitelerin proksimalinde görülür ve çabuk kaybolur. Banyo veya
duş ile kızarıklık artar, fakat çabuk kaybolma özelliği ve ilave semptomların olmaması
nedeni ile gözden kaçabilir. Bulunduğu zaman genelde kardit ile beraberdir, yalnız başına
asla bulunmaz (1).
Subkutan Nodüller: Romatizmal ateş vakalarının %0-10’unda görülür. Romatizmal
ateşe özgü değildir, sistemik lupus eritamatozus (SLE) ve romatoid artritte de görülebilir.
Nodüller 0.5-2 cm boyutunda, yuvarlak, sıkı, hareket edebilen ve hassas olmayan
yapıdadır. Genelde eklemlerin ekstansör yüzlerinde veya kemik çıkıntılarında (diz,
dirsek, el bileği, ayak bileği, skalp, vertebraların spinöz prosesleri) bulunur. Hemen
kaybolmaz birkaç gün, hatta 1-2 hafta sürebilir. Subkutan nodül de eritema marginatum
gibi genelde kalp tutulumu ile beraberdir ve asla tek başına Jones kriteri bulgusu değildir
(1). Subkutan nodül akut ataktan birkaç hafta sonra görülür ve günler-haftalar içinde
geçer, nadiren 1 aydan uzun süre kalır (13).
Ülkemizde Konya bölgesinde Karaaslan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 19931998 yılları arasında ARA tespit edilen 274 vaka incelendiğinde en sık artrit (%81.4),
daha sonra kardit (%60.9), kore (%17.9), subkutan nodül (%0.7), eritema marginatum
(%0.4) görülmüştür. Mitral kapak %95.8 ve aort %40.1 oranında tutulduğu gösterilmişitir
(20). İstanbul’da Çağatay ve ark. yaptığı diğer bir çalışmada 2000-2008 yılları arasında
ARA tespit edilen 45 bireyin retrospektif incelemesinde artrit %88.8, kardit %44.4, kore
%2.2 ve eritema marginatumun %2.2 oranında görüldüğü, ancak subkutan nodül hiçbir
hastada tespit edilmediği bildirilmiştir (21).
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Minör Kriterler ve Diğer Klinik Bulgular: Minör Jones kriterleri majörlere göre
daha az spesifiktir. Bunlar; ateş, artralji, akut

faz reaktanı yüksekliği

ve

elektrokardiyografide (EKG) 1. derece AV blok şeklindedir. Ateş ilk dönemde genelde
vardır, fakat hastalar ateş geçtikten sonra da kliniğe başvurabilirler. Artralji değişkendir,
hafif, ciddi veya gezici olabilir. Artrit varlığında minör kriter olarak kabul edilmez. Aynı
şekilde EKG bulgusu da kardit varlığında minör kriter olarak kabul edilmez. Diğer klinik
bulgulardan epistaksis ve karın ağrısı önceden orjinal Jones kriterlerinde olmasına
rağmen spesifitesinin düşük olmasından dolayı çıkarılmışlardır. Bu bulgular vakaların
%5’inde rastlanır ve majör bulgular çıkmadan saatler veya günler öncesinden görülebilir.
Diğer spesifik olmayan bulgular ise anoreksi, halsizlik, anemi ve pozitif aile hikayesidir
(1). Önceleri karın ağrısı ve ateş ile başvuran bazı çocukların akut apandisit şüphesiyle
opere edildikten sonra akut romatizmal ateş tanısı aldıkları görülmüş, bunun sebebinin
perikart efüzyonu mu, yoksa karın seröz zarlarının enflamasyonu mu olduğu net olarak
açıklanamamıştır (22).
Laboratuvar Testleri: Romatizmal ateşe spesifik bir test yoktur. Jones kriterlerine
ilave olarak son zamanlarda geçirilmiş GAS farenjitinin tespiti gereklidir. Bunun için
boğaz kültürü ve hızlı antijen testi yapılabilir. Ancak bazı hastalarda bu iki testin pozitif
olması gerçek enfeksiyondan ziyade taşıyıcılık durumu olabilir. Bu nedenle artmış veya
artan antikor titresi daha kıymetlidir. Farenjit sonrasında titre 3-4 haftada en yüksek
düzeye ulaşır, en çok kullanılan antikorlar anti-streptolizin O (ASO) ve antideoksiriboükleaz B (anti-DNase B)’dir. Tek antikor titresi kullanıldığında romatizmal
ateş vakalarını %80-85, iki antikor titresi kullanıldığında ise %90 oranında
saptayabilmektedir. Bu antikor titreleri klinik ile korele edilmeli, çünkü sadece son
zamanlarda geçirilmiş streptokok enfeksiyonunu göstermektedir.
Artmış akut faz reaktanlarından C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon
hızı (ESR) minör Jones kriterini oluşturmaktadır. Bu parametrelerin yüksek olup
olmaması hastalığın aktif fazı mı yoksa kronik fazı mı olduğu, ayrıca anti-enflamatuvar
tedaviye yol gösterici olması açısından önemlidir. Başlangıçtaki enflamasyon derecesi
prognoz açısından önemlidir. Ayrıca kalp yetmezliğinde ESR düşük olabilir, kalp durumu
iyileştikçe yükselir. Kore geç çıkan bir bulgu olduğundan akut faz reaktanları yüksek
olmaz (1).
Elektrokardiyografi (EKG): EKG’de 1. derece AV blok minör Jones kriteridir.
Fakat romatizmal ateş olmasa bile GAS enfeksiyonu geçirenlerin üçte birinde PR süresi
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uzayabilir. Minör Jones kriteri olmasına rağmen karditin ciddiyeti ile veya kronikleşmesi
ile bağlantılı değildir. Çok nadir olarak da ileri derecelerde AV blok veya diğer
bozukluklar görülebilir (1, 22).
Ekokardiyografi (Eko): İki boyutlu ve Doppler ekokardiyografi ARA’da kalp
tutulumunu

göstermede

değerlendirilmesinde,

değerlidir.

kalbin

genel

Kalp

kapaklarının

fonksiyonlarının

fonksiyon

ve

yapısının

değerlendirilmesinde,

kalp

boşluklarının ölçümünde, perikart efüzyonunun varlığının araştırılmasında ve pulmoner
arter basıncının ölçülmesinde kullanılır. Ayrıca romatizmal kalp hastalığını masum
üfürüm, konjenital kalp hastalığı, miyokardit gibi durumlardan ayırt etmede yararlıdır.
Kalp yetmezliği yapacak kadar ciddi kalp tutulumu olanlarda kordada uzama ve anüler
genişleme neticesinde mitral ön kapakta prolapsus olabilir. Bu prolapsus sadece
kapakçığın kapanma yerinde olur ve koaptasyon bozularak mitral yetmezliği
posterolateral şeklinde olmaktadır. Nadiren de korda yırtılması sonucu flail mitral
kapakçık oluşup ciddi yetmezliğe neden olmaktadır. Aort yetmezliğinde de aort kapağı
normal olabildiği gibi prolapsus da olabilir. Hem mitral, hem de aort kapağı çeşitli
ekokardiyografi metodları ile değerlendirilmelidir. Ekokardiyografi klinik olarak bulgu
vermeyen subklinik veya sessiz karditi saptamada önemlidir. Bir çalışmada klinik bulgu
vermeyen vakalarda kardit olmadığı yönünde görüş belirtilmesine rağmen yayınlanan
birkaç yayına göre izole poliartrit veya kore ile gelen bireylerde sessiz kardit olabileceği
yönündedir. Bazen hastalığın başında ekokardiyografi ile subklinik kardit tespit edilmesi
ve daha sonra patolojik üfürümün ortaya çıkması subklinik karditin önemini
desteklemektedir. Ayrıca kronik RKH olan erişkinler tespit edildiğinde ARA
geçirdiklerini hatırlamamaları yine subklinik karditi desteklemektedir. Ekokardiyografi
teknolojisinin gelişmesi ile bazen fizyolojik sınırda olan kapak yetmezliklerinde
(triküspit, pulmoner, mitral) yanlışlıkla hastalık tanısı konulabilmektedir (1). İki boyutlu
Eko-Doppler ve renkli akım Doppler yardımıyla sessiz fakat önemli kapak yetmezlikleri
teşhis edilebilir. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) kapak yetmezlikleri için patolojik sınırları
şöyle belirlemiştir; yetmezliğin jet uzunluğu >1 cm olmalı, yetmezliğin jet akımı en az iki
planda görülmeli, yetmezliğin akım hızı >2.5 m/s olmalı, mitral yetmezlik için
holosistolik, aort yetmezliği için holodiyastolik olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü sessiz
ama anlamlı derecede aort ve/veya mitral yetmezliği olan bireyleri muhtemel RKH olarak
kabul edilmesini ve ona göre takip ve tedavisini önermektedir (23).
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Son zamanlarda yapılan 2 çalışmaya göre ekokardiyografi ile romatizmal kalp
hastalığı prevalansının dikkatli yapılan kalp oskültasyonu ile tanı konulanın çok üstünde
olduğu, bu nedenle ekokardiyografinin diagnostik kriter olabileceğini belirtmişlerdir (3,
24).
Kalp Kateterizasyonu: Akut dönemde nadiren gereklidir. Endomiyokardiyal biyopsi
tanı ve tedaviye katkıda bulunmaz. Kateterizasyon klinik ve non-invazif yöntemlerin
yetersiz kalmasında ve mitral stenozuna balon valvüloplasti gibi girişimsel işlemler
düşünüldüğünde yapılabilir. Erişkinlerde RKH olan bireylerin cerrahi öncesinde
koronerleri görüntülemek için yapılabilir (1).
Diğer Kalp Görüntülemeleri: Düz telekardiyografi ile kalbin büyüklüğü, sınırları ve
pulmoner yapılar görülebilir. Bazı çalışmalarda lökosit taraması ve antimiyozin
sintigrafisi ile ARA’da kalp tutulumunun gösterilmesine rağmen rutin kullanım ile ilgili
yeterli kanıt yoktur (1).
Ayrıcı Tanı: Jüvenil romatoid artrit (JRA) akut romatizmal ateş ile karışabilir.
Periferik küçük eklemlerin tutulması, gezici olmayan simetrik büyük eklem tutulması,
tutulan eklemlerde solukluk, sinsi seyir, geçirilmiş streptokok enfeksiyonuna dair kanıt
bulunamaması ve salisilat tedavisine 24-48 saat içinde hızlı yanıt alınmaması daha çok
JRA lehinedir. Diğer kollajen vasküler hastalıklar (SLE, mikst bağ doku hastalığı),
poststreptokok artritler dahil tüm reaktif artritler, serum hastalığı ve infeksiyöz artritler
(gonokok gibi) de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Virüslere bağlı akut artritler (rubella,
parvovirüs, hepatit B, herpes, enterovirüs) erişkinlerde daha sıktır. Ayrıca orak hücreli
anemi ve lösemi gibi hematolojik rahatsızlıklar da akılda tutulmalıdır (25).
2.2. Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
2.2.1. Mitral Yetmezliği
Kronik mitral yetmezlik çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen en sık RKH
formudur. Oysa mitral stenozu sıklığı 4. ile 6. dekatlara doğru artmaktadır. Akut
romatizmal mitral yetmezliğinde genelde kordada uzama ve anüler genişleme olurken
kronik romatizmal mitral yetmezliğinde kapakçıklarda kısalma, sertlik, birleşme ve
deformasyon olmaktadır. Ayrıca sol ventrikül genişlemesi de kordaların anormal
yönlenmesine neden olarak koaptasyonu bozar, böylece daha fazla yetmezlik orifisi
oluşur ve yetmezlik miktarı artar. Kronik mitral yetmezlikte sol ventrikül ve sol atriyum
genişleyerek basınç yükünün dengelenmesine çalışılır. Hastalar yıllarca asemptomatik
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kalabilmelerine karşın mitral yetmezlik zamanla ilerleyebilir. Ciddi mitral yetmezlik
sonunda ventrikül fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Semptom olarak egzersiz
dispnesi veya azalmış egzersiz toleransı daha ventrikül fonksiyon bozukluğu görülmeden
veya beraberinde ortaya çıkabilir. Kronik mitral yetmezliğinde prekordiyal aktivitede
artma görülür. Kalp genişlediğinden apikal vuru yer değiştirmiştir. Birinci kalp sesi daha
yumuşak duyulurken, 2. kalp sesi azalmış sol ventrikül ejeksiyon süresi neticesinde aort
kapağı erken kapanır ve çift duyulur. Pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise 2. kalp sesi
(P2) sert duyulur. Mitral yetmezliğinin jeti posterolateral olduğunda sistolik üfürüm
apekste iyi duyulur ve sol aksillaya yayılır, ancak jet akım merkezi ise yayılım kalbin
bazaline doğrudur. Kronik MY’lerde üfürümün şiddeti yetmezliğin şiddeti ile orantılıdır.
Yetmezlik hacmi fazla ise mitral stenoz olmadan da apekste diyastolik rulman duyulur.
Telekardiyografide hafif yetmezliklerde bulgu olmazken ağır yetmezliklerde sol ventrikül
ve atriyumun büyüdüğü, pulmoner venöz ödemin olduğu ve sol ana bronşun yukarı doğru
yer değiştirdiği görülür. Kronik mitral yetmezliğinde EKG kalp ritmini değerlendirmede
önemlidir. Hafif yetmezliklerde bulgu olmazken, orta ve ağır yetmezliklerde sol atriyal
genişleme ve/veya sol ventriküler hipertrofi görülür. Pulmoner hipertansiyon varlığında
sağ ventrikül hipertrofisi olabilir. Atriyal fibrilasyon çocuklarda nadirdir, fakat kronik
mitral bozukluğu olan erişkinlerde görülebilir. Ekokardiyografide mitral kapakçıklar
kalınlaşır ve hareketlerinin azaldığı görülür. Sistol ve diyastolde kapakçıkların açılımları
azalmıştır. Anormal koaptasyon yetmezlik orifisine neden olmaktadır. Bazı vakalarda
akut dönemde görülen ön kapak prolapsusunun kronik dönemde de kalıcı olduğu
görülmüştür. Başka vakalarda da mitral arka kapakçığının retraksiyona uğradığı ve
göreceli olarak hareketinin ön kapağa göre azaldığı durumda sanki ön kapakçık daha
hareketli gibi göründüğü için anterior prolapsus gibi görünmektedir (Psödo-prolapsus).
Bu da koaptasyonun bozulmasına ve ciddi yetmezliğe neden olmaktadır (1).
2.2.2. Aort Yetmezliği
Kronik romatizmal aort yetmezliğinde kapakçıkların kalınlaşması, fibrozis ve
kontraktür olması sonucunda anormal koaptasyon olmakta ve yetmezlik orifisi
oluşmaktadır. Bu yetmezlik sol ventriküle hem basınç hem de hacim yükü getirmektedir.
Kompansatuvar dönemde, atım hacmini ve dakika daki atım hacmini sağlamak için sol
ventrikül genişler, kalbin ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olur. Kronik MY’de olduğu
gibi kronik AY’de de hastalar yıllarca asemptomatik kalabilir. Ancak zamanla
dekompansasyon gelişir, sol ventrikül fonksiyonları bozulur ve semptomlar ortaya çıkar.
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Muayenede nabız basıncında genişleme ve canlı nabızlar alınır. Prekordiyal aktivite
artmıştır. Sol ventrikül genişlemesine bağlı apikal vuru yer değiştirmiştir. Aort
yetmezliğinde üfürümü sternumun sol kenarında çok tiz ve dekreşendo vasıfta diyastolik
üfürüm duyulur. Üfürümün şiddetinden ziyade süresi yetmezlik derecesi ile orantılıdır.
Sol ventrikül çıkış yolunda artmış akım veya aort stenozuna bağlı sternumun sağ üst veya
sol orta alanında kısa sistolik ejeksiyon üfürümü duyulabilir. Orta-ağır aort yetmezliği
olanlarda mitral stenozu olmadan da orta-geç diyastolik rulman (Austin Flint) duyulabilir.
Telekardiyografide hafif yetmezliklerde bulgu olmazken, yetmezlik derecesi arttıkça
kardiyomegali ve çıkan aortada genişleme görülebilir. Hafif yetmezliklerde EKG’de
bulgu olmazken, orta ve ağır yetmezliklerde sol ventrikül hipertrofi bulguları olabilir.
Ekokardiyografide kapakçıkların kalınlaştığı, çekildiği ve komisssürlerin birleştiği
görülür. Aort yetmezliğinin derecesi dışında mitral kapağa ilişkin bozukluklara da dikkat
edilmelidir. Ayrıca sol ventrikülün boyutları ve fonksiyonları da değerlendirilmelidir (1).
2.2.3. Mitral Stenozu
Kronik romatizmal kalp hastalığına neden olan romatizmal ateş mitral stenozun en sık
nedenidir. Mitral stenozu akut karditte görülmez. Gelişmiş ülkelerde romatizmal ateş ile
mitral stenozun semptomlarının başlaması arasında 15-40 yıl vardır, bu da 3 ile 5.
dekatlar arasına rastlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 2. dekattaki çocuklarda bile
görülebilmektedir. Romatizmal kalp hastalığı olan erişkinlerin %25’inde sadece mitral
stenozu görülürken, %40’ında ise hem mitral stenozu, hem de mitral yetmezliği birlikte
bulunmaktadır. Kadınların erkeklere göre romatizmal mitral stenozu geliştirme oranı
daha yüksektir. Kapakçıkların kalınlaşması, komisür, yaprakçık ve kordaların birleşmesi
ve yine kordaların kısalması ile huni şeklinde orifis oluşmakta ve mitral stenozuna yol
açmaktadır. Zamanla kapak kalsifiye olabilmekte ve yapısı iyice bozulmaktadır. Süreç
yavaş yavaş ilerleyerek mitral orifiste sol atriyum ile sol ventrikül arasında diyastolik bir
gradient oluşmaktadır. Hafif stenozların semptomu hafif iken, stenoz derecesi arttıkça sol
atriyal ve pulmoner venöz basınç artmakta, bunun sonucu olarak pulmoner venöz
göllenme ve pulmoner hipertansiyon gelişmektedir. Hasta kendinin yaşam tarzını ona
göre ayarladığı için belirtileri geç farkedebilir. İlk başta azalmış kalp atım hacmine bağlı
yorgunluk ve azalmış egzersiz kapasitesi görülür. Dispne, öksürük, wheezing ve ortopne
görülen diğer semptomlardır. Çocuklarda nadir görülmesine rağmen atriyal fibrilasyon,
atriyal trombüs ve sistemik emboli oluşturabilir. Ciddi stenozlarda pulmoner
hipertansiyona bağlı hemoptizi ve sağ kalp yetmezliği, bunun neticesinde ödem ve
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abdominal distansiyon olabilir. Hastanın muayenesinde, prekordiyal aktivite artmış
olabilir, ancak kapak yetmezliği olmadan sadece mitral stenozunda apikal vuru yer
değiştirmez. Oskültasyonda birinci kalp sesi sert duyulur. Ayrıca apekste erken diyastolik
“opening snap” sesi ve diyastolik rulman üfürümü duyulur. Üfürümün şiddetinden ziyade
süresi stenozun decesi ile ilişkilidir. Stenozun şiddeti arttıkça birinci kalp sesi ile
“opening snap” arasındaki süre kısalır. Diyastolün sonunda veya sistolün hemen
öncesinde atriyumun kasılmasına bağlı üfürümde şiddetlenme olabilir. Ciddi darlıklarda
pulmoner hipertansiyon gelişebilir ve buna bağlı P2 sesisinin artması ve triküspit
yetmezliği duyulabilir. Telekardiyografide sol atriyumda genişleme ve pulmoner
hipertansiyon durumunda sağ ventrikülde de genişleme görülür. Kalp ritmini
değerlendirmek için EKG gereklidir, çünkü ciddi mitral darlıklarında atriyal fibrilasyon
olabilmektedir. Sol atriyal genişleme ve pulmoner hipertansiyon durumunda sağ ventrikül
hipertrofisi ve sağ aks sapması görülür. Elektrokardiyografi bulguları darlığın ciddiyeti
ile

paralellik

göstermez.

Ekokardiyografide

romatizmal

mitral

stenozuna

ait

yaprakçıklarda kalınlaşma, komisürde ve/veya kordada birleşme ve anormal diyastolik
yaprakçık hareketleri görülebilmektedir. Bazı hastalarda mitral stenozu ile beraber
yetmezliği de olabilir. Romatizmal mitral stenozunda ekokardiyografide ön yaprakçığın
tipik hokey sopası görünümü elde edilir, arka kapakçığında hareketlerinde belirgin
azalma görülür. Zamanla kapakçıkların ucundan başlayıp anülüse kadar ilerleyen
kalsifikasyon görülür. Stenozun şiddeti Doppler ile ölçüm yapılarak belirlenebilir.
Kapakların durumu ekokardiyografi ile detaylı değerlendirilerek balon valvüloplasti için
uygun seçim yapılabilir. Ayrıca pulmoner basınç triküspit ve pulmoner yetmezlikler
değerlendirilerek ölçülebilir, her iki ventrikül fonksiyonları da tüm hastalarda
değerlendirilir (1).
2.2.4. Aort Stenozu
Aort stenozu da tıpkı mitral stenozu gibi akut kardit döneminde görülmez, ataktan 2040 yıl sonra aort kapakçıklarının kalınlaşması, yapışması, fibrotik olması, komisürlerde
birleşme ve kalsifiye nodüllerin oluşması neticesinde darlık oluşmaktadır. Darlık sıklıkla
yetmezlik ile birlikte bulunur ve genelde bunlara romatizmal mitral kapak hastalığı da
eşlik eder. Darlık yavaş geliştiğinden ventriküler kompansasyon olur ve semptomlar geç
ortaya çıkar. Zamanla kompansasyon yeterli gelmez ve ortalama 5-6. dekatta semptomlar
(anjina, senkop, dispne, kalp yetmezliği) ortaya çıkar. Ciddi darlıkta arteriyel nabız
zayıftır, ancak kapakta yetmezlik de olursa nabız artmış alınabilir. Diğer aort
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stenozlarında olduğu gibi sternumun sağ üst kısmında ve suprasternal çentikte tril
alınabilir. Yine sternumun sağ üst kısmında sistolik ejeksiyon üfürümü duyulurken
konjenital aort darlıklarında duyulan ejeksiyon kliği romatizmal aort darlığında genelde
duyulmaz. Beraberinde aort yetmezliği de varsa dekreşendo diyastolik üfürüm
duyulabilir. Ekokardiyografi kapağın yapısı ve darlığın durumu hakkında değerli bilgiler
vermektedir. Beraberinde sol ventrikül yapısı ve fonksiyonları ile aort yetmezliğinin
varlığı değerlendirilmelidir. Ayrıca romatizmal kapak hastalığında mitral kapak tutulumu
sık görüldüğü için mitral kapak detaylı incelenmelidir (1).
2.2.5. Sağ Kalp Tutulumu
Kronik romatizmal kalp hastalığında pulmoner ve triküspit kapakların tutulumu sol
ventrikülün durumundan dolayı oluşan pulmoner hipertansiyona sekonder fonksiyonel
bozukluk olabileceği gibi organik kronik romatizmal değişiklikler de olabilir. Triküspit
kapak romatizmal süreçte pulmonere göre daha sık tutulur, ancak bu kapakların ciddi
tutulumu çok nadirdir. Romatizmal triküspit kapak stenozu ve/veya yetmezliği hemen
daima ciddi mitral veya aort tutulumu ile beraberdir. Romatizmal kalp hastalarında
romatizmal triküspit tutulumu histolojik olarak ≤%15-40’ında, ekokardiyografi ile sadece
%7-9’unda, klinik olarak ise %3-5’inde görülmektedir. Romatizmal triküspit stenozu
kapakçıkların yapısındaki bozulma ile oluşmakta, anülüsün genişlemesi ve kapakçıkların
kasılması ile koaptasyon bozulmakta ve yetmezlik oluşabilmektedir. Bazı vakalarda
semptomların (yorgunluk, egzersiz intoleransı gibi) triküspit stenozuna mı yoksa mitral
stenozuna mı bağlı olduğunun ayırımı klinik olarak zor olabilir, ancak belirgin juguler adalga pulsasyonunun olması, sternumun sol veya sağ alt tarafında opening snap ve
diyastolik rulmanın duyulması daha çok triküspit stenozunun lehinedir. Hastalığın ileri
döneminde sağ kalp yetmezliği ile beraber periferal ödem, asit, sağ üst karında hassasiyet
ve hepatomegali görülebilir. Ekokardiyografi ile triküspit yetmezliğinde görülen sağ
ventrikülün genişlemesi ve/veya hipertrofisi, sağ atriyumun genişlemesi ve anülüsün
genişlemesi görülebilir. Romatizmal mitral stenozunda olduğu gibi romatizmal triküspit
stenozunda da yaprakçıkların kalınlaşması, kubbe yapması ve azalmış haraketleri
görülebilir. Ayrıca Doppler kullanılarak yapılan ölçümlerde triküspitin yetmezliği ve
stenozu değerlendirilebilir. Akut ve kronik RKH’da pulmoner kapak nadir tutulmasına
rağmen Ross prosedürü (aort kapağı yerine aynı kişinin pulmoner kapağı konuluyor)
yapılanlarda pulmoner kapağın romatizmal tutulum gösterebildiği, ciddi neo-aortik
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yetmezliğe yol açabildiği ve hatta bazı hastalarda neo-aortik kapağın replasmanının bile
gerekebildiği gösterilmiştir (1).
2.3. Romatizmal Ateş ve Kalp Hastalığında Tedavi
Akut romatizmal ateşte grup A streptokok için boğaz kültürü negatif de olsa
eradikasyon için antimikrobiyal tedavi verilmelidir (13).

Akut romatizmal karditin

tedavisi yaklaşık 1950’lerin ortalarından bu yana değişmemiştir. Tedavi planı büyük
oranda destek tedavi şeklinde olmakla beraber komplikasyonları ve rekürensleri de
önlemeye yönelik olmalıdır. Ayrıca kronik kalp hastalarında en uygun girişim zamanına
da karar verilmelidir. Anti-enflamatuvar tedavinin başlangıçta standart tedavi olması ve
semptomatik iyileşme sağladığı bilinmesine rağmen RKH’nın seyrini değiştirdiğine dair
çok az kanıt vardır. Genelde hastalar değerlendirme, teşhis ve uygun tedavi başlanması
için hastaneye yatırılır. Ancak hastalarının önemli bir kısmını poliklinik şartlarında tedavi
eden merkezler de vardır (1).
Akut Romatizmal Ateşte Medikal Tedavi: Akut romatizmal karditte temelde
tedavide yatak istirahati ve anti-enflamatuvar tedavi yer almalıdır. Yatak istirahati 1940
ve 1950’lerde çok sıkı olarak uygulanmış, ancak şimdi bir miktar istirahatin gerekli
olduğu fazlasına gerek olmadığı düşünülmektedir. Bazı yazarlar kalp tutulumun şiddetine
göre 4-6 hafta yatak/koltuk istirahati öneriyorlar. Yararı tam ispatlanmamışsa da steroid
veya aspirin ile tedavi edilen vakalarda akut enflamasyon geçince bulguların iyileştiği
görülmüştür. Fakat uzun dönemde steroidin aspirine üstünlüğü gösterilememiştir. Diğer
bir taraftan steroid ile tedavide aspirine göre enflamasyonun kısa sürede çözüldüğü, daha
az yeni üfürümün çıktığı ve var olan üfürümün daha hızlı kaybolduğu görülmüştür. Bazı
yazılarda aspirinin (80-100 mg/kg/gün; 20-30mg/dl serum konsantrasyonu) hafif-orta
karditlerde kullanılabilir olduğu yönündedir. Fakat orta ve ağır karditte ortak görüş
steroid kullanılması yönündedir. Steroid olarak prednizolon 2 mg/kg/gün (maksimum 60
mg/gün) şeklinde 2-3 hafta bu dozda devam edilmesi sonra haftada %20-25 azaltılması
ilacı kesmeden 1 hafta önce “rebound”u engellemek için aspirin başlanılması öneriliyor.
Toplam aspirin ve/veya steroid tedavisinde sürenin 4-6 hafta olabileceği şeklinde
görüşlerin olmasına rağmen bu süre 8-12 haftaya kadar uzatılabilir (1,13). Bazı yazarlar
ise akut faz reaktanlarının normalleşme süresini tedavi için yeterli görmektedir. Tedavi
bitiminden sonra rebound (klinik ve laboratuar olarak) görülebilmesine rağmen genelde
tedavisiz olarak kendiliğinden normalleşir (1). Ancak ciddi klinik reboundlar erken tedavi
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gerektirmektedir (13). Bazı hastalarda kalp yetmezliği düzelmiyorsa kapağın tamiri veya
değiştirilmesi için cerrahi girişim düşünülmelidir. İntravenöz immünglobulin (IVIG) ve
pentoksifilinin yararı gösterilememiştir (1, 26).
Aspirin ARA artritte 48-72 saat içinde etkilidir. Diğer non-steroidal anti-enflamatuvar
ilaçlarda iyi bir alternatiftir, ancak karditte kullanılmamıştır. Artritte tedavi süresi
semptomların kaybolması ve tedaviye cevaba göre ayarlanır. Koresi olan hastaların
çoğunda medikal tedavi gerekmez, ancak semptomları ciddi olanlarda fenobarbital,
haloperidol, valproik asit, karbamazepin, pimozit, kortikosteroidler, IVIG ve plazma
değişimi kullanılabilir (1).
Akut Romatizmal Kardit ve Kalp Yetmezliği Tedavisi: Digoksinin tedavide rolü
olduğunu söyleyen yayınlar olmasına rağmen akut dönemde klinik bozukluğun asıl
nedeni miyokart fonksiyon bozukluğundan ziyade kapak yetmezliğine bağlıdır. Bu
nedenle diüretik ve art yükü azaltıcı ilaçlar daha önemlidir. Kalp yetmezliği kontrol altına
alınamıyorsa kapak tamiri veya replasmanının hayati önemi vardır. Korda yırtılmasına
bağlı flail mitral oluşmuşsa cerrahi gereklidir (1).
Primer Profilaksi: Streptokok farenjitinin tedavisi semptomlar başladıktan 9 gün
içinde yapılırsa romatizmal ateş gelişme riskini azaltmaktadır. Ancak malesef romatizmal
ateş hastalarının neredeyse üçte ikisi GAS farenjitini subklinik geçirmektedir.
Romatizmal kalp hastalığı olan erişkinlerin %30-40’ı ARA dönemini hatırlamadığı, hatta
tekrarlayan ARA’larda bile bazen asemptomatik olabileceği belirtilmiştir. Boğaz kültürü
negatif bile olsa ARA hastalarında streptokokun eradikasyonu yapılmalıdır (1, 13, 27).
Tek doz intramüsküler benzatin penisilin en etkili olmasına rağmen 10 günlük oral
penisilin de alternatif bir seçenektir. Penisilin alerjisi olanlara eritromisin veya 1. kuşak
sefalosporin verilebilir, ancak penisilin alerjisi olanlarda sefalosporinlere de alerji
olabilir. Penisiline dirençli GAS suşları yayınlanmamıştır, bu nedenle tekrarlayan boğaz
kültürü almak gereksizdir. Romatizmal ateş sırasında verilen penisilinin hastalığın seyrini
etkilememektedir. Yayınlarda tonsillektominin romatizmal ateş insidansını azalttığı
gösterilmemiştir (1).
Sekonder Profilaksi: Romatizmal ateşin etkin bir tedavisi yoktur, bu nedenle
rekürenslerin önlenmesi kronik RKH ciddiyeti açısından önemlidir. Sekonder profilaksi
yapılmadığında ciddi kalp komplikasyonları ve hayatı tehdit eden romatizmal kapak
hastalıkları ile karşılaşılabilir (28). Romatizmal ateş geçiren tüm hastalar, özellikle kardit
geçirenler rekürens için risk altındadırlar. Bazı yayınlarda kalp tutulumu olanların
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%40-60’ında rekürens riski olduğunu belirtmişlerdir. Romatizmal ateş geçirdikten sonra
ilk birkaç yıl rekürens riski en fazladır. Rekürenslerde daha ciddi kalp bozukluğu ve
sonucunda ağır kronik RKH görülmektedir (1). Akut romatizmal ateş sonrasında
sekonder profilaksi için kullanılan ilaçlar ve süreleri Tablo 2’de (1) verilmiştir.
Tablo 2. Akut romatizmal ateş sonrası sekonder profilaksi.
Benzatin Penisilin G
1.2 milyon ünite (intramüsküler, her 3-4 haftada bir)
veya
Penisilin V
250 mg oral BID
veya
Sulfadiyazin veya sulfisoksazol
0.5 gr/gün oral (≤ 27 kg olan hastalar için)
1 gr/gün oral (> 27 kg olan hastalar için)
Penisilin ve Sulfa alerjisi olan hastalar için
Eritromisin 250 mg oral BID
Kategori
Süre
Romatizmal kalp hastalığı (klinik veya

Son ataktan ≥ 10 yıl geçmesi ve en az 40

ekokardiyografik)

yaşına kadar; belki de hayat boyu

Karditi olan akut romatizmal ateş, fakat

10 yıl veya erişkinlikte iyi olması

kronik romatizmal kalp hastalığı yok

(Hangisi daha uzunsa o değer alınır)

Karditi olmayan akut romatizmal ateş

5 yıl veya 21 yaşına kadar (hangisi
uzunsa)

Endokardit Profilaksisi: Endokardit romatizmal kalp hastalığının önemli bir
komplikasyonu olmaya devam etmektedir. Diğer nedenlerle oluşan kapak hastalarında
profilaksi gerektiği gibi romatizmaya bağlı oluşanlarda da gereklidir. Kronik penisilin
profilaksisi alanlarda amoksiline karşı direçli organizmalar çoğalmakta bu nedenle bu
hastalarda profilaksi için klindamisin, klaritromisin veya azitromisin kullanılmalıdır (1).
Kronik

Romatizmal

Kalp

Hastalığında

Medikal

Tedavi:

Asemptomatik

romatizmal kalp hastalığı olan bireyler yıllarca konservatif olarak takip edilebilir.
Semptomu

olmayan

hastalarda belli aralarla

tetkik edilmeli,

kalbin

durumu

değerlendirilmelidir. Warfarin ile antikoagulan tedavi embolik olay yaşanmış mitral
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darlığında ve atriyal fibrilasyonunda verilir. Art yükü azaltıcı ilaçlar (kalsiyum kanal
blokerleri veya ACE inhibitörleri) ventrikül fonksiyonları korunmuş asemptomatik ciddi
aort yetmezliği olan erişkinlerde yararlı olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada da art
yük azaltmanın ciddi aort yetmezliğinde faydasının olmadığı yönündedir. Art yük
azaltıcıların ventrikül fonksiyonları korunmuş asemptomatik ciddi mitral yetmezliği olan
hastalarda yeri tartışmalıdır, bazı çalışmalar faydasının olduğunu, bazıları ise aksine
kötüleşme yaptıkları yönündedir. Şu anda bu ilaçların uzun dönemde semptomların ve
ventrikül fonksiyonların bozulmasını geçiktirdiği veya iyileşme sağladığına dair
çalışmalar yoktur, bu nedenle asemptomatik olan ciddi kronik mitral yetmezliklerinde art
yük

azaltıcılar

önerilmemektedir.

Semptomlar

başladığında

aort

veya

mitral

yetmezliğinin medikal tedavisi sadece ölçümlerin bozulmasını geçiktirir ve sonunda
cerrahi girişim gerekmektedir. Malesef aort ve mitral kapağın birlikte tutulumu
olduğunda tedavi yönetimi ile ilgili yeterli yayın yoktur. Bu şekilde kombine
tutulumlarda sağ ve sol ventrikül fonksiyon bozukluğu bu kapakların tek tek
tutulumlarından daha sıktır. Semptomlar belirginleştiğinde ve ventrikül fonksiyonları
bozulmaya başladığında zaman kaybetmeden cerrahi girişim düşünülmelidir (1).
Kronik Romatizmal Kalp Hastalığında Kalp Yetmezliği: Semptomatik kronik
mitral ve/veya aort yetmezliği olan hastalarda uzun dönem medikal tedavinin yeri yoktur.
Kontraendikasyonu yoksa hasta cerrahiye yönlendirilmelidir. Hafif semptomları olan
mitral stenozunda beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri faydalı olabilir. Dikkatli bir
şekilde kullanılan diüretik tedavisi de pulmoner venöz konjesyonda faydalıdır. Fakat
ciddi darlık ve semptom varlığında balon valvüloplasti ve cerrahi girişim etkili
bulunmuştur. Semptomatik aort kapak stenozunda etkili medikal tedavi yoktur. Diğer
konjenital aort stenozlarının aksine balon valvüloplastiden fayda görmezler, ancak cerrahi
girişim yapılamayanlarda düşünülebilir. Aynı şekilde romatizmal triküspit kapak
bozukluğunda da medikal tedavi yararsızdır. Diüretikler bir miktar fayda sağlasa da
uygun yaklaşım genelde mitral ile aynı zamanda triküspit kapağa cerrahi müdahale
yapmaktır (1).
Romatizmal Kalp Hastalığında Cerrahi Tedavi:
Akut Karditte: Akut dönemdeki aort ve/veya mitral yetmezlikleri enflamasyon
geçtikten sonra iyileşme gösterebilir. Ancak akut dönemde tedaviye dirençli ciddi kalp ve
kapak yetmezlikleri varsa cerrahi girişim hayat kurtarıcıdır, bu nedenle klinikteki
bozukluk miyokart fonksiyon bozukluğundan ziyade kapak yetmezliğine bağlıdır.
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Önceden yapılmış çalışmalara göre akut dönemdeki cerrahi girişimde mortalite ve
reoperasyon riskinin yüksek olduğu yönünde idi, fakat yeni çalışmalarda böyle bir
bağlantı bulunmamıştır (1).
Kronik Romatizmal Kalp Hastalığında: Romatizmal kalp hastalığı genelde
ilerleyicidir ve sonunda cerrahi girişim gerektirecek hemodinamik bozulma olabilir.
Kronik RKH olan çocuklarda cerrahi için uygun zamanı saptamak güçtür. Ciddi
semptomu olanlarda cerrahi müdahale düşünmek mantıklıdır, ancak asemptomatik
olanlarda karar vermek güçtür. Cerrahi zamanlaması için yayınların birçoğu erişkinlere
aittir. Erişkinlerde ciddi mitral yetmezlik için primer cerrahi endikasyon semptomlar
ve/veya sol ventrikül fonksiyon bozukluğudur, ilave olarak aşırı ventrikül genişlemesi,
atriyal fibrilasyon ve pulmoner hipertansiyon da sayılabilir. Son zamanlardaki bazı
yayınlarda asemptomatik ve kalp fonksiyonları korunmuş hastalarda eğer kapak tamiri
daha ziyade düşünülüyorsa mortalite ve morbidite riski düşük olduğu için tercih edilebilir
denilmektedir. Bazı vakalarda mitral kapak tamiri yapılamıyorsa prostetik kapak
takılmalıdır. Kronik romatizmal aort yetmezliğindeki cerrahi endikasyonlarda mitral
yetmezliğindekine (semptomlar, ventrikül fonksiyon bozukluğu ve aşırı ventrikül
genişlemesi) benzerdir. Eskiden kapak replasmanı daha ziyade düşünülürken, şimdi tamir
tekniklerinin gelişmesi ve deneyimlerin artması ile kapak tamiri daha öncelikli
düşünülmektedir. Bazen bu olgularda Ross prosedürü (otograft aort kapak replasmanı)
düşünülmesine rağmen bu hastalarda kapakta romatizma gelişebildiği gösterilmiştir.
Kronik romatizmal mitral kapak stenozunda cerrahi endikasyon semptomlar ve/veya
pulmoner hipertansiyondur. Cerrahi olarak komisürotomi veya kapak replasmanı 1960 ve
1970’lerde tedavi seçeneği iken, şimdilerde artık balon valvüloplasti seçilmiş hastalarda
cerrahiye iyi bir alternatiftir. Ciddi mitral yetmezliği ile beraber olması ve sol atriyumda
trombüs olması balon valvüloplasti için göreceli kontraendikasyonlardır. Konjenital aort
stenozunda girişim için daha ziyade basınç gradiyentine bakılırken, romatizmal aort
stenozlarında daha çok semptom (anjina, senkop, kalp yetmezliği), sol ventrikül
fonksiyon bozukluğu veya egzersize karşı anormal cevaba (semptomlar, hipotansiyon,
ventriküler aritmiler, yeni ST segment çökmesi ve egzersize azalmış tolerans) bakılarak
karar verilir. Ayrıca yine romatizmaya bağlı aort stenozunda balon valvüloplastinin yararı
azdır. Bu nedenle girişim gerekenlerde aort kapak replasmanı yapılmalıdır. Romatizmal
triküspit kapak hasarında girişim şekli altta yatan anormalliğe bağlıdır, yetmezlik varsa
anüloplasti, stenozda ise komisürotomi tercih edilir (1).
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2.4. Kalp Fonksiyonlarının Ekokardiyografi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Ekokardiyografi kardiyovasküler sistemin yapısal, fonksiyonel ve hemodinamik
durumunu yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla değerlendirebilen bir tanı yöntemidir.
Ses frekansı arttıkça ses dalgasının vücut içinde ilerleyebildiği mesafe azalır. Ancak
görüntü rezolüsyonu frekans arttıkça iyileşmektedir. Ekokardiyografi ile kalbin 2
boyutlu, M-mode ve Doppler tekniği ile görüntülenmesi sağlanır.
2.4.1 M-Mode Ekokardiyografinin Kullanımı
Sol

ventrikül

çap

ölçümleri

2B

ekokardiyografi

rehberliğinde

M-mode

ekokardiyografi ile papiller kas seviyesinde ve parasternal uzun aks pozisyonunda
ölçülür. Sol ventriküle ait ölçümlerin standardizasyonu Amerikan Ekokardiyografi
Topluluğu tarafından belirlenmiştir (29). Aort kökü ve sol atriyum büyüklüğü de
geleneksel olarak parasternal uzun aks penceresinden ölçülebilir. Şekil 1’de sol ventrikül,
aort kökü ve sol atriyum M-mode ölçümleri verilmiştir.

Şekil 1. Sol ventrikül, aort kökü ve sol atriyumun parasternal uzun aks M-mode
ölçümleri (Ao: Aort kökü, LA: Sol atriyum genişliği, LVDSG: Sol ventrikül diyastol sonu genişlik,
LVSSG: Sol ventrikül sistol sonu genişlik).

Sol ventrikül Sistolik Fonksiyonları:
1. Fraksiyonel Kısalma (FS): M-mode veya iki boyutlu ekokardiyografi ile
ölçülebilir.
Formül 1. FS : LVDSG –LVSSG
LVDSG
Formülü ile hesaplanabilir. Bunun için sol ventrikül sistol (LVSSG) ve diyastol sonu
genişliğinin (LVDSG) bilinmesi gereklidir. Çocuklarda fraksiyonel kısalma yaş
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ilerlemesine paralel olarak meydana gelen kalp hızı değişikliklerinden bağımsızdır.
FS’nin normal değeri 0.36±0.04‘dür. Ventrikül hareket bozukluğu olduğunda lineer çap
daha az güvenilirdir (30).
2. Ejeksiyon Fraksiyonu (EF): Sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmede
ejeksiyon fraksiyonu değerli bir metottur. Bunun için sistol sonu (LVSSH) ve diyastol
sonu (LVDSH) ventrikül hacimlerinin hesaplanması gereklidir.
Formül 2. EF = LVDSH – LVSSH X 100
LVDSH
Sol ventrikül hacmi, sol ventrikülün M-mode ölçümlerinden hesaplanabilir. Sol
ventrikül hacmini hesaplamada çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden Teichholz
metodu ile sol ventrikül volümü güvenilir bir şekilde hesaplanabilir. EF değerleri kalp
hızından, kontraktiliteden, ön yükten ve art yükten etkilenir. Ekokardiyografi ile EF
ölçümlerinin birkaç kez tekrarlanıp ortalama değerlerinin alınması daha doğru bir
yaklaşımdır. EF>0.6 normal değer olarak kabul edilse de bu kesin bir değer değildir.
Kullanılan yönteme ve cinsiyete göre farklı değerler söz konusudur (30, 31) .
2.4.2. Mitral Yetmezliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Ekokardiyografi mitral anatomik yapının açıklanması, hastalık seyrinin izlenmesi,
optimal cerrahi zamanının saptanması, tıbbi veya cerrahi tedavi sonuçlarının incelenmesi
konusunda önemli rol oynar (32). Ekokardiyografik olarak mitral yetmezlik (MY) akım
miktarı kalitatif, semi kantitatif veya kantitatif olarak ölçülebilir (33, 34).
Kalitatif Yöntemler: Mitral kapak yetmezliğinin renkli Doppler ile görüntüsü,
kazanç (gain) ayarlanması, frekans (pulsed repetition frequency), derinlik, jetin yönü ve
yüklenme koşulları ile değişim gösterir.
A-Sinyalin gücü: Yetmezlik hacmi arttıkça sesin şiddeti artar, küçük yetmezlikler ise
hafif ses oluşturur.
B-Geç sistolde hız profili: Ciddi mitral yetmezliklerde sol atriyumda basınç artışı
görülür. Devamlı akımlı (Cw) Doppler ile alınan akım hızı örneğinde “omuz” şeklinde
bir görüntü elde edilir (34).
C-Pulmoner ven akım örneği ve sol atriyum dinamikleri: Ciddi mitral
yetmezliklerde pulmoner vende sistolde geriye akım olabilir, ancak bu akımın
görülmemesi durumunda da yetmezlik ciddi olabilir. Sol atriyum ve ventrikül büyüklüğü
MY derecesi ile korelasyon gösterir.
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Semikantitatif Yöntemler:
A-Jet uzunluğu: Pulsed Doppler ile sol atriyum içi taranarak elde edilen bir
yöntemdir. Fakat zaman alıcı bir yöntem olduğu için yerini renkli Dopplere bırakmıştır.
B-Renkli akım haritası: Mitral yetmezliğin jet uzunluğuna göre ≤1.5 cm hafif, 1.52.9 cm orta, 3-4.4 cm orta derecede ciddi ve ≥4.5 cm ciddi mitral yetmezlik olarak
değerlendirilmiştir. Fakat genellikle yetmezlik jet alanının sol atriyum alanına oranı
kullanılmaktadır. Bu oranının yüzdesi; %20’den küçük ise hafif, %20-40 arası ise orta,
%40’dan büyük ise ciddi mitral yetmezlik olarak tanımlanmıştır (32). Ancak çocuklarda
yapılan bir çalışmaya göre yetmeklik alanının sol atriyum alanına oranına göre; %30’un
altı hafif, %30- 50 arası orta, % 50’nin üzeri ağır mitral yetmezlik olarak tanımlanmış ve
bu değerler anjiyografi ile kuvvetli ilişkili bulunmuştur (35). Yetmezlik akım alanı ve sol
atriyum alanı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Mitral yetmezlik ve alan ölçümleri görülmektedir (LAA: Sol atriyal alan,
RJA: Regürgitan (yetmezlik) akım alanı).

C-Vena kontrakta: Renkli Doppler ile yetmezlik jet alanındaki vena kontrakta çapı
hesaplanarak, yetmezlik orifisinin büyüklüğü tahmin edilebilmektedir (36, 37). Vena
kontrakta ölçümünün ≥0.5 cm olması durumunda yetmezlik hacminin >60 ml ve efektif
yetmezlik orifisin (ERO ) >0.4 cm² ile iyi bir ilişki gösterdiği bildirilmiştir (32).

24

Kantitatif Yöntemler :
A-Kantitatif Doppler Ekokardiyografi: Mitral ve aort atım hacimleri hesaplanır,
aort ve mitral kapakların anülüs alanı ve akım hızlarının integrallerinden elde edilir. Aort
yetmezliğinin olmadığı olgularda kullanılır. Yetmezlik hacmi, aort ve mitral atım
hacimleri arasındaki fark ile hesaplanır (32).
Formül 3. MK yetmezlik hacmi=MK akım-LVOT akım=(anülüs çapı D² x 0.785 x
TVI)MK - (D² x 0.785 x TVI)LVOT (MK: Mitral kapak, LVOT: Sol ventrikül çıkım yolu)
Mitral kapak yetmezlik fraksiyonu (MK RF) ise; yetmezlik hacminin mitralden geçen
akıma bölünüp, 100 ile çarpılması ile hesaplanır.
Formül 4. MK RF = (MK yetmezlik hacmi/MK Akım) x 100 (%).
Efektif Yetmezlik Orifis Alanı (ERO), mitral yetmezliğinin değerlendirilmesinde en
önemli kantitatif parametre olarak sayılabilir ve kapak lezyonunun gerçek büyüklüğünü
yansıtır. Mitral kapak (MK) yetmezlik hacminin yetmezlik akım hız integraline oranı ile
elde edilir (32).
Formül 5. ERO MK = MK YH / MY TVI.
(MK: Mitral kapak, YH: Yetmezlik hacmi, MY: Mitral yetmezlik)
B-Kantitatif İki Boyutlu Ekokardiyografi: Sol ventrikül diyastol ve sistol sonu
hacimlerinin (Amerikan Ekokardiyografi Derneğinin önerisi, biapikal Simpson kuralı)
arasındaki fark total sol ventrikül atım hacmini verir. Yetmezlik hacmi, total sol ventrikül
atım hacmi ile Doppler ekokardiyografi ile ölçülen aortik atım hacmi arasındaki farktır
(32).
C- Proksimal izovelosite yüzey alan metodu (PISA): Geleneksel PISA yöntemi
çeşitli

ölçümler

ve

hesaplamalar

gerektirdiği

için

rutin

uygulamada

yaygın

kullanılmamaktadır (33). “Proksimal izovelosite yüzey alan metodu (PISA)”, devamlılık
denklemi (CE) ve akımın sabit kalma prensibine dayanır. PISA çapının sistol ortasında,
M-mode ile ölçümü de mümkündür (38). Yetmezlik orifise karşı akım, PISA metodu ile
hesaplanabilir, bazen geometrik şeklini değerlendirmek ve çapı ölçmek güç olabilir.
Basitleştirilmiş formüller Va; aliasing hızı, 40cm/s, MY akım hızı 500 cm/s ise, efektif
yetmezlik açıklığı:
Formül 6. ERO = 2π r²x 40/ 500, ERO = r²/2 veya
Va; 30 cm/s, MY; 500 cm/s ise;
Formül 7. ERO = 0.38 x r² ile işlem süresini kısaltmak mümkün olmuştur (38, 39).
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Deneyimli bir kişi tarafından, kısa sürede (~1.5 dakikada) ve pratik olarak
hesaplanabileceği gösterilmiştir. Özellikle MY jeti elde edilemediği durumlarda ve
zamanın önemli olduğu intraoperatif değerlendirmede yararlıdır.
2.4.3. Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Ölçülen Değerler
Doppler yöntemi Avusturya’lı fizikçi Christian Doppler tarafından 1842 yılında
tariflendi. En iyi Doppler ultrason görüntüsü transdüser hedefe paralel olduğunda elde
edilir (38,40-42). Düşük frekanslı transdüser kullanımı Doppler incelemesinin kalitesini
artırmaktadır. Satomura 1956 yılında Doppler tekniğini kan akım hızını ölçmek için
kullanmıştır (40). En sık kullanılan vurulu (pulsed) ve devamlı (cw) dalga formlu
Doppler ekodur. Pulsed Doppler tekniğinde tek bir ultrason kristali ses dalgalarını
gönderir ve geri alır. Avantajı M-mode ve 2-boyutlu ile çalışabilmesi ve noktasal bir
bölgeden Doppler sinyali alınmasını sağlayabilmesi iken dezavantajı hız ölçümünün
sınırlı olmasıdır. Pulsed Doppler sisteminde görüntünün saptanabildiği en üst frekans
sınırına Nyquist limiti denir. Nyquist limitini aşan akımlar ters yönde kayıt verebilir.
Devamlı Doppler modunda transdüser iki kristalle çalışır, birisi devamlı dalga
gönderirken diğeri ise yansıyan dalgaları alır. Maksimal Doppler değişimi Nyquist limiti
ile sınırlı değildir. Bu nedenle devamlı Doppler en yüksek hızları bile kayıt etmede
kullanılabilir. Renkli Doppler görüntüleme bir pulsed Doppler fonksiyonudur. Bu yüzden
yüksek hızların görüntülemesi sınırlıdır. Sıklıkla transdüsere yaklaşan akım kırmızı,
uzaklaşan akım ise mavi olarak boyanır. Aliasing renkli Dopplerde renklerin karışımı
olarak görülür, çok renklenme varsa o bölgede yüksek bir akım hızı olduğunu gösterir
(40).
Mitral ve Triküspit Kapak Akımı: Ventrikül doluş şekilleri, pulsed dalga Doppler
ile mitral ve triküspit akım hızı kayıtları kullanılarak değerlendirilebilir. Mitral ve
triküspit akımın değerlendirilmesinde kullanılan değişkenler şunlardır; diyastolik erken
doluş peak velositesi (E), diyastolik geç doluş peak velositesi (A) ve bunların birbirine
oranıdır (E/A) (43-45). Normal akım hız eğrileri, yüklenme durumları, yaş ve kalp hızı
gibi durumlardan etkilenmektedir. Sağ ve sol ventriküle ait E dalgaları çocukluk boyunca
sabittir. Sol ventriküle ait E/A oranı 5 yaşına kadar artar sonra sabit kalır. Sağ ventriküle
ait E/A oranı sol ventrikülün E/A oranından daha yavaş artar. Sol ventrikülün E/A oranı
sağa göre daha yüksek olur (46). Şekil 3’de sağ ve sol ventriküle ait pulsed Doppler akım
örnekleri verilmiştir.
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Şekil 3. Mitral ve triküspit kapakların pulsed Doppler akım örnekleri.
İzovolemik kasılma zamanı (IVCT): LV için, mitral kapağın kapanma noktası ile
aort kapağın açılma noktası, RV için ise triküspit kapağın kapanma noktası ile pulmoner
kapağın açılma noktası arasındaki geçen süredir (LV: Sol ventrikül, RV: Sağ ventrikül).
İzovolemik gevşeme zamanı (IVRT): LV için, aort kapağın kapanma noktası ile
mitral kapağın açılma noktası, RV için ise pulmoner kapağın kapanma noktası ile
triküspit kapağın açılma noktası arasındaki geçen süredir.
Miyokardiyal performans indeksi (MPİ): MPİ (Tei indeksi) ilk kez Tei ve
arkadaşları tarafından 1995 yılında dilate kardiyomiyopatili bir grup hastaya uygulanarak
yayınlanmıştır (47). Bu indeks Doppler ekokardiyografik inceleme ile kolaylıkla elde
edilebildiğinden ve ön/art yük değişiklikleri, kalp hızı ve kan basıncı değişikliklerinden
etkilenmediğinden klinik kullanımı oldukça kolaydır (47, 48). Kardiyak fonksiyonları
değerlendirirken tek tek zaman aralıkları Doppler akım profillerinden kolaylıkla elde
edilseler de kalp hızı ve yüklenmelere duyarlı oldukları için klinik kullanımları sınırlıdır.
Bu yüzden Tei ve arkadaşlarının önerdiği MPİ bu zorlukları ortadan kaldırabilecek bir
metod olarak klinik kullanıma girmiştir. Şekil 4’de pulsed Doppler ile elde edilen
akımlardan Tei indeksi ölçülmesi ve EKG zamanlarına göre izdüşümleri şematize
edilmiştir.
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Şekil 4: Tei indeksi ölçümü ve EKG zamanlaması gösterilmiştir (ET: Ejeksiyon zamanı,
ICT: “IVCT”İzovolemik kasılma zamanı, IRT: “IVRT”İzovolemik gevşeme zamanı).

MPİ şu şekilde hesaplanabilir:
Formül 8. MPİ=(a-b)/b. IVRT (izovolemik gevşeme zamanı) ventrikül ejeksiyonunun
bitiminden ventriküler doluşun başlamasına kadar geçen süredir. IVRT= c – d formülü ile
hesaplanır. IVCT (izovolemik kasılma zamanı), ventrikül doluşunun bitiminden ventrikül
ejeksiyonunun başlamasına kadar geçen süredir. IVCT=(a-b)-IVRT formülü ile
hesaplanır. Ventrikül fonksiyonunu değerlendirmeye yarayan MPİ izovolemik zaman
aralıklarının toplamının ejeksiyon zamanına oranı olarak da hesaplanabilir:
Formül 9. MPİ = (IVCT + IVRT) / ET .
2.4.4. Doku Doppler Ekokardiyografi ile Ölçülen Değerler
Bu yeni yöntem miyokarttan yansıyan Doppler sinyallerine dayanarak kalp siklusu
sırasında

miyokart

hareketinin

kantitatif

olarak

değerlendirilmesi

prensibine

dayanmaktadır. İlk kez 1989 yılında Iseaz ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olup
1992 yılında McDicken ve arkadaşları tarafından klinik kullanıma girmiştir (49).
Miyokardın hareketi, yüksek genlikte ve düşük hızda sinyallerin yansımasına yol açarken
bunun tersine eritrositlerin hareketi düşük genlikte ve kısmen yüksek hızda sinyallere
neden olur. Klasik Doppler incelemelerinde, kan akım hızının ölçülmesi amaçlandığından
dokulardan yansıyan sinyallerin değil, kan havuzundan yansıyanların kaydedilmesi
gerekir. Miyokart hareketi transdusere doğru ise kırmızı, transduserden uzaklaşıyorsa
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mavi renktedir. Rengin parlak olması hareket hızındaki artışı yansıtır. Miyokart
hareketiyle ilgili veriler spektral pulsed Doppler formatında da gösterilebilir ve
miyokarda ait Doppler parametreleri ölçülebilir. Tipik bir spektral görüntüde sistol
sırasında sol ventrikülün merkezine yönelen bir sinyal (Sm) ve diyastol sırasında
merkezden uzaklaşan iki farklı sinyal (E’: erken diastolde, A’; geç diastolde) gözlenir.
İzovolemik kasılma ve gevşeme zamanlarında da başka sinyaller kaydedilmektedir (50).
Miyokardiyal erken peak velositesi (E’): EKG’deki P dalgasından hemen sonra
görülür. Doku Doppler ekokardiyografide izoelektrik hattın altındaki ilk negatif dalgadır,
diyastolun ilk dalgası olarak kabul edilir (51).
Atriyal sistol peak velositesi (A’): Diyastolik fazda, EKG’deki P dalgasından hemen
sonra görülür. Doku Doppler görüntülemede izoelektrik hattın altındaki ikinci negatif
dalga hızı olarak değerlendirilir (51).
Miyokardiyal sistolik dalga velositesi (Sm): Doku Doppler görüntülemede
izoelektrik hattın üstündeki ilk pozitif dalga hızı olarak değerlendirilir (49, 51).
İzovolemik kasılma zamanı (IVCT): A’ dalgasının bitimi ile Sm dalagasının
başlangıcı arasındaki mesafenin süre olarak ölçümüdür (45, 51).
İzovolemik gevşeme zamanı (IVRT): Sm’nin sonu ile E’ dalgasının başlangıcı
arasındaki mesafenin süre olarak ölçümüdür (45, 51).
Miyokardiyal kasılma zamanı (CT): Sm dalgasının başlangıcı ile bitişi arasındaki
mesafenin süre olarak ölçümüdür (45, 51).
Tei İndeksi: Doku Doppler ile ölçülen bu indeks sistolik ve diyastolik miyokardiyal
performansı gösterir. Tei indeksi çocuklarda pulsed Dopplerle elde edilen MPİ
sonuçlarına uyumluluk göstermektedir. Farklı olarak doku Doppler ile hesaplanmasının
yararı, kasılma ve gevşeme aynı kardiyak siklusta hesaplanabilmektedir (51).
Formül 10. Tei indeksi: IVCT+IVRT : a’– b’ formülü ile hesaplanabilir.
CT
b'
Formüldeki a´ doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen A’ dalgasının bitişi ile E’
dalgasının başlangıcı arasındaki süre, b’ ise Sm’nin başı ile bitişi arasındaki süredir. Sol
ventrikül lateral mitral anülüsünden elde edilen doku Doppler örneği ve Tei indeksi
hesaplaması şekil 5’de sunulmuştur.
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Şekil 5: Sol ventrikül doku Doppleri ve Tei indeksi ölçülmesi.
Doku Doppler inceleme tekniği daha çok erişkinlerde özellikle miyokart
hareketlerinde iskemik değişikliklerin incelenmesinde kullanılmıştır. Çocuklarda normal
referans değerler henüz netlik kazanmamıştır. Yapılan çalışmalarda tüm segmentlerde
E’/A’>1 bulunmuştur. İskemide veya miyokart gevşemesine ait bir patolojinin varlığında,
E’ amplitüdünde azalma, E’/ A’ oranında tersine dönme, IVRT’da uzama izlenir (52-55).
Doku Doppler inceleme yöntemi ile yapılan ölçümler ön yükten bağımsızdır.
Transmitral ve transtriküspit doluş değerlerine bakılarak ‘normal akım‘ ile bozulmuş
ventriküler gevşemede izlenen ‘yalancı normalizasyon akımı’ ayırt edilemezken, mitral
anülüs hareketleri ile bu iki durum birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilir (56,57). Normal
kalpte mitral ve triküspit anülüs hareketlerine ait eğriler (E’,A’) transmitral ve
transtriküspit akım eğrilerine benzemektedir. Ventriküler gevşemeyle ilgili bir patoloji
olduğunda mitral ve triküspit anülüsün E’ hareketi tıpkı transmitral ve transtriküspit
akımın E dalgasında görüldüğü gibi azalır. Yalancı normalizasyon aşamasında transmitral
ve transtriküspit akımın E dalgası normal gibi görünürken, mitral ve triküspit anülüsün E’
hareketi azalmıştır.
Restriktif doluşta mitral ve triküspit anülüsün E’ ve A’ hareketleri ileri derecede
kısıtlıdır. Oysa transmitral ve transtriküspit akımda E dalgası büyür. Transmitral E ve
transtriküspit E dalgalarının mitral ve triküspit anülüsün E’ hareketine oranı
(E/E’) ventriküllerin doluş basıncı hakkında bilgi verir (58).
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Erişkinlerde pulsed dalga Doppleri ile doku Doppleri birleştirildiğinde (E/E’) invazif
olarak ölçülen sol ventrikül diyastol sonu basıncı ile ilişkili bulunmuştur (58-60). Doku
Doppleri uzunlamasına miyokart liflerinin hızlarını ölçmeye yarar, bu nedenle dairesel
liflerin ölçümü çok zordur. Çünkü miyokart hareketi ve eko dalgası paralel değildir.
Ichihashi ve ark. (46) normal kalp fonksiyonları olan 174 çocukta yaptığı
ekokardiyografi çalışmasında; Pulsed Doppler ile sol ve sağ ventrikül E dalgaları
çocukluk boyunca sabit bulunmuştur. Sol ventriküle ait E/A oranı 5 yaşına kadar artmış,
ancak daha sonra sabit kalmıştır. Sağ ventrikülün E/A oranı değişimi sol ventrikülün
değerine göre daha yavaş olmaktadır. Sol ventrikülün E/A oranı sağ ventrikülünkünden
daha büyük bulunmuştur. İnfant dönemi hariç E’ dalga hızlarından sol ventriküldeki E’
en büyük, septuma ait E’ en küçük bulunmuş. Fakat infant döneminde sağ ventriküldeki
E’ daha büyük bulunmuştur. Sol ventrikül ve septuma ait E’ değerleri doğumdan 5 yaşa
kadar arttığı, daha sonra sabit kaldığı görülmüştür. Sağ ventriküle ait E’ değerinin
doğumdan itibaren sabit kaldığı tespit edilmiştir. A’ dalga hızlarından sağ ventrikülün A’
değeri en büyük bulunmuştur. A’ doğumdan sonra sabit kaldığı görülmüştür. Sağ
ventriküle ait E’/A’ en küçük, sol ventrikül E’/A’ en büyük bulunmuştur. Sol ventrikül ve
septumdan ölçülen E’/A’ ölçümleri doğumdan 5 yaşa kadar arttığı görülmüş, daha sonra
sabit kalmıştır. Sağ ventriküle ait E’/A’ doğumdan itibaren sabit kalmıştır. E/E’
değerlerinden E mitral/E’septum en büyük, sağ ventriküle ait E/E’ en küçük bulunmuştur.
Septum ve sol ventriküle ait E/E’ ölçümleri 5 yaşa kadar azalma göstermiş, daha sonra
sabit kalmış ve sağ ventriküle ait E/E’ doğumdan itibaren sabit kalmıştır (46).
2.4.5. Sol Atriyal Hacminin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Sol atriyumun sol ventrikül dolumunu ve performansını etkileyen 3 önemli görevi
vardır. Sol atriyum sol ventriküle gelen kanın %15-30 kadarını pompa görevi ile
iletmektedir, pulmoner venlerden dönen kan için rezervuar görevi vardır ve erken
diyastolde kanın sol ventriküle geçmesini sağlayan bir geçiş yeridir (61). Son yıllarda
yapılmış çalışmalarda, artmış sol ventrikül dolum basıncının kronikliği ile ilişkili olan sol
atriyal hacim (LAV) bir takım kardiyovasküler hastalıklar (koroner arter hastalığının
mortalite ve morbiditesi, atriyal fibrilasyon, inme, sistemik tromboembolizm ve konjestif
kalp yetmezliği) ile ilişkili bulunmuştur (62-72). Sol atriyal genişleme diyastolik
fonksiyon bozukluğunun hem ciddiyeti, hem de kronikliğinin ve artmış sol atriyal basınç
büyüklüğünün bir belirtecidir (73-75). Kronik böbrek hastalığı sol ventrikül fonksiyon
bozukluğu yaptığı için kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturmaktadır (76,77).
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Diyaliz yapılan 249 son dönem böbrek hastası sağlıklı gruba göre sol atriyum hacimleri
yüksek saptanmış ve LAV değerinin vücut yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen LAV
indeksi ölüm riskini önceden kestirmede sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve kitle
indeksinden bağımsız bir faktör olarak bulunmuştur (78). İleri dönem kronik böbrek
yetmezliği olgularında LAV enflamasyon, artmış erken transmitral dolum hızıyla ve
ateroskleroz ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulguların ışığında artmış LAV kronik böbrek
hastalarında artan kardiyovasküler riski yansıtabileceği belirtilmiştir (79).
Sol atriyumun büyüklüğü, ventrikül sistolünün sonunda ve sol atriyum çapının en
geniş olduğu zaman ölçülür. Görüntü kaydı alırken sol atriyumda küçülme başlamadan
önce kayıt alınmalıdır. Sol atriyumun tabanı en geniş durumda olmalıdır ki maksimum
kısa eksen alanı elde edilebilsin. Ayrıca sol atriyumun uzunluğunun da maksimum
olmasına dikkat edilmelidir. Alan ölçümü yapılırken pulmoner venlerin toplandığı bölge
ve sol atriyal apendiks dahil edilmemelidir (80).
Ekokardiyografide sol atriyal hacim hesaplaması sol atriyumun boyutunu doğru
gösteren bir yöntemdir (81). Sol atriyal hacim hesaplamasında temelde 3 yöntem
kullanılmaktadır; biplan alan-uzunluk, biplan Simpson’s ve üç aksta elipsoid metodlarıdır
(82).
Sol atriyal hacim hesaplamaları: Sol atriyum büyüklüğü hesaplanırken hacim
hesaplaması lineer uzunluk ölçümüne göre tercih edilir, böylece sol atriyum boşluğunun
asimetrik yapılanması daha doğru değerlendirebilir. Sol atriyum hacmini tahmin etmede
en basit metod küp formülüdür. Bu metotta sol atriyum hacmini bir küre olarak
değerlendirilip ve bu kürenin çapı sol atriyumun antero-posterior çapına eşit olduğu kabul
edilmektedir. Ancak bu metod diğer hacim ölçüm tekniklerine göre yetersiz kalmaktadır.
Sol atriyum hacmi en iyi elipsoid modeli veya Simpson’s modeli ile hesaplanabilir.
Prolate (yayvan)-elipsoid modele göre sol atriyum elips şeklinde düşünülmüştür.
Formül 11. Sol atriyal hacim (Prolate-elipsoid metod): 4π/3 (L/2 ) (D1/2) (D2/2)
formülüne göre hesaplanır. L elipsoidin uzun aksı, D1 ve D2’de ortogonal kısa aks
çaplarıdır. Sol atriyal hacim biplan çap uzunluk formülüne göre hesap edilmektedir.
Elipsoidin sol atriyum kısa aks çapları güvenilir kabul edildiğinde uzun aks sol atriyum
alanı çevrelenebilir ve böylece tüm sol atriyum sınırı belirlenmiş olur. Uzun aks alanı
kısa aks çapının yerini aldığında biplan alan uzunluk formülü elde edilir.
Formül 12. Sol atriyal hacim (biplan alan-uzunluk): 8/3 π [(A1)(A2)/(L)].
(Amerikan ve Avrupa Ekokardiyografi derneklerinin ortak önerdiği metottur) (80). A1 ve
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A2 sol atriyumun maksimal planimetre ile elde edilen alanını vermektedir (A1: Apikal
dört boşluk alanı A2: Apikal iki boşluk alanı). L uzunluğu vermektedir. Sol atriyum uzun
aks uzunluğu mitral anülüsün ortasından dik olarak çizilen ve sol atriyumun yukarı
bölümüne kadar uzanan çizgidir. Hem apikal dört boşluk hem de iki boşluk
görüntülerinden elde edilir ve en kısa olan uzunluk formülde kullanılılır (80). Sol atriyal
apikal dört boşluk ve iki boşluk alan-uzunluk ölçümleri Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6. Sol atriyal apikal dört boşluk ve iki boşluk alan-uzunluk ölçümleri.
(L1:Apikal dört boşluk sol atriyum uzun aks ölçümü, L2: Apikal iki boşluk sol atriyum uzun aks ölçümü,
LAA:Sol atriyum alanı, LV: Sol ventrikül, RA: Sağ atriyum, RV: Sağ ventrikül)

Ujino ve arkadaşları (82) sol atriyal hacim hesaplamasında yukarıda belirtilen alan
uzunluk formülünü revize etmişlerdir. Yeni formüle göre
Formül 13. LAV (biplan alan-uzunluk): 8 x A4c x A2c : 0.85 x A4c x A2c
3πL

L

şeklinde revize formülle hesaplanır (LAV: Sol atriyal hacim, A4c: Sol atriyal apikal 4
boşluk alanı, A2c: Sol atriyal apikal 2 boşluk alanı).
Burada ölçülen L değeri apikal 4 boşluk ve 2 boşluk görüntülerinden elde edilen
değerlerin ortalamasıdır. Bu yöntemle çıkan sonuç önceki formülle elde edilen sonuç ile
benzer bulunmuştur (82).
Sol atriyal hacim ölçümünde kullanılan üçüncü bir yöntem de Simpson’s metodudur.
Sol ventrikül ölçümünde uygulanıldığı şekli ile kullanılır. Aynı şekildeki küçük figür
hacimlerinin toplanması ile elde edilen bir yöntemdir. Sıklıkla Simpson’s algoritmi sol
atriyumu oval disklere ayırmaktadır. Bu disklerin yüksekliği “h”, ortogonal minör ve
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major aksları D1 ve D2 dir. Tüm sol atriyum hacmi bu her bir diskin toplanması ile
bulunur.
Formül 14. LAV (Simpson’s metodu): π/4 (h) Σ (D1) (D2) formülü ile hesaplanır.
Bu formül bilgisayar yardımı ile integrali alınır ve “software programı” ile hacim
hesaplanır. Simpson’s metodunun kullanımında çapları elde etmek için biplan sol atriyum
planimetre ölçümü gerekmektedir. Sol atriyumun sınırlarını optimal olarak elde
edebilmek için transtorasik ekokardiyografi ile apikal pencereden sol atriyumun
ortogonal uzun aksı elde edilmelidir ve pulmoner venler çizim alanının dışında kalmalıdır
(80).
Ujino ve arkadaşlarının (82) sol atriyum hacmini hesaplamada bu üç yöntemden
elipsoid metodunun hacmi daha düşük gösterdiği, biplan alan uzunluk ve Simpson’s
metodunun benzer olduğunu göstermişlerdir. Hastaların sol atriyal hacimlerinin seri
takiplerinde Amerikan Ekokardiyografi Derneği’nin önerilerine uyulmasını özellikle
belirtmişlerdir.
Sol atriyum büyüklüğünün vücut büyüklüğüne göre düzeltilmesi gerekmektedir.
Düzeltilmiş atriyum hacmi çocukluktan itibaren çok az değişmektedir. Boy, kilo, tahmini
yağsız vücut kitlesi ve vücut yüzey alanı indekslemek için kullanılabilir. Fakat en çok
kullanılan ve çalışma grupları tarafından önerilen sol atriyum büyüklüğünün vücut yüzey
alanına indekslenmesidir. Biplan teknikleri (alan-uzunluk veya disk metodu) kullanılarak
saptanan indekslenmiş sol atriyum hacminin ortalama değeri birkaç yüz kişiyi kapsayan
çalışmalarda 22±6 ml/m2 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak sol ventrikül dolum
basıncının kronikliğini yansıttığı ve prognozun güçlü bir belirteci olduğundan
indekslenmiş sol atriyum hacim ölçümü rutin bir inceleme yöntemi olarak önerilmektedir
(80). Taggart ve arkadaşlarının (83) pediatrik yaş grubunda sol atriyal hacmini alanuzunluk yöntemine göre ölçtükleri çalışmada 3ay-2yaş arasındaki sağlıklı çocuklarda sol
atriyal hacminin vücut yüzey alanına göre indeksini (LAV indeksi) 16±3 ml/m², 2-17 yaş
arasındaki sağlıklı çocukların LAV indekslerini 22±4 ml/m² olarak saptamışlardır.
2.5. Elektrokardiyografide P-dalga Dispersiyonun Değerlendirilmesi
On-iki derivasyonlu elektrokardiyografide (EKG) maksimum P-dalga süresi ile Pdalga dispersiyonu (PDD) sinüs uyarısının homojen bir şekilde dağılıp dağılmadığını ve
intra-atriyal ve inter-atriyal iletim zamanlarını değerlendirmede kullanılır. P-dalga
süresinin önemi birçok klinik durumda gösterilmesine rağmen bunlardan en önemlisi
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paroksismal atriyal fibrilasyondur (84-86). P-dalga süresi P aktivasyonunun en erken
noktası (defleksiyonun izoelektrik çizgiden ilk ayrıldığı nokta) ile en geç noktası
(defleksiyonun izoelektrik çizgiyle buluştuğu yer) arasındaki süre olarak belirlenmiştir.
P-dalga dispersiyonu aynı EKG’de ölçülen en uzun P süresi (Pmaks) ile en kısa P süresi
(Pmin) arasındaki fark olarak değerlendirilmiştir (87). P-dalga süresi ölçümü Şekil 7’de
sunulmuştur.
Formül 15. PDD (ms)=Pmaks-Pmin

Şekil 7. P-dalga ve P-dalga dispersiyon sürelerinin ölçülmesi.
(Pmaks: P dalga maksimum süresi, Pmin: P dalga minimum süresi, PDD: P dalga dispersiyon süresi)

P dalgası atriyal depolarizasyonu göstermekle beraber, maksimum P süresi atriyal
aktivasyonu göstermektedir. Atriyumların hacim veya basınç yükü ile gerilmesi,
elektrolit dengesizliği veya artmış sempatik aktivite PDD süresini artıran nedenlerdir.
P-dalga süresi atriyal kasların aktivasyonunu yansıtır ve öncelikle uyarılmış kas miktarına
bağlıdır. P-dalga ve PDD süreleri artan yaşla beraber kalp hızının azalması ve kilonun
artmasıyla kalp boyutundaki artmadan dolayı etkilenmektedir (88-90). Normal sağlıklı
çocuklarda PDD süresi 27.0±5.4 ms olarak tespit edilmiştir (91). Dilaveris ve ark. (84)
paroksismal atriyal fibrilasyonda PDD süresi için sınır değeri 40 ms, Aytemir ve ark (85)
36 ms olarak tespit etmişlerdir. Yine Dilaveris ve ark. (84) maksimum P süresi ≥110 ms
olanlarda idiyopatik paroksismal atriyal fibrilasyona yatkınlığı göstermede kontrol
grubuna göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bulmuşlardır.

Başpınar ve ark (87)

sekundum atriyal septal defekti (ASD) olan 41 çocuğun 27’sine cerrahi operasyon,
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14’üne ise transkateter ile kapatma yapmışlar. Cerrahi yapılan grupta PDD süresinin
belirgin derecede düştüğü, fakat transkateter ile kapatmada PDD süresinde değişme
saptanmadığı görülmüştür. Ho ve ark. (92) ASD’si olan 94 çocukta ortalama P süreleri ve
PDD sürelerini kontrol gruba göre anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır. Atriyal septal
defektin ve sağ atriyumun boyutu arttıkça bu değerlerin de belirgin arttığını görmüşlerdir.
Kardiyak etkilenmenin olabileceği çeşitli hastalıklarda (beta talasemi hastası çocuklar,
romatoid artrit ve mitral stenoz hastası erişkinler) bakılan PDD sürelerinin kontrol
gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu, stabil bronşiyal astımlı çocuklarda
maksimum P-dalga süresinin hafif arttığı ve PDD süresinin yaş, kilo ve boy ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir (93-96). Köken ve ark. (97) tip 1 diyabetli çocuklarda PDD
süresinin bir miktar uzayabildiğini, ancak bunun diyastolik fonksiyon bozukluğu ile bir
ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir. Hallıoğlu ve ark. (98) düzeltme ameliyatı yapılan
Fallot tetralojili 25 hastada yapılan elektrofizyolojik çalışmada PDD süresinin >35 ms
olmasının atriyal taşiaritmilerin tetiklenebilirliğini saptamada yüksek derecede duyarlı
(%83) ve özgül (%89) olduğunu göstermişlerdir.
Romatizmal ateşe bağlı uzamış P süresi ve artmış PDD literatürde mitral stenoz
gelişen bireylerde gösterilmiştir (96). Uzun dönem beta bloker tedavisinin romatizmal
mitral stenozu olan erişkinlerde maksimum P-dalga ve PDD süresini önemli derecede
azalttığı gösterilmiştir (99). Ancak literatürde romatizmal mitral yetmezliğinde PDD
sürelerine ilişkin yayına rastlanılmamıştır.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Çalışma Gruplarının Seçimi
Bu çalışma Kasım 2010-Nisan 2011 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında gerçekleştirildi. Daha önce romatizmal kardit
geçirmiş ve polikliniğimizce kronik romatizmal mitral yetmezliği olarak takipli 37 çocuk
hasta yanında yaş, cinsiyet ve diğer antropometrik ölçümler yönünden benzer 25 sağlıklı
çocuk çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu için çalışmaya alınma kriterleri; romatizmal
mitral yetmezliğinin olması, aktivasyon döneminde olmaması, sinüs ritminde olması ve
hastaların ve ailelerinin çalışma için gönüllü olması olarak belirlendi. Hasta grubunun
çalışmadan dışlanma kriterleri; önemsiz mitral yetmezliğinin olması, önemsiz aort
yetmezliği ve patent foramen ovale (≤2mm) dışında tüm konjenital ve edinsel kalp
hastalığı olanlar (mitral stenoz dahil) veya diğer sistemlerle ilgili kronik veya kalıtsal
hastalığı olan bireyler çalışmaya alınmadı. Kontrol grubu için; çocuk kardiyoloji
polikliniğimize göğüs ağrısı veya masum üfürüm gibi nedenlerle başvuran ancak yapılan
muayene ve tetkiklerinde kalp yönünden sağlıklı bulunan ve diğer sistemlerle ilgili de
kalıtsal veya kronik bir hastalığı bulunmayan gönüllü bireyler çalışmaya dahil edildi.
Hasta ve kontrol grubundaki her bir olgunun rutin fizik muayeneleri yapıldı,
antropometrik ölçümleri elde edildi ve ardından 5-10 dakika dinlenme sonrasında sessiz
bir ortamda elektrokardiyografik ve ekokardiyografik kayıtları alındı. Elde edilen kayıtlar
bir çocuk kardiyoloji doktoru tarafından yorumlandı.
Çalışmanın planlanması aşamasında akademik ve etik kurul onayları alındı. Hasta ve
kontrol grubunun her ikisinden de ailelelerinden bilgilendirilmiş yazılı onay formu alındı.
3.2. Ekokardiyografik inceleme
Hasta ve kontrol grubundaki çocuklar ekokardiyografik değerlendirme öncesinde 5-10
dakika dinlenme sonrasında sessiz bir ortamda sırtüstü veya hafif sol yana yatar
pozisyonda Vivid S5 N (General Electric, Horten, Norway) ekokardiyografi cihazı ve 3S
(2-4 MHz) prob kullanılarak görüntüler elde edildi. Ekokardiyografik incelemeler
Amerikan Ekokardiyografi Derneği’nin önerdiği standart görüntüleme teknikleri
kullanılarak gerçekleştirildi (29). Tüm görüntüler daha sonra tekrar incelenebilmek amacı
ile ekokardiyografi cihazının hafızasına kaydedildi. Ölçümler her hasta için ard arda
gelen üç kalp atımı üzerinden yapılıp ortalamaları alındı. İki boyutlu ekokardiyografi ile
apikal dört boşluk pozisyonunda boşluk genişlikleri değerlendirildi. Parasternal uzun
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eksen pozisyonunda M-mode yöntemiyle papiller kas seviyesinde LVDSG, LVSSG,
diyastol sonunda interventriküler septum ve sol ventrikül arka duvar kalınlıkları, aort
kapağı seviyesinde aort çapı ve sol atriyum genişlik ölçümleri yapıldı. Elde edilen veriler
ışığında sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını gösteren ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve
fraksiyonel kısalma (FS) hesaplandı.
Ejeksiyon fraksiyonu (EF): Ejeksiyon fraksiyonu hesaplanmasında hacimler
kullanıldı:
Formül 1. EF=LV diyastol sonu hacmi- LV sistol sonu hacmi

x100

LV diyastol sonu hacmi
Fraksiyonel kısalma (FS): Fraksiyonel kısaltmayı hesaplamak için çap ölçümleri
kullanıldı.
Formül 2. FS : LVDSG –LVSSG
LVDSG
LVDSG=Sol ventrikül diyastol sonu kavite genişliği
LVSSG =Sol ventrikül sistol sonu kavite genişliği
Renkli Doppler ekokardiyografi ile apikal dört boşluk, apikal beş boşluk ve
parasternal uzun eksen pozisyonlarında mitral ve aort kapağı yetmezlik durumları
değerlendirildi. Patolojik mitral ve aort yetmezliği için Dünya sağlık örgütü (DSÖ)’nün
belirlediği kriterlerler kullanıldı; yetmezliğin jet uzunluğu >1 cm olmalı, yetmezliğin jet
akımı en az iki planda görülmeli, yetmezliğin akım hızı >2.5 m/s olmalı, mitral yetmezlik
(MY) için holosistolik, aort yetmezliği (AY) için holodiyastolik olmalıdır (23). Hasta
grubu patolojik sınırda mitral yetmezliği olan olgulardan oluşturuldu, aynı zamanda bu
olguların aort yetmezlikleri yoktu veya fizyolojik sınırda idi. Mitral yetmezlik dereceleri
apikal dört boşluk görüntülemede semi kantitatif bir yöntem olan yetmezlik alanının sol
atriyal alana bölünmesi (RJA/LAA) ile elde edildi. Bu oranın %30’un altında olması
hafif, %30-50 arasında olması orta ve %50’nin üzerinde olması ağır MY olarak
tanımlandı (35). Hasta grubu mitral yetmezliklerine göre hafif ve orta-ağır olarak iki
gruba ayrıldı.
3.2.1. Pulsed Doppler İncelemesi
Ventriküllerin diyastolik akım hızları apikal 4-boşluk pozisyonda, sample volüm sağ
ventrikül için triküspit kapağın, sol ventrikül için mitral kapağın uç kısımlarına konularak
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pulsed Doppler ile elde edildi. Işının kan akımına paralel gelmesinde renkli Doppler yol
gösterici olarak kullanıldı. Diyastolik erken doluş peak velositesi (E), diyastolik geç
doluş peak velositesi (A), bunların birbirine oranı (E/A) ve diyastolik erken doluş peak
velositesinin yavaşlama süresi (deselarasyon zamanı “Edt”) ölçümleri yapıldı (43-45).
Şekil 8’de mitral ve triküspit kapağa ait pulsed Doppler kaydı sunulmuştur.

Şekil 8. Mitral ve triküspit kapağa ait pulsed Doppler görüntüleri.
3.2.2. Doku Doppler İncelemesi
Doku Doppler incelemesinde kayıtlar apikal dört boşluk pozisyonunda renkli ve
pulsed doku Doppler tekniği ile elde edildi. Apikal dört boşluk pozisyonunda mitral
anülüsün sol ventrikül arka duvarı ile birleşim bölgesinden, interventriküler septumun
bazal kısmından ve triküspit anülüsün sağ ventrikül serbest duvarı ile birleşim
bölgesinden sample volüm 2 mm olacak şekilde ve sinyal kalitesini optimale getirmek
için Doppler ışınları miyokart duvar segmentine mümkün olduğunca paralel hale
getirilerek kayıtlar elde edildi. Kayıtlar sırasında Doppler ışınının endokart veya epikarda
değil miyokart üzerine yerleştirilmesine dikkat edildi. Doppler ışınları ile ventrikülün
longitüdinal hareketi arasındaki açı mümkün olduğunca küçük tutulmaya çalışıldı.
Doppler hızının “strip chard” kayıtları, 50 mm/s ve 5 ms time rezolüsyonunda alındı.
Doppler sinyal kalitesi; Nyquist limiti 10-30 cm/s’ye ve “sweep speed” en az 100
mm/s’ye indirilerek elde edildi. Her olguda tüm pozisyonlar için 3 kalp atımında arka
arkaya ölçümler yapılarak ortalamaları alındı.
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Doku Doppler ekokardiyografik incelemede, pulsed Doppler ile apikal dört boşluk sağ
ve sol ventrikül atriyoventriküler kapakların anülüslerinden ve interventriküler septumun
bazal kısmından şu ölçümler yapıldı:
Miyokardiyal erken peak velositesi (E’): EKG’deki P dalgasından hemen sonra
görülen ve doku Doppler ekokardiyografide de izoelektrik hattın altındaki ilk negatif
dalgadır, diyastolun ilk dalgası olarak kabul edildi (51).
Atriyal sistol peak velositesi (A’): Diyastolik fazda, EKG’deki P dalgasından hemen
sonra görülen dalga olarak kabul edildi. Doku Doppler görüntülemede izoelektrik hattın
altındaki ikinci negatif dalga hızı olarak değerlendirildi (51).
Miyokardiyal sistolik dalga velositesi (Sm): Doku Doppler görüntülemede
izoelektrik hattın üstündeki ilk pozitif dalga hızı olarak değerlendirildi. (49,51).
E’/A’: Doku Doppler görüntülemede izoelektrik hattın altındaki ilk negatif dalga
hızının (E’), ikinci negatif dalga hızına (A’) bölünmesi ile elde edildi.
E/E’ oranı: Diyastolik erken doluş dalga hızının (E ), doku Dopplerde elde edilen E’
dalgasına bölünmesi ile hesaplandı. Sağ ventrikül için triküspit kapağın uç kısmından
pulsed Doppler ile elde edilen E dalgasının sağ ventrikül lateral anülüsünden doku
Doppleri ile elde edilen E’ dalgasına oranı ve sol ventrikül için mitral kapağın uç
kısmından pulsed Doppler ile elde edilen E dalgasının sol ventrikül lateral anülüsünden
ve interventriküler septumun bazal kısmından doku Doppleri ile elde edilen E’
dalgalarına oranı olarak hesaplandı.
İzovolemik kasılma zamanı (IVCT): A’ dalgasının bitimi ile Sm dalagasının
başlangıcı arasındaki mesafe süre olarak ölçüldü (45, 51).
İzovolemik gevşeme zamanı (IVRT): Sm’nin sonu ile E’ dalgasının başlangıcı
arasındaki mesafe süre olarak ölçüldü (45, 51).
Miyokardiyal kasılma zamanı (CT): Sm dalgasının başlangıcı ile bitişi arasındaki
mesafe süre olarak ölçüldü (45, 51).
Formül 3. Tei İndeksi: a’– b’ : IVCT+IVRT formülü ile hesaplandı.
b'
a’=IVCT+CT+IVRT

CT

b’=CT

Formüldeki a´ doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen A’ dalgasının bitişi ile E’
dalgasının başlangıcı arasındaki süre, b’ ise Sm (miyokardiyal sistolik dalga hızı)’nin başı
ile bitişi arasındaki süredir (Şekil 9).

40

Şekil 9. Sol ventrikül, interventriküler septum ve sağ ventriküle ait doku Doppler ve
Tei indeksi ölçümleri.
3.2.3. Ekokardiyografi ile Sol Atriyal Hacim Ölçümü
Ekokardiyografide sol atriyal hacim (LAV) hesaplaması sol atriyumun boyutunu
doğru gösteren bir yöntemdir, lineer uzunluk ölçümüne göre tercih edilir. Böylece sol
atriyum boşluğunun asimetrik yapılanması daha doğru değerlendirilir. Sol atriyal hacim
hesaplamasında biplan alan-uzunluk yöntemi güvenilir bir metottur.
Formül 4. LAV (biplan alan-uzunluk): 8 x A4c x A2c = 0.85 x A4c x A2c
3πL

L

şeklinde Amerikan ve Avrupa Ekokardiyografi derneklerinin ortak önerdiği metodun
revize edilmesiyle elde edilen formülle hesaplandı.
Burada ölçülen; LAV: Sol atriyal hacim (ml), A4c: Sol atriyumun apikal 4 boşluk
alanı (cm²), A2c: Sol atriyumun apikal 2 boşluk alanı (cm²), L ise sol atriyal uzun aks
uzunluğunu (cm) göstermektedir ve sol atriyumun apikal 4 boşluk ve 2 boşluk
görüntülerinden elde edilen uzun aks değerlerinin ortalamasıdır. Sol atriyum uzun aks
uzunluğu mitral anülüsün ortasından dik olarak çizilen ve sol atriyumun yukarı bölümüne
kadar uzanan çizgidir. Sol atriyumun büyüklüğü ventrikül sistolünün sonunda ve sol
atriyum çapının en geniş olduğu zaman ölçüldü. Görüntü kayıtları sol atriyumda küçülme
başlamadan hemen önce alındı. Ayrıca sol atriyumun uzunluğunun da maksimum
olmasına dikkat edildi. Alan ölçümü yapılırken pulmoner venlerin toplandığı bölge ve sol
atriyal apendiks dahil edilmedi. Sol atriyal alan planimetre ile ve uzun aks uzunluğu
kaliper ile ölçüldü. Ard arda 3 kalp atımında bütün bu değerler elde edilip ortalamaları
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alındı. Sol atriyumun apikal 4 ve 2 boşlukta alan ve uzun aks ölçümleri Şekil 10’da
sunulmuştur.

Şekil 10. Sol atriyumun apikal 4 ve 2 boşluk görüntülerinde alan ve uzunluk
ölçümleri. (LA: Sol atriyum, LAA: Sol atriyal alan, L1: Sol atriyum apikal 4 boşluk uzun aksı, L2: Sol
atriyum apikal 2 boşluk uzun aksı, LV: Sol ventrikül, RA: Sağ atriyum, RV: Sağ ventrikül)

Sol atriyum büyüklüğünün vücut büyüklüğüne göre düzeltilmesi gerekmektedir. Boy,
kilo, tahmini yağsız vücut kitlesi ve vücut yüzey alanı indekslemek için kullanılabilir.
Fakat en çok kullanılan ve komiteler tarafından önerilen sol atriyum büyüklüğünün vücut
yüzey alanına indekslenmesidir. Çalışmamızda çocukların boy ve kiloları kullanılarak
Mosteller’in (100) bulduğu formülle vücut yüzey alanları (BSA) hesaplandı.
Formül 5. BSA (m²) = ( [Boy(cm) x Vücut ağırlığı(kg) ]/ 3600 )

½

Her bir çocuk için elde edilen LAV (ml) ölçümleri vücut yüzey alanına bölünerek LAV
indeksleri (ml/m²) hesaplandı.
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3.3. Elektrokardiyografik Ölçümler
On-iki derivasyonlu elektrokardiyografi kayıtları olguların 5-10 dakika dinlenme
sonrasında sessiz bir odada yatar konumda “Cardioline Digital ECG, Delta 1 Plus, Italy”
elektrokardiyografi cihazıyla 50 mm/sn hızında ve 10 mm/mV amplitüdde çekildi.
Elektrokardiyografi kaydı sırasında tüm bireyler sinüs ritminde idi (18). Tüm
elektrokardiyografik kayıtlar tarayıcı yardımıyla bilgisayara aktarıldıktan sonra yüksek
çözünürlükte (900 dpi) bilgisayar programı yardımıyla tek bir çocuk kardiyoloğu
tarafından incelendi. Bilgisayar programına aktarılan kayıtlarda her bir küçük kare 0.1
birime karşılık geliyordu ve bunun süre olarak karşılığı 20 milisaniye (ms) idi. Böylece 2
ms hassaslıkta P-dalga süresi ölçümleri yapıldı (Şekil 11).

Şekil 11. P-dalga süresinin bilgisayar programı yardımıyla ölçülmesi.
P-dalga süresi P aktivasyonunun en erken noktası (defleksiyonun izoelektrik çizgiden
ilk ayrıldığı nokta) ile en geç noktası (defleksiyonun izoelektrik çizgiyle buluştuğu yer)
arasındaki süre olarak belirlendi. P-dalga dispersiyonu (PDD) aynı EKG’de ölçülen en
uzun P süresi (Pmaks) ile en kısa P süresi (Pmin) arasındaki fark olarak değerlendirildi. P
dalga süresi ölçümleri en az 9 derivasyon veya üzerinde yapılmasına dikkat edildi.
Formül 6. PDD (ms)=Pmaks-Pmin

43

3.4. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için SPSS sürüm 17.0 paket programı kullanıldı. Değişken değerler
ortalama ± SD şeklinde gösterildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda kategorik değişkenler
için Pearson ki-kare, sürekli değişkenler için student’s t-testi uygulandı. Üçlü
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (Oneway-ANOVA testi) kullanıldı. Bu teste
göre gruplar arasında anlamlı fark (p<0.05) bulunduğu durumlarda farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc test (Tukey-HSD) ikincil test olarak
kullanıldı. Grup içerisinde normal dağılım gösteren veriler için Pearson korelasyon testi
uygulandı. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0.05 anlamlı olduğu kabul edildi.
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4. BULGULAR
4.1. Olguların Genel Özellikleri
Çalışma belirtilen süre içerisinde çocuk kardiyoloji polikliniğinde takipli yaş
ortalamaları 12.06±1.98 yıl olan 37 kronik dönem romatizmal mitral yetmezlik hastası
(kız/erkek: 22/15) ile yaş ortalamaları 11.21±1.79 yıl olan 25 sağlıklı çocuk olgusunun
(kız/erkek: 10/15) verilerinin elde edilmesiyle gerçekleştirildi. Hasta ve kontrol grubu
arasında yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı ve vücut yüzey alanı (BSA) açısından anlamlı
bir farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3).
Tablo 3. Olguların genel özellikleri ve bu özelliklerin gruplar arasında
karşılaştırılması.

Hasta Grubu
n: 37
Yaş (yıl)
ortalama±SD
Cinsiyet
(Kız/erkek)
Vücut ağırlığı (kg)
ortalama±SD
Boy (cm)
ortalama±SD
Vücut yüzey alanı
(BSA
“m²”ortalama±SD

Kontrol Grubu
n: 25

P

12.06±1.98

11.21±1.79

>0.05

22/15

10/15

>0.05

44.83±14.31

39.80±10.58

>0.05

153.91±12.80

147.60±12.83

>0.05

1.37±0.23

1.26±0.21

>0.05

4.2. Ekokardiyografik İnceleme Bulguları
Olgularımızın ekokardiyografi incelemeleri sessiz bir odada 5-10 dakika dinlenme
sonrasında düz veya sol yan yatar durumda bir çocuk kardiyoloğu tarafından yapıldı.
Tüm olguların iki boyutlu, M-mode, renkli Doppler, pulsed Doppler, devamlı akımlı
(Cw) Doppler ve doku Doppler kayıtları alındı.
Hasta grubundaki olgular ekokardiyografide ölçülen (RJA/LAA) mitral yetmezlik
(MY) durumlarına göre; hafif (<%30), orta (%30-50) ve ağır (>%50) MY olguları olarak
3 gruba ayrıldı. Hafif grup 13, orta 18 ve ağır MY’si olanlar ise 6 olgu idi. İstatistiksel
değerlendirme yapılırken hasta grubu hafif ve orta-ağır MY olarak 2 gruba ayrıldı. Bu
grupların ortalama mitral yetmezlik yüzdeleri, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4
ve Şekil 12’de sunulmuştur.
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Tablo 4. Hasta grubunun hafif ve orta-ağır mitral yetmezlik olarak iki gruba
ayrılması ve bu grupların mitral yetmezlik oranlarının yüzde değerleri.
RJA/LAA
(%)

N

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Ortalama
(%)

Standart
sapma

Hafif MY
(<%30)
Orta-ağır
MY
(>%30)

13

18.6

29.7

24.96

±3.94

24

30.2

66.9

43.33

±9.37

Hafif MY: Hafif mitral yetmezliği olan hasta grubu, Orta-ağır MY: Orta-ağır mitral yetmezliği olan hasta
grubu, RJA/LAA: Mitral yetmezlik akım alanının sol atriyal alana oranının yüzdesi.

Şekil 12. Mitral yetmezlik alanının sol atriyal alana oranına göre grupların
ortalama mitral yetmezlik yüzdeleri (RJA: Mitral yetmezlik jet akım alanı, LAA: Sol atriyum
alanı).

4.2.1. M-Mode Bulgular
Sol ventrikül diyastol sonu genişlik (LVDSG) bakımından hafif MY grubu ile ortaağır MY grubu arasında anlamlı farklılık olmamasına karşın (p1>0.05), her iki hasta
grubunun değerleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek saptandı (p2<0.05,
p3<0.001). Sol ventrikül sistol sonu genişlik (LVSSG) ise sadece orta-ağır MY grubu ile
kontrol grubu arasında farklı bulundu (p3<0.05). Tüm gruplara ait sistolik fonksiyonlar
(EF ve FS) normal ve benzerdi (p>0.05). Ventrikül diyastolünden hemen önceki sol
atriyal (LA) genişlik sadece orta-ağır MY grubu ile kontrol grubu arasında farklılık
gösterdi (p3<0.05), diğer gruplar arasında fark anlamlı bulunmadı (p1,2>0.05). Aort kökü
ve sol ventrikül arka duvar diyastol sonu kalınlığı (LVPWd) tüm gruplar arasında benzer
bulundu (p>0.05). Diyastol sonu interventriküler septum kalınlığı (IVSd) sadece hafif
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MY grubu ile orta-ağır MY grubu arasında farklılık gösterdi(p1<0.05), diğer gruplar
arasında benzerdi(p2,3>0.05)(Tablo 5).
Tablo 5. Hasta ve kontrol gruplarının M-mode ekokardiyografi ölçümleri.
Hafif MY
grubu (n:13)
43.23±4.04

Orta-ağır MY
grubu (n:24)
44.91±4.33

LVSSG (mm)
ortalama±SD

25.84±3.84

26.50±4.04

EF (%)
ortalama±SD

71.38±5.70

71.50±6.09

FS (%)
ortalama±SD

40.53±4.90

40.75±5.03

LA genişlik
(mm)
ortalama±SD
Aort kökü (mm)
ortalama±SD

28.15±5.33

29.29±4.22

22.46±2.33

21.50±2.67

LVPWd (mm)
ortalama±SD

6.96±1.05

7.54±1.15

IVSd (mm)
ortalama±SD

6.65±1.21

7.85±1.13

LVDSG (mm)
ortalama±SD

Kontrol grubu P
(n:25)
39.44±3.42
p1>0.05
p2<0.05
p3<0.001
23.64±3.22
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
70.84±5.93
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
39.92±5.17
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
25.80±3.70
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
20.72±2.80
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
6.80±1.15
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
7.04±1.26
p1<0.05
p2>0.05
p3>0.05

EF: Ejeksiyon fraksiyonu, FS: Fraksiyonel kısalma, IVSd: Diyastol sonu interventriküler septum kalınlığı,
LA: Sol atriyum, LVDSG: Sol ventrikül diyastol sonu genişlik, LVSSG: Sol ventrikül sistol sonu genişlik,
LVPWd: Sol ventrikül arka duvar diyastol sonu kalınlığı. p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2:
Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile kontrol grubu arasında.

4.2.2. Pulsed Doppler Ekokardiyografi Bulguları
Tüm olgularımızın sağ ve sol atriyoventriküler kapak uçlarına pulsed Doppler “sample
volüm” konularak diyastolik akım paternleri (E, A) elde edildi. Mitral kapağın E dalga
hızı sadece hafif ile orta-ağır MY grubu arasında farklıydı (p1<0.05), diğer gruplar
arasında benzerdi (p2,3>0.05). A dalga hızı ve E/A oranları mitral kapakta tüm gruplar
arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Mitral kapak E dalgasının yavaşlama
süresi (Edt) her iki hasta grubu arasında benzer (p1>0.05) olmasına rağmen kontrol
grubuyla her iki hasta grubu arasında anlamlı farklılık saptandı (p2=0.001, p3<0.01)
(Tablo 6, Şekil 13).
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Tablo 6. Mitral kapak pulsed Doppler ölçüm sonuçları.
Hafif MY
grubu (n:13)
77.47±12.79

Orta-ağır MY
grubu (n:24)
94.57±25.77

Kontrol grubu
(n:25)
83.13±10.43

A dalga hızı
(cm/s)

49.16±15.48

57.72±25.59

49.30±9.46

E/A oranı

1.68±0.50

1.76±0.56

1.72±0.33

E dalgasının
yavaşlama süresi
(Edt, “ms”)

115.30±25.62

108.87±21.61

89.16±13.54

E dalga hızı
(cm/s)

P
p1<0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2=0.001
p3<0.01

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında,
p3: Orta-ağır MY ile kontrol grubu arasında

Şekil 13. Mitral kapak pulsed Doppler E ve A dalgalarının gruplara ait ortalama
değerleri.
Triküspit kapağın E ve A dalga hızları ve E/A oranları tüm gruplar arasında benzerdi
(p>0.05). Edt açısından ise sadece hafif MY grubu ile kontrol grubu arasında farklılık
saptandı (p2<0.05), diğer gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p1,3>0.05) (Tablo 7,
Şekil 14-16).
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Tablo 7. Triküspit kapak pulsed Doppler ölçüm sonuçları.
Hafif MY
grubu (n:13)
57.46±8.79

Orta-ağır MY
grubu (n:24)
57.23±11.39

Kontrol grubu
(n:25)
60.22±10.15

A dalga hızı
(cm/s)

35.97±8.74

41.63±12.03

41.10±7.67

E/A oranı

1.67±0.42

1.48±0.38

1.47±0.20

E dalgasının
yavaşlama süresi
(Edt, “ms”)

118.84±23.22

104.83±25.30

95.04±20.77

E dalga hızı
(cm/s)

P
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2<0.05
p3>0.05

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında

Şekil 14 . Triküspit kapak pulsed Doppler E ve A dalgalarının gruplara ait ortalama
değerleri.
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Şekil 15. Mitral ve triküspit kapak ortalama E/A oranları.

Şekil 16. Tüm grupların mitral ve triküspit kapak ortalama Edt değerleri.
4.2.3. Doku Doppler İnceleme Bulguları
Mitral kapak anülüsünün sol ventrikül arka duvar ile birleştiği bölgeden yapılan doku
Doppleri incelemesine göre tüm grupların E’, A’ ve Sm dalga hızları ve E’/A’ oranları
benzer bulundu (p>0.05). İzovolemik kasılma zamanı (IVCT) kontrol grubunda her iki
hasta grubundan anlamlı ölçüde düşük saptandı (p2<0.01, p3=0.001). Kasılma zamanı
(CT) sadece orta-ağır MY grubu ile kontrol grubu arasında farklı bulundu (p3<0.05).
İzovolemik gevşeme zamanı (IVRT) kontrol grubunda diğer iki gruba göre anlamlı
derecede düşük saptandı (p2<0.05, p3<0.01). Sol ventrikül lateral Tei indeksi ölçümünde
hafif ile orta-ağır MY grupları arasında farklılık yok iken (p1>0.05), kontrol grubunun
ortalama değeri diğer iki gruptan anlamlı derecede düşük saptandı (p2,3<0.001) (Tablo 8,
Şekil 17,18).
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Tablo 8. Hasta ve kontrol gruplarının sol ventrikül mitral kapak lateral anülüs
doku Doppler değerleri ve karşılaştırılması.
Hafif MY grubu Orta-ağır MY
(n:13)
grubu (n:24)
13.55±3.58
13.35±3.59

Kontrol grubu
(n:25)
15.17±3.43

A’ dalga hızı
(cm/s)

7.22±1.93

6.52±2.41

6.50±1.37

E’/A’ oranı

1.98±0.70

2.30±1.00

2.51±0.87

Sm dalga hızı
(cm/s)

9.34±2.40

8.72±2.24

8.80±1.99

IVCT (ms)

61.84±9.72

61.66±12.28

50.68±6.83

260.00±37.83

250.91±34.22

273.52±16.10

58.61±11.43

59.62±10.56

50.12±7.72

0.46±0.06

0.48±0.09

0.36±0.04

E’ dalga hızı
(cm/s)

(İzovolemik kasılma
zamanı)

CT (ms)
(Kasılma zamanı)

IVRT (ms)
(İzovolemik gevşeme
zamanı)

Tei İndeksi

P
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2<0.01
p3=0.001
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
p1>0.05
p2<0.05
p3<0.01
p1>0.05
p2<0.001
p3<0.001

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında

Şekil 17. Sol ventrikül doku Doppler ortalama E’, A’ ve Sm değerleri.
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Şekil 18. Sol ventrikül doku Doppler ortalama IVCT, CT ve IVRT değerleri.
İnterventriküler septum bazal bölümü doku Doppler kayıtları tüm olgulardan elde
edildi. Tüm gruplar arasında E’, A’ ve Sm dalga hızları, E’/A’ oranları ve IVCT ve CT
süreleri açısından farklılık saptanmadı (p>0.005). Kontrol grubunun ortalama IVRT
süresi ve Tei indeksi her iki hasta grubundan da anlamlı derecede düşük saptandı
(p2<0.05, p3<0.001) (Tablo 9, Şekil 19,20).
Tablo 9. Hasta ve kontrol gruplarının interventriküler septum bazal bölümü doku
Doppler değerleri ve karşılaştırılması.
Hafif MY grubu Orta-ağır MY Kontrol grubu P
(n:13)
grubu (n:24)
(n:25)
11.33±2.29
11.50±2.25
12.42±1.94
p1>0.05
E’ dalga hızı
p2>0.05
(cm/s)
p3>0.05
7.39±2.06
6.98±1.44
7.15±1.21
p1>0.05
A’ dalga hızı
p2>0.05
(cm/s)
p3>0.05
1.62±0.57
1.75±0.67
1.77±0.38
p1>0.05
E’/A’ oranı
p2>0.05
p3>0.05
8.32±1.59
8.45±1.23
7.98±1.34
p1>0.05
Sm dalga hızı
p2>0.05
(cm/s)
p3>0.05
53.53±10.38
55.04±10.69
51.00±7.22
p1>0.05
IVCT (ms)
(İzovolemik kasılma
p2>0.05
zamanı)
p3>0.05
261.15±25.86
260.79±30.01
275.52±17.50
p1>0.05
CT (ms)
(Kasılma zamanı)
p2>0.05
p3>0.05
57.76±9.79
61.41±13.00
49.16±6.95
p1>0.05
IVRT (ms)
(İzovolemik gevşeme
p2<0.05
zamanı)
p3<0.001
0.42±0.06
0.44±0.08
0.35±0.04
p1>0.05
Tei İndeksi
p2<0.05
p3<0.001
p1: Hafif ile orta-ağır MY, p2: Hafif MY ile kontrol grubu, p3: Orta-ağır MY ile kontrol grubu arasında.
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Şekil 19. Septuma ait doku Dopplerin ortalama E’, A’ ve Sm dalga hızları.

Şekil 20. Septuma ait doku Dopplerin ortalama IVCT, CT ve IVRT değerleri.
Triküspit kapak anülüsünün sağ ventrikül serbest duvar ile birleşim bölgesinden tüm
olgularımıza ait doku Doppler kayıtları alındı. Bütün grupların E’, A’ ve Sm dalga hızları
ve E’/A’ oranları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.005). IVCT süreleri bakımından
sadece kontrol grubu ile orta-ağır MY grubu arasında anlamlı bir farklılık saptandı
(p3<0.05). Kontrol grubunun CT süre ortalamaları her iki hasta grubundan da anlamlı
derecede uzun saptandı (p2,3<0.05). Orta-ağır MY grubunun ortalama IVRT süresi
kontrol grubundan anlamlı ölçüde uzun bulundu (p3=0.001). Tei indeksleri ölçümünde
hafif MY grubu ile orta-ağır MY grubu arasında fark saptanmaz iken (p1>0.05), kontrol
grubu her iki hasta grubundan da anlamlı derecede düşük Tei indeks ortalamalarına
sahipti (p2<0.01, p3<0.001) (Tablo 10, Şekil 21-24).

53

Tablo 10. Hasta ve kontrol gruplarının sağ ventrikül triküspit kapak lateral anülüs
doku Doppler değerleri ve karşılaştırılması.
Hafif MY grubu Orta-ağır MY
(n:13)
grubu (n:24)
16.94±3.88
15.06±2.90

Kontrol grubu
(n:25)
15.68±2.58

A’ dalga hızı
(cm/s)

10.40±2.78

11.48±3.29

11.26±2.41

E’/A’ oranı

1.75±0.73

1.42±0.55

1.42±0.30

Sm dalga hızı
(cm/s)

13.86±2.74

13.53±2.28

12.89±1.83

IVCT (ms)

58.38±14.95

61.04±9.80

53.80±7.56

242.84±31.79

247.33±34.48

268.24±19.84

52.46±11.47

58.75±13.03

47.72±6.34

0.45±0.08

0.48±0.07

0.37±0.04

E’ dalga hızı
(cm/s)

(İzovolemik kasılma
zamanı)

CT (ms)
(Kasılma zamanı)

IVRT (ms)
(İzovolemik
gevşeme zamanı)

Tei İndeksi

P
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
p1>0.05
p2<0.05
p3<0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3=0.001
p1>0.05
p2<0.01
p3<0.001

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında.

Şekil 21. Sağ ventrikül doku Doppler ortalama E’, A’ ve Sm değerleri.
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Şekil 22. Sağ ventrikül doku Doppler ortalama IVCT, CT ve IVRT değerleri.

Şekil 23. Doku Doppleri ortalama E’/A’ değerleri.

Şekil 24. Doku Doppleri ortalama Tei indeks değerleri.
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Pulsed Doppler ile elde edilen E dalgasının doku Doppleri ile elde edilen E’ dalgasına
oranı (E/E’) tüm gruplarda ve kalbin 3 yerinden (mitral, septal, triküspit) bakıldı. Sadece
mitralden elde dilen E dalgasının mitral lateral anülüsünden elde edilen E’ dalgasına
oranı kontrol grubu ile orta-ağır MY grubu arasında farklıydı (p3<0.05), diğer yerlerden
ve gruplar arasında bakılan değerler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo
11, Şekil 25).
Tablo 11. Hasta ve kontrol gruplarının pulsed Doppler ile elde edilen E dalgalarının
doku Doppler ile elde edilen E’ dalgalarına oranı ve karşılaştırılması.

Emitral/E’mitral lateral

Hafif MY
grubu
(n:13)
6.19±2.44

Orta-ağır MY
grubu
(n:24)
7.57±3.04

Kontrol
grubu
(n:25)
5.72±1.40

Emitral/E’ septal

7.10±1.96

8.74±4.09

6.84±1.39

Etriküspit /E’triküspit lateral

3.70±1.05

3.91±1.03

3.93±0.92

P
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında.

Şekil 25. E/E’ ortalama değerleri.
4.2.4. Sol Atriyal Alan ve Hacim Bulguları
Sol atriyal hacim (LAV) ekokardiyografi ile tüm olgularımızdan ölçüldü. Ölçülen
değerin vücut yüzey alanına (BSA) bölünmesiyle LAV indeksleri hesaplandı. Apikal 4
(A4c) ve 2 boşlukta (A2c) ölçümler yapıldı. Sol atriyum alanı (LAA) A4c ölçümünde
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hafif ile orta-ağır MY grubu arasında anlamlı fark bulunmazken (p1>0.05), kontrol
grubunun LAA ölçümü her iki hasta grubundan daha düşük saptandı (p2<0.01,
p3<0.001). A4c LAA uzun aks (L1) ölçümlerinde sadece orta-ağır MY grubu ile kontrol
grubu arasında farklılık saptandı (p3<0.05). A2c LAA ölçümlerinde kontrol grubunun
ortalama değeri her iki hasta grubunundan da belirgin düşük saptandı (p2=0.01,
p3<0.001). A2c LAA uzun aks (L2) ölçümleri gruplar arasında benzer bulundu (p>0.05).
Hafif MY grubu ile orta-ağır MY grubu arasında LAV ortalamaları yönünden fark yoktu
(p1>0.05), ancak kontrol grubunun ortalama değeri her iki hasta grubundan belirgin
derecede düşük saptandı (p2=0.001, p3<0.001). LAV indeksi yönünden de kontrol
grubunun değeri her iki hasta grubunun ortalama değerlerinden belirgin düşük bulundu
(p2,3<0.001), ancak hafif MY grubu ile orta-ağır MY grubunun değerleri arasında
farklılık saptanmadı (p1>0.05) (Tablo 12, Şekil 26-29).
Tablo 12. Hasta ve kontrol gruplarının sol atriyal alan, uzun aks, hacim ve hacim
indeksi ölçümleri ve karşılaştırılması.

LAA “A4c cm²”

Hafif MY
grubu (n:13)
17.11±4.58

Orta-ağır MY Kontrol
grubu (n:24)
grubu(n:25)
19.26±5.30
12.01±2.44

3.80±0.68

4.15±0.73

3.64±0.67

15.79±4.35

17.52±4.53

11.88±2.44

3.82±0.55

4.06±0.55

3.90±0.58

61.57±25.72

71.20±28.67

32.62±10.34

43.78±11.61

51.62±18.24

25.57±5.51

(sol atriyal apikal 4 boşluk
alanı)

L1 cm
(sol atriyal apikal 4 boşluk
uzun aksı)

LAA “A2c cm²”
(sol atriyal apikal 2 boşluk
alanı)

L2 cm
(sol atriyal apikal 2 boşluk
uzun aksı)

LAV cm³ (ml)
(sol atriyal hacim)

LAV indeksi (ml/m²)
“Sol atriyal hacim/vücut
yüzey alanı”

P
p1>0.05
p2<0.01
p3<0.001
p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05
p1>0.05
p2=0.01
p3<0.001
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
p1>0.05
p2=0.001
p3<0.001
p1>0.05
p2<0.001
p3<0.001

p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında.
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Şekil 26. Sol atriyal alan ölçümü (A4c ve A2c) değerleri (LAA: Sol atriyal alan, A4c: Apikal
4 boşluk, A2c: Apikal 2 boşluk).

Şekil 27. Sol atriyal alan uzun aks ölçümleri (L1: Apikal 4 boşluk uzun aksı, L2: Apikal 2
boşluk uzun aksı).

Şekil 28. Ortalama sol atriyal hacim değerleri.
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Şekil 29. Ortalama sol atriyal hacim indeksi değerleri.
4.3. Elektrokardiyografik İnceleme Bulguları
On-iki derivasyonlu yüzey elektrokardiyografi (EKG) tüm hasta ve kontrol grubu
olgularımızdan çekildi. Kayıtlardan en az 9 derivasyonda ölçümler yapıldı. Kalp hızları
bakımından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). Kontrol grubunun PR süresi
hafif ve orta-ağır MY grubunun her ikisinden de anlamlı derecede daha düşüktü
(p2,3<0.05). Minimum P süreleri (Pmin) hasta gruplarında kontrol grubundan anlamlı
derecede daha düşük saptandı (p2<0.05, p3<0.01). Maksimum P süreleri (Pmaks) hafif
ile orta-ağır MY grupları arasında anlamlı farklılık bulunmazken (p1>0.05), kontrol
grubunun ortalama değeri her iki gruptan anlamlı derecede daha düşüktü (p2<0.05,
p3<0.001). P-dalga dispersiyonu (PDD) hafif MY grubu ile hem orta-ağır MY grubu hem
de kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmazken (p1,2>0.05), orta-ağır MY grubu ile
kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptandı (p3<0.001) (Tablo 13, Şekil 30).
Tablo 13. Hasta ve kontrol gruplarının elektrokardiyografik değerlendirmesi.
Hafif MY grubu
(n:13)
89.92±19.45

Orta-ağır MY
grubu (n:24)
82.45±14.31

Kontrol grubu
(n:25)
88.20±15.48

P

p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05
127.23±10.15
124.41±20.34
112.56±14.93
p1>0.05
PR süresi (ms)
ortalama±SD
p2<0.05
p3<0.05
45.07±4.87
44.25±5.04
49.60±5.71
p1>0.05
P-minimum (ms)
ortalama±SD
p2<0.05
p3<0.01
83.53±6.48
86.00±8.72
77.36±6.36
p1>0.05
P-maksimum (ms)
ortalama±SD
p2<0.05
p3<0.001
45.91±23.65
27.76±3.28
p1>0.05
P-dalga dispersiyonu 38.76±6.50
p2>0.05
(ms)
ortalama±SD
p3<0.001
p1: Hafif ile orta-ağır MY grubu arasında, p2: Hafif MY ile kontrol grubu arasında, p3: Orta-ağır MY ile
kontrol grubu arasında.
Kalp hızı (/dk)
ortalama±SD
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Şekil 30. Grupların EKG değerlerinin grafik olarak gösterilmesi (Pdd: P-dalga
dispersiyon süresi, Pmaks: Maksimum P süresi, Pmin: Minimum P süresi, PR: PR süresi).

4.4. Olguların Korelasyon Değerleri
Tüm olgularda (N:62) bakılan sol atriyum ve ventriküle ait büyüklük ölçülerinin
(LAV, LAV indeksi, LA genişlik ve LVDSG) birbirleriyle olumlu bir şekilde ilişkili
olduğu tespit edildi (Tablo 14, Şekil 31, 32). Hasta grubunda (N:37) LAV indekslerinin
mitral yetmezlik akım alanının sol atriyal alana oranının yüzdesi (RJA/LAA) ile
aralarında pozitif bir ilişki olduğu saptandı (r: 0.350, p<0.05).
Tablo 14. Tüm olguların sol atriyum ve ventriküllerine ait büyüklük ölçülerinin
Pearson korelasyon değerleri (LA: Sol atriyum, LAV: Sol atriyal hacim, LVDSG: Sol ventrikül
diyastol sonu genişlik).

LAV indeksi
LAV
LA genişlik
LVDSG

LAV indeksi
N:62
r: 1
r: 0,924
p<0,001
r: 0,544
p<0,001
r: 0,604
p<0,001

LAV
N:62
r: 0,924
p<0,001
r:1
r: 0,705
p<0,001
r: 0,734
p<0,001

LA genişlik
N:62
r: 0,544
p<0,001
r: 0,705
p<0,001
r:1
r: 0,698
p<0,001

LVDSG
N:62
r: 0,604
p<0,001
r: 0,734
p<0,001
r: 0,698
p<0,001
r: 1
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Şekil 31. Tüm olgularda LVDSG-LA genişlik ve LAV-LA genişlik arasındaki
korelasyon grafikleri.

Şekil 32. Tüm olgularda LVDSG-LAV ve LVDSG-LAV indeksi arasındaki
korelasyon grafikleri.
Tüm olgularda LAV indeksinin E/A ve E’/A’ değerleri ile bakılan korelasyon
sonucunda sadece E’/A’ mitral ile zayıf negatif bir korelasyonun (r: -0.266, p<0.05)
olduğu görüldü. E/A ve E’/A’ oranlarının birbirleriyle zayıf veya orta derecede korele
olduğu [E’/A’(mitral)-E/A (triküspit) ve E’/A’ (mitral)-E’/A’ (triküspit) hariç] görüldü
(Tablo 15).
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Tablo 15. Pulsed Doppler E/A, doku Doppler E’/A’ ve LAV (Sol atriyal hacim) indeksi
arasındaki Pearson korelayon değerleri.

E/A

E/A

E/A

E’/A’

E’/A’

E’/A’

LAV

mitral

triküspit

mitral

septal

triküspit

indeksi

N:62
r:1

N:62
r: 0,258
p<0,05

N:62
r: 0,276
p<0,05

N:62
r: 0,657
p< 0,001

N:62
r: 0,412
p=0,001

N:62
r: 0,061
p>0,05

r: 0,258
p<0,05

r: 1

r: 0,070
p>0,05

r: 0,284
p<0,05

r: 0,410
p=0,001

r: -0,144
p>0,05

r: 0,276
p<0,05
r: 0,657
p< 0,001

r: 0,070
p>0,05
r: 0,284
p<0,05

r: 1

r: 0,493
p<0,001
r: 1

r: 0,178
p>0,05
r: 0,646
p<0,001

r: -0,266
p<0,05
r: -0,110
p>0,05

r: 0,412
p=0,001

r: 0,410
p=0,001

r: 0,178
p>0,05

r: 0,646
p<0,001

r: 1

r: 0,031
p>0,05

r: 0,061
p>0,05

r: -0,144
p>0,05

r: -0,266
p<0,05

r: -0,110
p>0,05

r: 0,031
p>0,05

r: 1

mitral

E/A
triküspit

E’/A’
mitral

E’/A’
septal

E’/A’
triküspit

LAV
indeksi

r: 0,493
p<0,001

Tüm olguların LAV indeksi değerleriyle doku Dopplerinde tespit edilen tüm Tei
indekleri (Tei mitral, Tei septal, Tei triküspit) arasında pozitif bir ilişki saptandı. Ayrıca
tüm Tei indekslerinin birbirleriyle pozitif bir ilişki gösterdiği saptandı (Tablo 16). LAV
ve LAV indeksinin mitral E/E’ ve septal E/E’ ile pozitif bir ilişki gösterdiği (p<0.001)
saptandı (Tablo 17). Mitral anülüs E/E’ değeri ile septal E/E’ arasında yüksek pozitif bir
ilişki (r:0.811, p<0.001) olduğu görüldü. Tei mitral ile Tei septal ve E/E’ mitral ile E/E’
septal arasındaki korelasyon grafikleri Şekil 33’de, mitral ve septal Tei indeks-E/E’
arasındaki korelasyon grafikleri Şekil 34’de sunulmuştur.
Tablo 16. LAV indeksi ve Tei indeklerinin korelasyon değerleri.

Tei indeksi
(mitral)
Tei indeksi
(septal)
Tei indeksi
(triküspit)
LAV
indeksi

Tei indeksi
(mitral) N: 62
r:1
r: 0.630
p<0.001
r: 0.514
p<0.001
r: 0.378
p<0.01

Tei indeksi
(septal) N: 62
r: 0.630
p<0.001
r: 1
r: 0.545
p<0.001
r: 0.298
p<0.05

Tei indeksi
(triküspit) N: 62
r: 0.514
p<0.001
r: 0.545
p<0.001
r: 1
r: 0.464
p<0.001

LAV indeksi
N: 62
r: 0.378
p<0.01
r: 0.298
p<0.05
r: 0.464
p<0.001
r:1
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Tablo 17. LAV ve LAV indeksinin E/E’ değerleri ile arasındaki korelasyon
durumları.

LAV
(N=62)
LAV indeksi
(N=62)

E/E’ mitral

E/E’ septal

E/E’ triküspit

r:0.472
p<0.001
r:0.480
p<0.001

r:0.455
p<0.001
r:0.524
p<0.001

r:-0.073
p>0.05
r:-0.070
p>0.05

Şekil 33. Mitral ve septal Tei indeksleri ve mitral ve septal E/E’ oranlarının
korelasyonları.

Şekil 34. Mitral Tei indeks-E/E’ ve septal Tei indeks-E/E’ arasındaki korelasyon
grafikleri.
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P sürelerinin tüm olgularda (N:62) korelasyon değerlerine bakıldığında Pmin ile PDD
arasında her hangi bir ilişki saptanmadı (r: -0.176, p>0.05). Pmin ile Pmaks arasında
zayıf bir ilişki (r: 0.294, p<0.05) saptanırken, Pmaks ile PDD arasında orta düzey pozitif
bir ilişki saptandı (r:0.596, p<0.001) (Tablo 18, Şekil 35).
Tablo 18. Pmin, Pmaks ve PDD’nin aralarındaki korelasyon değerleri.

Minimum P süresi
(P min)
Masimum P süresi
(Pmaks)

P-dalga
dispersiyonu(PDD)

Minimum P süresi

Masimum P süresi

(Pmin)

(Pmaks)

N:62
r: 1

N:62
r: 0.294
p<0.05
r: 1

r: 0.294
p<0.05
r: -0.176
p>0.05

r: 0.596
p<0.001

P-dalga
dispersiyonu (PDD)
N:62
r: -0.176
p>0.05
r: 0.596
p<0.001
r: 1

Şekil 35. Maksimum P süresi ile P-dalga dispersiyonu ve Pmin arasındaki
korelasyon grafiği.
Tüm olguların (N:62) LAV indekslerinin PDD ve Pmaks ile aralarında zayıf pozitif
bir ilişki saptanırken, Pmin ile arasında zayıf negatif bir ilişki tespit edildi (sırasıyla;
r:0.270, p<0.05; r:0.397, p=0.001; r:-0.312, p<0.05) (Şekil 36). Tei indekslerinin P dalga
süreleriyle olan ilişkisi incelendiğinde, Tei mitralin PDD ve Pmaks ile ilişkili olmadıkları
(p>0.05), Pmin ile arasında negatif ilişki (r: -0.338, p<0.01) olduğu görüldü. Tei septalin
PDD ile zayıf pozitif (r: 0.264, p<0.05), Pmin ile zayıf negatif (r: -0.332, p<0.01) bir
ilişki olduğu ve Pmaks ile ilişkili olmadığı (r: 0.221, p>0.05) görüldü. Tei triküspitin
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PDD ve Pmaks ile pozitif, Pmin ile negatif ilişkisinin (sırasıyla; r: 0.318, p<0.05;
r: 0.312, p<0.05; r: -0.326, p=0.01) olduğu belirlendi (Tablo 19).
Tablo 19. LAV indeksi ve Tei indekslerinin P-dalga süreleri ile aralarındaki
korelasyon değerleri.

LAV indeksi
Tei indeksi
(mitral)
Tei indeksi
(septal)
Tei indeksi
(triküspit)

P-dalga
dispersiyonu (PDD)
N:62
r: 0.270
p<0.05
r: 0.182
p>0.05
r: 0.264
p<0.05
r: 0.318
p<0.05

Maksimum P
süresi (Pmaks)
N:62
r: 0.397
p=0.001
r: 0.221
p>0.05
r: 0.221
p>0.05
r: 0.312
p<0.05

Minimum P
süresi (Pmin)
N:62
r: -0.312
p<0.05
r: -0.338
p<0.01
r: -0.332
p<0.01
r: -0.326
p=0.01

Şekil 36. LAV indeksinin Pmaks, PDD ve Pmin ile aralarındaki korelasyon
grafikleri.
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5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Dünya’da ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarından biri olan romatizmal kalp
hastalığının teşhisi, takibi ve tedavide izlenecek yollar büyük önem arz etmektedir.
Çalışmamız Konya bölgesinde romatizmal mitral yetmezliği tanısıyla çocuk kardiyoloji
polikliniğinde takipleri yapılan 37 olgunun ekokardiyografik ve elektrokardiyografik
incelemelerini içermektedir.
Mitral yetmezliğinden dolayı cerrahi operasyon geçiren olguların EF değerlerinde
operasyon öncesine göre düşme olduğu bilinmektedir. Ciddi mitral yetmezliği olan
olguların operasyon sonrasında EF’lerinin ne kadar azalacağı hakkında önceden tahmin
etmede doku Dopplerinin önemli bir yöntem olduğu ve cerrahinin zamanlaması
konusunda değerli bir belirteç olabileceği vurgulanmıştır (101,102). Polat ve ark. (103)
akut romatizmal ateş geçiren 82 olgunun 50’sinde hafif, 32’sinde orta-ağır mitral
yetmezliği (2. derece veya üzeri) tespit etmişlerdir. Sol atriyum ve ventrikül çapları
başlangıçta 2. derece veya üzeri MY olanlarda kontrol gruba göre yüksek bulunmuş,
ancak hafif MY olanlarda kontrol grubu ile benzer olduğunu saptamışlardır. Takiplerinde
sol atriyum ve ventrikül çaplarında azalma olduğu, ancak hafif MY grubunda belirgin
değişme olmadığını bildirmişler ve EF ve FS değerlerinde hasta ve kontrol grubunda hem
başlangıçta hem de takipte değişme olmadığını belirtmişlerdir. Bitigen ve ark (104) ciddi
mitral yetmezliği olan olguların sol atriyum ve ventrikül çaplarını kontrol grubundan
yüksek, EF yüzdelerini ise kontrol grubundan düşük bulmuşlardır. Yapılan başka
çalışmalarda (105-108) akut ve kronik romatizmal mitral yetmezlikte sol ventrikül
genişliklerinin arttığı ve sistolik fonksiyonların genelde korunduğu gözlenmiştir. Bruch
ve ark. (109) semptomatik ciddi primer (korda yırtılması, flail kapak, romatizmal
dejenerasyon) ve sekonder (iskemik veya dilate kardiyomiyopatiye sekonder) MY olan
hasta gruplarında sol ventrikül boşlukları sekonder grupta primer gruba ve kontrol gruba
göre geniş olduğunu bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar EF ve FS değerlerinin primer ve
kontrol gruplarında benzer ve sekonder grupta bu iki gruptan düşük olduğunu
göstermişlerdir. Hasta gruplarımızın LVDSG ölçümü kontrol grubundan anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur. Ancak LA genişliği ve LVSSG sadece orta-ağır mitral
yetmezliğinde kontrol grubundan yüksek olduğu saptanmıştır. Muhtemelen hafif MY
olgularında hacim yükünün az olmasından dolayı LA ve LVSSG ölçümlerinin kontrol
grubu ile benzer olduğu bulunmuştur. Sistolik fonksiyonlar bakımından (EF ve FS) hasta
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ve normal gruplar arasında fark olmaması hasta olgularımızın sistolik fonksiyonlarının
korunduğunu göstermektedir.
Ommen ve ark. (110) sol ventrikülün diyastolik fonksiyonlarını Doppler
ekokardiyografi ile değerlendirilmesi ile ilgili derleme yazılarında; 1. derece diyastolik
fonksiyon bozukluğunda E hızında azalma, A hızında artma ve E/A oranında düşme ve E
nin yavaşlama süresinde uzama, 2. derece diyastolik fonksiyon bozukluğunda ise E nin
hızında artış, A nın hızında azalma ve E nin yavaşlama süresinde kısalma olduğunu
belirtmişler ve buna “Psödonormalizasyon” demişlerdir. Daha ileri diyastolik fonksiyon
bozukluklarında (3-4.derece) E nin hızı çok artar, yavaşlama süresi kısalır ve küçük A
dalgası vardır. Bu duruma restriktif patern denildiği ve 4. dereceye kadar geri dönüşlü
olabildiğini bildirmişlerdir. Bu değerler doku Doppleri ile bakıldığında mitral anülüs hızı
miyokart dokusunun uzunlamasına hız değişimini vermektedir. Harada ve ark. (43)’nın
yaptığı çalışmada, 33 sol-sağ şantlı (ventriküler septal defekt “VSD”, patent duktus
arteriyozus “PDA”) ve 18 sağlıklı çocuğu incelemişler, hastaların mitral kapaktan ölçülen
E ve A dalga hızlarının kontrol grubundan belirgin olarak yüksek bulmuşlar ve E dalga
hızıyla ortalama sol atriyum basıncı ve pulmoner/sistemik akım oranını direkt olarak
ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Aynı çalışmada A dalga hızıyla ortalama sol atriyum
basıncı ve pulmoner/sistemik akım oranını zayıf ilişkili olduğunu ve olguların 10’nunda
operasyondan 4-5 ay sonra bakılan ekokardiyografi ve hemodinamik çalışmalarda E ve A
dalga hızılarının anlamlı ölçüde azaldığını göstermişlerdir. Bruch ve ark. (109)
semptomatik ciddi primer (korda yırtılması, flail kapak, romatizmal dejenerasyon) ve
sekonder (iskemik veya dilate kardiyomiyopatiye sekonder) MY olan hasta gruplarına
pulsed Doppler ekokardiyografi yapmışlar,

kontrol grubunda E dalga hızı ve E/A

oranının her iki hasta grubundan istatistiksel olarak daha düşük ve A dalga hızının benzer
olduğunu göstermişlerdir. Aynı şekilde kontrol grubunun Edt değeri hasta gruplarının
değerinden anlamlı derecede daha uzun bulunduğu, sekonder MY grubunda pulsed
Doppler Tei indeksini, primer MY ve kontrol gruplarından daha yüksek olduğunu
göstermişlerdir. Bruch ve ark. (111) başka bir çalışmada konjestif kalp yetmezliği olan
370 olgunun klinik ve ekokardiyografik takiplerini yapmışlar, olguları kalp yetmezliğine
sekonder gelişen MY açısından normal/hafif-orta ve ağır olarak iki gruba ayırmışlar, ağır
MY grubunun sol atriyum ve ventrikül boşlukları daha geniş saptamışlardır. Ancak her
iki grubun EF değerleri düşük ancak biribiriyle benzer olduğu, ağır MY grubunun pulsed
Doppler ile bakılan E dalga hızı ve E/A oranının diğer gruptan istatistiksel olarak yüksek,
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Edt ve A dalga hızının daha düşük olduğunu saptamışlardır. Sadaniantz ve ark. (112)
sistolik fonksiyonları normal ciddi MY olan 21 olgu, ciddi MY ve bozulmuş sistolik
fonksiyonları olan 20 olgu ve 20 sağlıklı olgunun pulsed Doppler ekokardiyografik
incelemelerini yapmışlar, E dalga hızı sistolik fonksiyonları normal olan grupta diğer iki
gruba göre anlamlı derecede arttığı, A dalga hızının sistolik fonksiyonları bozuk olan
grupta diğer iki gruba göre istatisitksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu, E/A
oranının sistolik fonksiyonları normal grupta kontrol gruba göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede arttığı ancak, sistolik fonksiyonları bozuk grupta ise E/A değeri her iki
gruptan da istatistiksel olarak yüksek olduğunu saptamışlardır. Sistolik fonksiyonları
normal olan grupta Edt değeri her iki gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
olduğu, mitral yetmezliği olanlarda sistolik fonksiyonların bozulması A dalga hızında
yavaşlamaya, E/A oranında artmaya ve Edt kısalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir.
Vlahović ve ark. (113) yaptığı çalışmada E/A oranının 2, Edt nin 150 ms olması dilate
kardiyomiyopatili, kardiyak amiloidozlu ve eski miyokart enfarktüsü olan olgularda
sistolik fonksiyon bozukluğunun ciddiyetinden bağımsız olarak kötü prognozla ilişkili
olduğunu belirtmişlerdir. Olgularımızda mitral kapaktan bakılan pulsed Dopplerde sadece
orta-ağır MY grubunun E dalga hızı hafif MY grubundan anlamlı derecede yüksek
olmasına karşın, diğer gruplar arasındaki değerler arasında anlamlı fark bulunmadı.
Grupların A dalga hızları ve E/A oranları arasında anlamlı fark saptanmadı. Hasta
grubumuzda Edt değeri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Bu
bulgunun Sadaniantz ve ark (112) yaptığı çalışma ile uyumluluk gösterdiği belirlendi.
Mitral akım Dopplerinde ölçülen Edt değeri sol ventrikül dolum basıncını
değerlendirmede kullanılmasına karşın, ayrıca akım Doppleri ventrikül ön yük
değişikliğinden, sol atriyum basınç değişiminden ve sol ventrikülün global fonksiyon
bozukluğundan da etkilendiği bildirilmektedir (57,114-116). Olgularımızda sol ventrikül
ön yük değişikliği olmasına karşın sadece ağır MY grubundaki olgularda E dalga hızının
arttığı tespit edildi. E dalgasının yavaşlama süresi (Edt) her iki hasta grubunda kontrol
gruptan istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha uzun olduğu bulundu. Bu bulgu sol
ventrikül

diyastolik

fonksiyonlarında

bozulmanın

hafif

düzeyde

olduğunu

düşündürmektedir. Olgularımıza ait sağ ventrikül pulsed Doppler sonuçlarında belirgin
bir anormallik saptanmamıştır.
Doku Doppleri incelemesi, miyokarttan doğrudan hız ölçümü yapılarak ventrikülün
uzunlamasına sistolik ve diyastolik performansını niceliksel olarak ölçmeye yarayan bir
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yöntemdir (44). Miyokart performans indeksi (Tei indeksi) ilk kez Tei ve arkadaşları
tarafından 1995 yılında dilate kardiyomiyopatili bir grup hastaya uygulanarak
yayınlanmıştır (47). Doku Doppler ile de ölçülebilen bu indeks sistolik ve diyastolik
miyokardiyal performansı gösterir. Tei indeksinin pulsed Doppler ile elde edilenden
farklı olarak doku Doppler ile hesaplanmasının yararı, kasılma ve gevşemenin aynı
kardiyak siklusta hesaplanabilmesidir (51). Cui ve ark (117)

yaşları 1 gün-18 yaş

arasında normal eko bulguları olan 289 sağlıklı çocukta sol ventriküle ait Tei indeks
değerleri pulsed Doppler, doku Doppler ve M-mode ile bakmışlar; ortalama değerleri
doku Doppler ile:0.38±0.06, pulsed Doppler ile:0.36±0.07, M-mode ile:0.29±0.08 olarak
saptamışlardır. Pulsed ve doku Doppleri ile bulunan Tei indeksleri arasında çok minimal
bir fark olduğu, ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermişlerdir.
Çocuklarda yaş gruplarına göre normal değerleri belirlemişler, ancak yaş, vücut yüzey
alanı ve kalp hızının etkisinin olmadığına değinmişlerdir. Doku Doppleri ile
değerlendirmenin tek kalp siklusunda verilerin elde edilebilir olmasından dolayı pulsed
Dopplere göre tercih edilebileceğini belirtmişlerdir. Roberson ve ark. (118) yaşları 1 gün18 yaş arasında 308 sağlıklı çocuğun sağ ventriküle ait pulsed ve doku Doppler ile Tei
indeksi değerlerine bakmışlardır. Doku Doppleri Tei indeksi: 0.37±0.05 olarak, pulsed
Doppleri Tei indeksi 0.34±0.06 olarak saptanmış ve aralarındaki fark az olmasına rağmen
istatistiksel olarak anlamlı bulmuşlardır. Doku Doppleri Tei indeksinin vücut yüzey
alanıyla, pulsed Doppler Tei indeksinin yaş ile değiştiğini göstermişlerdir. Doku Doppleri
ile elde edilen Tei indeksinin, pulsed Doppler ile elde edilen Tei indeksinden daha üstün
olduğunu belirtmişlerdir. Eidem ve ark (44) yaptığı çalışmada yaşları 1 gün-18 yaş
arasında 325 sağlıklı çocuğa hem pulsed Doppler, hem de doku Doppler ölçümleri
yapmışlar, yaş gruplarına göre sistolik ve diyastolik hızlar, zaman aralıkları ve Tei indeks
değerlerini belirlemişlerdir. Sağlıklı çocuklarda LVDSG arttıkça doku Doppleri hızları
artmakta ve artan yaşın da doku Doppleri hız parametreleriyle önemli ölçüde ilişkili
olduğunu göstermişlerdir. Ancak bu hız parametreleri ile cinsiyet, kalp hızı ve diğer
ekokardiyografik parametreler arasında minimal korelasyon veya hiç bir ilişki
gösterememişlerdir. Pulsed Doppler ile bakılan E değerinin doku Doppleri ile bakılan E’
değerine oranı (E/E’) yenidoğan döneminde en yüksek seviyede bulunurken, yaş arttıkça
azaldığı gösterilmiştir, azalmanın ana nedeni E’ değerinin zamanla artması olarak
gösterilmiştir. E’ dalgası diyastolik fonksiyon bozukluğu arttıkça azalır ve hep düşük
kalır. Yeni çalışmalarda (110,119) E/E’ oranının sol ventrikül dolum basıncını
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yansıttığını göstermişlerdir. E/E’ <8 ise normal ventrikül dolum basıncını, >15 ise artmış
dolum basıncını ve 8-15 arasında ise sol atriyal hacim ve E/A oranları kullanılarak karar
verilebileceği belirtilmiştir. Bruch ve ark (111)’nın yaptığı bir çalışmada konjestif kalp
yetmezliği olan 370 olgunun klinik ve ekokardiyografik takiplerinde kalp yetmezliğine
sekonder gelişen MY açısından normal/hafif-orta ve ağır olarak iki gruba ayrılmıştır.
Doku Doppler incelemede sol ventrikül Sm ve A’ dalga hızları ağır MY grubunda
istatistiksel olarak daha düşük, E/E’ oranı daha yüksek ve E’ dalga hızı diğer grup ile
benzer olduğu bildirilmiştir. Ağır MY grubunda E/E’ oranının mortalite ve yeniden
hastaneye yatış ile ilişkili bulunmuştur. Konjestif kalp yetmezliği ve buna sekonder ciddi
mitral yetmezliğinde E/E’ oranının >13.5 olan olgularda E/E’ oranının ≤13.5 olan
olgulara göre artmış mortalite ve kötü prognozla ilişkili bulunmuştur. Doku Dopplerinin
teşhis ve risk saptamada önemli olduğunu savunmuşlardır. Nagueh ve ark. (120) 125
olgunun ekokardiyografik incelemesini ve bunların 60 tanesine de kalp kateterizasyonu
yapmışlardır. E’ dalga hızının sol ventrikül gevşemesinde ön yükten bağımsız bir indeks
olduğunu ve E/E’ oranının ortalama pulmoner kapiller uç basıncıyla arasında iyi bir ilişki
bulunduğunu

belirtmişler

ve

sol

ventrikül

dolum

basıncını

tahmin

etmede

kullanılabileceğini söylemişlerdir. Ayrıca aynı araştırıcılar E/E’ oranının sistolik
fonksiyonları bozuk ve kalp yetmezliği semptomları olanlarda istatistiksel olarak yüksek
olduğunu bulmuşlardır. Nagueh ve ark. (121)’nın yaptığı başka bir çalışmada sinüs
taşikardisi olan olgularda sistolik fonksiyon durumuna bakılmaksızın E/E’ oranının
pulmoner kapiller uç basıncı ile arasında iyi bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. Lisauskas
ve ark. (122) E/E’ oranının sol ventrikül diyastol sonu basınç ile doğru orantılı olduğunu
ve

bu

indeksin

diyastolik

fonksiyonları

değerlendirmede

kullanılabileceğini

belirtmişlerdir. Harada K. (123) ve Gaibazzi N. (124) kalp yetmezliği olanlarda, Harada
ve ark (43) sol-sağ şantlı doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda, Matter ve ark. (125)
asfiksili yenidoğan bebeklerde doku Doppleri incelemesi ile elde edilen Tei indekslerinin
sağlıklı gruptan istatistiksel olarak yüksek olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca bakılan
zaman aralıkları, sistolik ve diyastolik hızların da hasta grubunda anlamlı ölçüde farklı
olduğunu saptamışlardır. Kuwahara ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (126) ilk defa
akut anteroseptal miyokart enfarktüsü (MI) geçiren 85 olgu incelenmiş, olguların
hastaneye gelir gelmez yapılan ekokardiyografilerinde Tei indekslerine bakılmış ve daha
sonra yapılan anjiyo bulguları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca olgulara miyokart
enfarktüsünde tromboliz skorlaması yapılmış, kanlanması tam düzelmeyen olguların Tei
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indeksleri, kanlanması tam düzelen olgulara göre daha yüksek bulunmuştur (0.60±0.13 vs
0.46±0.06). Ayrıca Tei indeksinin >0.50 olmasının kanlanması tam düzelmeyen olguları
saptamada duyarlılığı %75 ve özgüllüğünün %86 olduğu bulunmuştur. Eidem ve ark.
(127) sağ ventrikülün ön ve art yükünü artırıcı doğumsal kalp hastalığı olan olguların
miyokart performans indekslerini, geleneksel Doppler yöntemi ile değerlendirmişlerdir.
Girişimsel ya da cerrahi olarak müdahale edilen olguların işlemden sonra bakılan MPİ
değerleri işlem öncesi ile benzer bulunmuştur. Çalışmanın sonunda sağ ventrikül
performansını gösteren MPİ değerinin ön veya art yük değişkenliklerinden bağımsız
olduğunu savunmuşlardır. Ancak kanımızca bu çalışmada ameliyat sonrası takip
süresinin kısa olması buna neden olmuş olabilir. Agricola ve ark. (102) yaptığı çalışmada
sistolik fonksiyonları normal asemptomatik ciddi MY olan 84 olgunun mitral cerrahi
öncesinde doku Doppler ekokardiyografileri yapılmış, ameliyat sonrasında, öncesine göre
EF değerinin azaldığını göstermişlerdir. Olguları ameliyat sonrası EF azalmasına göre;
<%10 (Grup 1) ve ≥%10 (Grup 2) olarak iki gruba ayırmışlardır. Grup 2’de doku
Doppler IVCT, kasılma zamanı (CT) ve IVCT/CT oranı grup 1’den istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek ve Sm dalga hızı düşük saptanmıştır. Doku Doppler E’ ve A’
dalga hızları ve E’/A’ oranı gruplar arasında benzer bulunmuştur. Ayrıca araştırıcılar
sistolik fonksiyonları normal asemptomatik ciddi MY olan olguların ameliyat sonrasında
EF değerlerinin ne kadar azalacağını önceden tahmin etmede doku Doppler
paremetrelerinin kullanılabileceği ve bu olguların tedavi yönetimleri konusunda yol
gösterici olabileceğini belirtmişlerdir. Polat ve ark (103) doku Doppleri ile mitral
anülüsün sol ventrikül arka duvar kenarından ölçülen sistolik hız akut atakta hasta
grubunda belirgin yüksek bulunmuş, ancak akut atakta ve takiplerde miyokart zaman
bölümleri hasta ve kontrol gruplarında benzer bulunmuştur. Mitral yetmezliği 2. derece
veya üzeri olanlarda, miyokart sistolik hız kontrol grubundan belirgin yüksek saptanmış,
fakat hafif MY ile kontrol grubu arasında fark saptanmamıştır (akut atak sırasında).
Takiplerde 23 olguda 2. derece veya üzeri, 59 olguda hafif MY saptanmış, 2. derece veya
üzeri MY’si olanlarda IVCT, CT ve IVCT/CT oranında belirgin artış ve miyokart sistolik
hızda (Sm) belirgin azalma görülmüştür. Takipte hafif MY grubu ile kontrol grup
arasında Sm, IVCT, CT, IVCT/CT paremetreleri benzer bulunmuş. Ancak 2. derece veya
üzeri MY grubunun kontrol grubundan Sm’si belirgin düşük, IVCT ve IVCT/CT’si
belirgin yüksek ve CT’si benzer bulunmuştur. Ciddi MY olanlarda takipte mitral
miyokart hızı ve miyokart zaman bölümlerinin zamanla bozulduğu görülmüştür.
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Romatizmal karditte doku Doppleri subklinik miyokart fonksiyon bozukluğunu
göstermede değerli olduğunu ve henüz geleneksel Doppler ile kasılma bozukluğu
saptanmadan önce sol ventrikül hacim yükünden dolayı etkilenmenin doku Doppleri ile
saptanabileceği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen çalışmalarda da görüldüğü gibi doku
Doppleri incelemesi miyokart fonksiyonlarını ölçmede değerli bilgiler vermektedir.
Bizim çalışmamızda olgularımıza hem geleneksel hem de doku Doppleri yapıldı. Tei
indeksi sadece doku Doppleri ile bakıldı. Sağ ventrikül, interventriküler septum ve sol
ventriküle ait Tei indeksleri hasta grubunda anlamlı ölçüde yüksek bulundu. Ayrıca ortaağır mitral yetmezlik grubundaki ortalama değerler hafif mitral yetmezlik grubundan
daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak fark anlamlı değildi. Tüm gruplarımızın
miyokardiyal hızları (E’, A’ ve Sm) ve oranları (E’/A’) birbirine benzer bulundu. Mitral
anülüsünde IVCT ve IVRT her iki hasta grubunda kontrol grubundan yüksek bulundu.
Ancak CT sadece orta-ağır MY grubunda kontrol grubundan anlamlı ölçüde düşük
saptandı. Septumda sadece IVRT değeri hasta gruplarında anlamlı ölçüde yüksekti, diğer
zaman aralıkları benzer bulundu. Orta-ağır MY grubunda sağ ventrikül doku Doppler
incelemesinde kontrol gruba göre IVCT ve IVRT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı
derecede artma, CT değerinde kısalma olduğu görüldü. Hasta olgularımızın henüz daha
EF ve FS değerleri normal iken Tei indekslerinin yüksek olması subklinik miyokart
fonksiyon bozuklukluğunun olduğunu göstermektedir. Hasta olgularımızın mitral
darlıkları olmadığı halde, sadece sol ventrikülün ön yük artışından dolayı her üç bölümde
de (sol ventrikül, septum ve sağ ventrikül) Tei indeks değerlerinin yüksek bulunması
dikkat çekicidir. Tüm grupların sağ ventriküllerine ait E/E’ değeri birbirine çok benzer
iken interventriküler septumda hasta gruplarının değerleri yüksekti, ancak istatistiksel
olarak anlamlı değillerdi. Sol ventrikül dolum basıncını yansıtan E/E’ değeri sadece ortaağır MY grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu. Ancak bu
değerin <8 olması sol ventrikül dolum basıncının artmadığını düşündürse de çocuklarda
bu konuda veriler kısıtlıdır. Bu nedenle çocuklarda E/E’ oranının invazif yöntemlerle
ölçülen basınç değerleriyle ilişkisinin araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bizim
olgularımızda kapak hastalıklarının üzerinden uzun yıllar geçmediği için henüz E/E’
değerleri normal saptanmış olabilir. Uzun yıllar içinde bu değerlerde özellikle ağır MY
olanlarda artma olabileceği ve prognozu belirlemede erişkin olgularda olduğu gibi
kullanılabileceğini düşünüyoruz, ancak bununla ilgili daha geniş ve uzun süreli prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Son yıllarda yapılmış çalışmalarda artmış sol ventrikül dolum basıncının kronikliği ile
ilişkili olan sol atriyal hacim (LAV) bir takım kardiyovasküler hastalıklar (koroner arter
hastalığının mortalite ve morbiditesi, atriyal fibrilasyon, inme, sistemik tromboembolizm
ve konjestif kalp yetmezliği) ile ilişkili bulunmuştur (62-72). Sol atriyal genişleme
diyastolik fonksiyon bozukluğunun hem ciddiyeti, hem de kronikliğinin ve artmış sol
atriyal basınç büyüklüğünün bir belirtecidir (73-75). Pritchett ve ark. (128) 767’si kalp
hastası olmayan yaşları 45 yaş ve üzeri olan 2042 olgunun sol atriyal hacim (LAV) ve
LA genişlik ölçümlerini yapmışlardır. Bu değerleri vücut yüzey alanına (BSA) bölerek
daha standart değerler elde etmişler, sağlıklı grupta LAV/BSA erkeklerde ortanca 22
ml/m², kadınlarda 21 ml/m² olarak tespit etmişlerdir. LAV hesaplamasında Elips
yönteminin kullanıldığı bu çalışmada hasta grubun sol atriyal büyüklük ölçülerinin
(LAV, LA genişlik) her ikisinin de sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı büyük
olduğu gösterilmiştir. Tüm olgularında LA genişlik/BSA ve LAV/BSA oranlarının
artmasıyla kardiyovasküler hastalıklarda artış olduğu görülmüş, ancak yaş ve cinsiyete
göre ayarlanmış LAV/BSA’nın artmış kardiyovasküler risk ile (hipertansiyon, konjestif
kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon) daha güçlü bir ilişkisinin olduğu gösterilmiştir.
Fatema ve ark. (129) ilk kez iskemik inme geçiren 306 olgu ve sağlıklı 416 olguda sol
atriyal hacim indekslerini incelemişlerdir. Biplan alan-uzunluk yöntemine göre yapılan
hesaplamada LAV indeks değerinin <28 ml/m² olmasının normal olduğu kabul edilmiş,
306 hastanın 230’unda artmış LAV indeks değeri (49±21 ml/m²) bulunmuş, artmış LAV
indeksi olan hastaların normal LAV indeksi olanlardan daha yaşlı ve kardiyovasküler risk
faktörlerinin de daha fazla olduğu görülmüştür. Beş yıllık takiplerinde hasta olguların
aynı yaştaki sağlıklı bireylere göre artmış mortaliteye sahip oldukları belirtilmiştir. Sol
atriyal hacim indeksinin kardiyovasküler hastalıklar için bir belirteç olduğu düşünülürse
ilk iskemik atak ve ilerde meydana gelebilecek mortalite konusunda önceden bir bilgi
verebileceği sonucuna varmışlardır. Tripepi ve ark (78) yaptıkları çalışmada diyaliz
yapılan 249 son dönem böbrek hastasının sağlıklı gruba göre sol atriyal hacimleri yüksek
saptanmış ve LAV’ın vücut yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen LAV indeksi ölüm
riskini önceden tahmin etmede sol ventrikül (LV) ejeksiyon fraksiyonu ve LV kitle
indeksinden bağımsız bir faktör olarak bulmuşlardır. Rao ve ark. (79) yaptıkları
çalışmada ileri dönem kronik böbrek yetmezliği olgularında sol atriyal hacmini
enflamasyon, artmış erken transmitral dolum hızıyla (E) ve ateroskleroz ile ilişkili
bulmuşlardır. Bu bulguların ışığında artmış LAV kronik böbrek hastalarında artan
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kardiyovasküler riski yansıtabileceği belirtilmiştir. Bitigen ve ark. (104) mitral yetmezliği
olan bireylerde atriyal fibrilasyonun sol atriyal apendiks fonksiyonlarını bozduğunu tespit
etmişlerdir. Kim ve ark. (130) yaptığı çalışmada EF normal ancak yüksek E/E’ ve NTpro-BNP seviyesi olan kalp yetmezlikli 148 olguyu incelemişler, kronik diyastolik
fonksiyon bozukluğunu gösteren LAV indeksi ve E/E’ nün NT-pro-BNP seviyesini tespit
etmedeki önemini araştırmışlardır. NT-pro-BNP’nin LAV indeksi ve E/E’ değeri ile orta
derecede ilişkili olduğu saptanmıştır. E/E’ değerinin >13 olduğunda LAV indeksinin NTpro-BNP seviyesinin iyi bir belirleyicisi olabileceği savunulmuştur. Le Tourneau ve ark
(131) mitral yetmezliği olan ve sinüs ritmindeki erişkin 492 olguyu kapsayan ileriye
dönük yaptıkları çalışmada LAV indeksinin olguların prognozunu belirlemede önemli
olduğunu vurgulamışlar, LAV indeksinin ≥60 ml/m² olmasının çok fazla artmış mortalite
ve kardiyak olayların sıklığı ile ilişkili bulmuşlar, LAV indeks değerinin 30-59 ml/m²
olanların da kayda değer derecede kardiyak olaylara yatkın olduğunu belirtmişlerdir.
Mitral kapağa yönelik cerrahi girişim öncesinde ölçülen LAV indeksi değerinin hem ≥60
ml/m² olanlarda, hem de <60 ml/m² olanlarda cerrahi sonrasında mortalitenin ve kardiyak
olay gelişim oranının azaldığını belirtmişlerdir. LAV indeks hesaplamasının organik
mitral yetmezliği olanlarda rutin bir ekokardiyografik inceleme olmasını önermişlerdir.
Taggart ve ark (83) çocuklarda LAV ile ilgili yaptıkları çalışmaya sağlıklı 522 çocuk
almışlar, bunların LAV değerlerinin (biplan alan-uzunluk yöntemiyle hesaplanmış) yaşla
artan boy, kilo ve vücut yüzey alanı ile ilişkili olduğunu göstermişler, ancak sol atriyal
hacmin cinsiyetten etkilenmediğini belirtmişlerdir. Sol atriyal hacmini alan-uzunluk
yöntemine göre ölçtükleri çalışmada 3ay-2yaş arasındaki sağlıklı çocuklarda sol atriyal
hacminin vücut yüzey alanına göre indeksini (LAV indeksi) 16±3 ml/m², 2-17yaş
arasındaki sağlıklı çocukların LAV indekslerini 22±4 ml/m² olarak saptamışlar, LAV
değerinin vücut yüzey alanıyla çok daha iyi bir ilişkisinin olduğunu bildirmişlerdir.
Çalışmalarındaki VSD (n:50) ve PDA (n:21) olarak takipli olgularda yaptıkları
ölçümlerde sol-sağ şantın miktarı arttıkça LAV indeks değerinin arttığını belirtmişlerdir;
20 ml/m² küçük şantlarda, 26 ml/m² orta düzey şantlarda, 32 ml/m² geniş şantlarda
saptanmıştır. Bu olgularda “multivariate” analizde LAV indeksi ile E/E’ arasında ciddi
derecede pozitif ilişki saptanmıştır. Yine çalışmalarında 63 hipertrofik kardiyomiyopatisi
(HKMP) olan çocuk incelenmiş, ortalama LAV indeksleri 42±19 ml/m² olarak saptanmış,
“Univariate” analizde LAV indeksi E/E’ oranıyla ve MY derecesi ile ilişkili bulunmuş,
“Multivariate” analizde de LAV indeksi ile E/E’ oranı ve MY derecesi ilişkili
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bulunmuştur. Ancak LAV indeksi ile E/A oranı, Edt, pulmoner ven akım hızı, maksimum
septum kalınlığı ve mitral kapağın sistolde öne hareketi arasında ilişki bulunamamıştır.
Ancak HKMP ile beraber mitral yetmezliği hafif olanlarda LAV indeksi daha düşük ve
LAV indeksinin E/E’ ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı, ancak daha zayıf bir ilişki
bulunmuştur. Ayrıca çalışmalarında pediatrik yaş grubunda diyastolik fonksiyon
bozukluğunun derecesi ile LAV indeksi arasındaki ilişkiyi vurgulamışlar, çocuklarda
doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarında LAV indeksinin diyastolik fonksiyonları
değerlendirmede önemli ve non-invazif bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak
çalışmalarında çocuklarda LAV indeksi VSD/PDA olanlarda kronik olarak artan sol
ventrikül hacim yükünü, HKMP olgularında da kronik olarak artmış sol ventrikül dolum
basıncını yansıttığını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda mitral yetmezliği olan
olguların sol atriyal alan (A4c ve A2c), sol atriyal hacim ve sol atriyal hacim indeks
değerleri kontrol grubundan anlamlı ölçüde yüksek bulundu. LAV indeksinin LAV, LA
genişliği ve LVDSG ile pozitif bir ilişkisinin olduğu görüldü. Ayrıca tüm olgularımızda
LAV, LA genişlik ve LVDSG değerlerinin de kendi aralarında ilişkili olduğu saptandı.
Hasta olgularda LAV indeksinin mitral yetmezliğin yüzdesi ile pozitif bir ilişkisinin
olduğu görüldü. Bunlara göre mitral yetmezlik arttıkça sol ventrikül ve sol atriyumun
boyutlarında artma olmaktadır. Tüm olgularımızda LAV indeks değerlerinin sağ ve sol
ventriküle ait Tei indeksi değerleri ile pozitif bir ilişkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca
LAV ve LAV indeksinin sol ventrikül dolum basıncını yansıtan E/E’ (mitral ve septal)
değerleri ile de pozitif bir ilişkisinin olduğu saptanmış, triküspite ait E/E’ değerleri ile ise
bir ilişki saptanmamıştır. Bu sonuçlara göre LAV indeksinin bozulan sol ventrikül
fonksiyonlarının bir belirteci olarak düşünebiliriz. Sağ ventrikülün E/E’ değeri ile LAV
indeksi arasında ilişki olmaması hastalık sürecinin kısa olmasından dolayı henüz sağ
ventrikül basıncının etkilenmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
P-dalga maksimal süresi ve P-dalga dispersiyonu atriyum içi ve atriyumlar arası iletiyi
değerlendirmede ve sinüs uyarısının homojen dağılım durumunu ve atriyal fibrilasyona
yatkınlığı göstermede iyi bir elektrofizyolojik belirteçtir (84,85). P-dalgası atriyal
depolarizasyonu göstermekle beraber, maksimum P süresi atriyal aktivasyonu
göstermektedir. Atriyumların hacim veya basınç yükü ile gerilmesi, elektrolit
dengesizliği veya artmış sempatik aktivite PDD süresini artıran nedenlerdir. P-dalga
süresi atriyal kasların aktivasyonunu yansıtır ve öncelikle uyarılmış kas miktarına
bağlıdır. P-dalga süresi ve PDD artan yaşla beraber, kalp hızının azalması ve kilonun
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artmasıyla kalp boyutundaki artmadan etkilenmektedir (88-90). Normal sağlıklı
çocuklarda PDD süresi 27.0±5.4 ms olarak tespit edilmiştir (91). Dilaveris ve ark. (84)
paroksismal atriyal fibrilasyonda PDD süresi için sınır değeri 40 ms, Aytemir ve ark. (85)
36 ms olarak tespit etmişlerdir. Yine Dilaveris ve ark. (84) maksimum P dalga süresi
≥110 ms olanlarda idiyopatik paroksismal atriyal fibrilasyona yatkınlığı göstermede
kontrol grubuna göre duyarlılığı ve özgüllüğünü yüksek bulmuşlardır. Başpınar ve ark.
(87) yaptığı bir çalışmada sekundum atriyal septal defekti (ASD) olan 41 çocuğun
27’sine cerrahi girişim, 14’üne ise transkateter ile kapatma uygulanmış, cerrahi girişim
yapılan grupta PDD süresinin belirgin derecede düştüğü, ancak transkateter ile
kapatmada PDD süresinde değişme saptanmadığı gösterilmiştir. Ho ve ark. (92) ASD’si
olan 94 çocukta ortalama P süreleri ve PDD sürelerini kontrol gruba göre anlamlı yüksek
bulmuşlar, atriyal septal defektin ve sağ atriyum boyutunun arttıkça bu değerlerin de
belirgin arttığını saptamışlardır. Kardiyak etkilenmenin olabileceği çeşitli hastalıklarda
(beta talasemili çocuklar, romatoid artrit ve mitral stenoz bulunan erişkinler) bakılan
PDD sürelerinin kontrol gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu, klinik
durumları stabil bronşiyal astımlı çocuklarda maksimum P-dalga süresinin hafif arttığı ve
PDD süresinin yaş, kilo ve boy ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (93-96). Köken ve ark.
(97) tip 1 diyabetli çocuklarda PDD süresinin bir miktar uzayabildiğini, ancak bunun
diyastolik fonksiyon bozukluğu ile bir ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir. Hallıoğlu ve
ark. (98) Fallot Tetralojisi nedeniyle düzeltme ameliyatı yapılmış 25 hastada yaptıkları
elektrofizyolojik çalışmada PDD süresinin >35 ms olmasının atriyal taşiaritmilerin
tetiklenebilirliğini saptamada yüksek derecede duyarlı (%83) ve özgül (%89) olduğunu
göstermişlerdir. Literatürde çocuklarda kronik romatizmal mitral yetmezliğinde PDD
süreleri ile ilgili yayına rastlanılmamıştır. Ancak romatizmal mitral stenozunda (99,132),
mitral kapak kalsifikasyonunda (133) ve mitral kapak prolapsusunda (134) PDD ve
Pmaks sürelerinin uzadığı ve P-dalga değişkenlerinin LA büyüklüğü ile ciddi derecede
ilişkili (132) olduğunu bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda olguların hepsi normal sinüs
ritminde idi. Kalp hızları bakımından gruplar arasında fark yoktu, maksimum P süreleri
her iki hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek, minimum P süreleri
her iki hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde düşük, PDD süreleri
açısından ise orta-ağır MY grubunun ortalama değeri kontrol grubundan anlamlı ölçüde
yüksek olduğu saptandı (45.91±23.65 vs 27.76±3.28; p3<0.001). PDD ile Pmaks arasında
orta düzey bir ilişki olduğu, ayrıca LAV indeksi ile PDD ve Pmaks arasında da zayıf bir
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ilişkinin olduğu görüldü. Kontrol grubumuzun PDD süre değeri daha önce yapılmış
çalışmalara benzer değerlerde bulundu. Orta-ağır MY grubunda belirgin derecede artan
Pmaks ve PDD süresinin saptanması sol atriyumun duvarının artan hacim ile
gerilmesinden dolayı atriyal ileti farklılıklarına neden olduğunu düşünmekteyiz. Zira
LAV indeksi ile zayıfta olsa Pmaks ve PDD süreleri arasında bir ilişki göze çarpmaktadır.
Her ne kadar şu anda tüm olgularımızın sinüs ritminde olmasına rağmen ileride
oluşabilecek atriyal aritmi riskine karşı bu olguların yakın takibi gerekmektedir.
Sonuç olarak tüm hasta olguların LVDSG değerinin artığı, LVSSG ve LA
genişliklerinin sadece orta-ağır MY grubunda artmış olması hafif MY grubunda kalp
dilatasyonunun

belirgin

olmadığını

göstermektedir.

Olgularımızın

sistolik

fonksiyonlarının (EF ve FS) normal sınırlarda olması hastalık sürecinin henüz kısa
olmasından dolayı sistolik fonksiyonlar korunmuştur. Olguların pulsed Doppler
incelemelerinde sol ventrikül E dalga hızı hafif MY grubunda orta-ağır MY grubuna göre
daha düşük bulundu, A dalga hızı ve E/A oranlarının ise benzer olduğu görülmüştür.
Ancak mitral Edt değeri hasta gruplarında kontrol gruba göre yüksek bulunması hafif
düzeyde sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğunu göstermektedir. Tüm hasta
olguların doku Doppler incelemelerinde sol ventrikül IVCT ve IVRT değerlerinin kontrol
grubundan anlamlı derecede daha uzun olduğu saptandı, ancak CT süresi sadece orta-ağır
MY grubunda kontrol grubundan istatistiksel olarak daha düşük olduğu görüldü. Septum
ve mitral anülüse ait Tei indeks değerleri hasta gruplarında sağlıklı bireylerden daha
yüksek

saptanması

sol

ventrikül

fonksiyonlarının

global

olarak

etkilendiğini

göstermektedir. Sağ ventriküle ait Tei indeks değerinin de hasta gruplarında yüksek
olması sağ ventrikülünde etkilendiğini düşündürmekle beraber ventrikül dolum
basınçlarını yansıtan E/E’ değerinin sağ ventrikülde normal olması ve bu değerin LAV
indeksi ile ilişkili olmaması sağ ventrikülün çok minimal veya hiç etkilenmediğini
düşündürmektedir. Sol ventrikül E/E’ değeri orta-ağır MY grubunda kontrol gruba göre
hafif yüksek saptandı, ancak bu değerin <8 olması hastalık sürecinin kısa olmasından
dolayı olabileceğini düşündürmüştür. Ancak E/E’ değerinin hasta ve sağlıklı çocuklarda
sol ventrikül basıncıyla kıyaslayacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Hasta olgularımızın sol
atriyal alan (LAA), LAV ve LAV indekslerinin kontrol grubundan yüksek olması mitral
yetmezliğin sol atriyal boyutlarını artırdığını göstermektedir. Atriyumların iletim
durumunu yansıtan PDD ve Pmaks süreleri orta-ağır MY grubunda anlamlı ölçüde
yüksek saptanması bu olguların aritmi yönünden risk altındakilerin takiplerini
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kolaylaştıracaktır. Tüm olgularımızda LAV indeksinin her iki ventriküle ait doku
Doppler Tei indeksleri ile arasında pozitif ilişki saptandı. Ayrıca sol ventrikülün dolum
basıncını yansıtan E/E’ (mitral ve septal) ile LAV indeksi arasında pozitif bir bağlantı
olduğu görüldü. LAV indeksi ile PDD ve Pmaks arasında pozitif, Pmin arasında ise
negatif bir ilişki saptandı. LAV indeksi bozulan ventrikül fonksiyonlarını göstermesi
yanında değişken atriyal ileti durumunu da yansıtmaktadır. Elde ettiğimiz bu veriler
ışığında romatizmal mitral kapak yetmezliği hastası çocuklarda yetmezliğin ciddiyetine
göre sol ventrikül fonksiyonlarının etkilendiği, sağ ventrikül fonksiyonlarının ya çok
minimal ya da hiç etkilenmediği gözlenmiştir. Romatizmal mitral yetmezlikli olgularda
ekokardiyografi ile ölçülen LAV indeksinin sol ventriküldeki bu etkilenmeyi göstermede
diğer ekokardiyografi yöntemlerine ek katkı sağlayabileceği ve 12-derivasyonlu yüzey
elektrokardiyografisiyle saptadığımız atriyal iletilerin değişkenlik göstermesi bu olguların
aynı zamanda atriyumdan kaynaklanacak aritmiler yönünden yakın takip edilmesi
gerektiğini düşündürmektedir. Çalışmamız kesitsel bir çalışma olduğu için ileriye dönük
bilgi

içermemektedir.

Çocuklarda

LAV

indeksinin

ventrikül

fonksiyonlarını

değerlendirmeye katkısı ve prognozla ilişkisinin daha ayrıntılı ortaya konulabilmesi için
daha fazla olguyu içeren ve uzun süreli prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Literatürde
romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda LAV indeksinin ventrikül fonksiyonları ve
PDD ile olan ilişkisinin gösterildiği bir çalışmaya rastlamadığımız için bu verilerin
literatüre katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
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6. ÖZET
Amaç: Çalışmamızda romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal hacim
indekslerinin pulsed ve doku Doppler ile değerlendirilen ventrikül fonksiyonlarıyla
kıyaslamasının yapılması ve P-dalga dispersiyonlarının (PDD) değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Romatizmal mitral yetmezliği olan 37 çocuk (22 kız, 15 erkek;
12.06±1.98 yaş) ve yaş olarak uyumlu 25 sağlıklı çocuk (10 kız, 15 erkek; 11.21±1.79
yaş) çalışmaya alındı. Tüm olguların geleneksel ekokardiyografi ve doku Doppler
kayıtları alındı. Hasta olgular hafif (13 olgu) ve orta-ağır (24 olgu) mitral yetmezlik (MY)
olarak iki gruba ayrıldı. Biplan alan-uzunluk yöntemi kullanılarak sol atriyal hacim
(LAV) hesaplaması yapıldı. Bu değerin vücut yüzey alanına bölünmesiyle bulunan LAV
indeksinin diğer kalp fonksiyonları ile kıyaslaması yapıldı. Tüm olguların P-dalga ve
PDD süreleri 12-derivasyonlu elektrokardiyografiden ölçüldü (PDD=Maksimum P süresi
- Minimum P süresi).
Bulgular: Sol ventrikül doku Doppleri Tei indeksi her iki hasta grubunda kontrol
grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Sağ ventrikül ve interventriküler septumun
ortalama Tei indeks değerleri de sol ventrikülün değerlerine benzerlik gösterdi. Her iki
hasta grubunun ortalama LAV indeksi değeri kontrol grubundan yüksek bulundu.
Ortalama PDD süreleri sadece orta-ağır MY grubunda kontrol grubundan anlamlı
derecede yüksek saptandı. Tüm olguların ortalama LAV indeksi değeri ile doku Doppleri
Tei indeksleri (septum, sağ ve sol ventrikül) arasında hafif düzeyde ilişki saptandı. Mitral
ve septuma ait ortalama E/E’ değerleri ile ortalama LAV indeksinin ilişkili olduğu
görüldü. Tüm olguların ortalama LAV indeksi ile PDD ve maksimum P süresi arasında
pozitif, minimum P süresi arasında negatif bir ilişki tespit edildi.
Sonuç: Romatizmal mitral yetmezliğinin ciddiyetine göre çocuklarda özellikle sol
ventrikül fonksiyonlarının bozulduğu, LAV indeksinin bu fonksiyon bozukluğunu
göstermede yeri olabileceği ve atriyal iletilerin değişkenlik göstermesinden dolayı bu
olguların atriyumdan kaynaklanacak aritmiler yönünden de yakın takip edilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Romatizmal mitral yetmezliği, sol atriyal volüm indeksi,
miyokart performans indeksi, P-dalga dispersiyon süresi.
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7. ABSTRACT
Title: Comparison Between The Left Atrial Volume Index and Right and Left
Ventricular Functions and also Evaluation of P-Wave Dispersions in Children with
Rheumatic Mitral Regurgitation
Objective: The purpose of this study was to assess the correlation between the left
atrial volume (LAV) index and ventricular functions obtained by pulsed wave and Tissue
Doppler Echocardiography (TDE) in children with rheumatic mitral regurgitation and
also to evaluate P-wave dispersion (PwD).
Material and Methods: Thirty-seven children with rheumatic mitral regurgitation (22
girls, 15 boys; mean ±SD age, 12.06±1.98 years) and 25 age-matched healthy control
subjects (10 girls, 15 boys; mean±SD age, 11.21±1.79 years) were enrolled in the study.
Conventional echocardiography and TDE images were recorded in all subjects.
According to the severity of mitral regurgitation, the patients were divided in two groups:
13 patiens with mild and 24 patients with moderate to severe mitral regurgitation (MR).
Left atrial volume was calculated according to biplane area-length formula. This value
was indexed to body surface area and compared with other cardiac functions. Resting 12lead ECG was used to measure P-wave and PwD durations (difference between
maximum and minimum P-wave duration).
Results: All of three mean Tei index values (septum, left and right ventricules)
obtained with TDE in both patients’ groups were significantly higher than control group.
Mean LAV index values of both patients’ groups were statistically higher than control
group. Mean PwD duration was significantly longer only in moderate to severe MR than
the control group. Weak correlations were found between mean LAV index value and all
three mean Tei indexes in all subjects. In addition, mean LAV index value was correlated
with mean E/E’ values of mitral and septum. Mean LAV index value was also correlated
positively to PwD and maximum P-wave durations and negatively to minimum P-wave
duration.
Conclusion: Especially, deterioration of left ventricular functions was observed in
children with rheumatic mitral regurgitation according to severity of valvular
insufficiency. In this disease, LAV index may possibly indicate this dysfunction and also
we think that these children should be followed for the risk of atrial arrhythmias because
of alterations in impulsed propagations of the atria.
Key Words: Rheumatic mitral regurgitaion, left atrial volume index, myocardial
performance index, P-wave dispersion duration.
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