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ÖZET 

Isgandarov, K. Ciddi Mitral Darlığı nedeni ile Perkütan Balon Mitral 

Valvuloplasti yapılacak hastalarda işlem sırasında Transözofageal 

Ekokardiyografi kılavuzluğunun işlem başarısı ve komplikasyonlar üzerine 

etkisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim 

Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2017. Bu çalışmanın amacı ciddi mitral 

darlığı nedeni ile PBMV  yapılacak hastalarda işlem sırasında TEE kılavuzluğunun 

işlem başarısı ve komplikasyonlar üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya ciddi MD 

ile başvuran ve endikasyon dahilinde PBMV yapılması planlanan 45 hasta alındı. 

Orta-ciddi mitral ve aort yetmezliği bulunan, Wilkins skoru ≥12 olan ve başka bir 

nedenden dolayı kardiyak cerrahi endikasyonu olan, LA ve LAA’da trombüs olan, 18 

yaşından küçük olgular çalışmaya dahil edilmedi. Bunlardan 23 hastaya işlem TEE 

eşliğinde(+TEE), 22 hastaya ise TEE kılavuzluğu olmadan (-TEE) işlem 

gerçekleştirildi. İşlem öncesi, işlem esnasında ve sonrasında olgulara detaylı TTE 

için GE Vivid S5 cihazı kullanıldı. TEE işlemi için de aynı cihaz kullanıldı. 

Çalışmaya alınan hastaların +TEE kolunda yaş ortalaması 47,9±11,4 iken, -TEE 

kolunda ise 48,5±15 p=0,88 idi. Toplam popülasyonun 31’i (%68,9) kadın, 14’ü 

(%31,1) ise erkekdi. Gruplara bakıldığında ise cinsiyete göre dağılım     -TEE’de  14 

(%63,6) kadın, 8 (%36,4) erkek, +TEE’de ise 17 (%73,9) kadın, 6 (%26,1) erkek 

şeklinde idi. -TEE kolundaki olguların ortlama boyu 163,1±7,5 cm , +TEE kolunda 

ise 161,7±5,4 cm p=0,47 olarak gözlendi. Çalışmada karşılaştırılan her iki kolda 

alınan hastaların ortalama kiloları arasında da anlamlı fark olmadığı görüldü (-

TEE’de 62,8±11,3 ve +TEE’de 66,6±11,9 p=0,28). Her iki grupda ortalama kilo ve 

boy arasında anlamlı fark olmadığı görülen olguların doğal olarak ortalama vücut 

yüzey indeksi (BMİ) de her iki grupda bir birine yakın değerlerde bulundu (-TEE 

kolunda 23,6±3,3 ve +TEE kolunda ise 25,4±4,8 p=0,15). Çalışmaya dahil edilen 45 

hastadan 17’si (%37,7) AF, 28’i (%62,3) sinüs ritminde idi. AF’li hastalar her iki 

kolda yakın değerlerde idi (-TEE kolunda 8 hasta  (%47), +TEE kolunda ise 9 hasta 

(%53) ). -TEE kolunda   Wilkins skoru 8,5(7,0-10,0) , +TEE kolunda ise 9,0(7,0-

11,0)  ve p=0,111 olarak gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Ciddi mitral darlık, PBMV, TSP, TEE, TTE. 
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ABSTRACT 

Isgandarov, K. The effect of the Transoesophageal Echocardiography guideline 

on procedural success and complications during the procedure Percutanous 

Balloon Mitral Valvuloplasty on patients with severe mitral stenosis. Eskisehir 

Osmangazi University Faculty of Medicine, Medical Speciality Thesis in 

Department of Cardiology, Eskisehir, 2017. The aim of this study is to investigate 

the effect of TEE guideline on procedural success and complications during the  

PBMV on patients with severe mitral stenosis. 45 patients who were admitted with 

serious mitral stenosis  planned to undergo PBMV within the indication were 

included to the study. Patients with moderate to severe mitral and aortic 

insufficiency, Wilkins score ≥12, cardiac surgery indication due to another cause, 

thrombus in LA and LAA, younger than 18 years were excluded from the study. Of 

these, 23 patients were treated in the TEE cohort (+ TEE) and 22 patients were 

treated without the TEE guidance (-TEE). The GE Vivid S5  was used for detailed 

TTE before, during and after the procedure. The same device was used for the TEE 

process. The mean age in the + TEE group of the study  was 47,9 ± 11,4, while in the 

- TEE group 48,5 ± 15 p = 0,88. Of the total population, 31 (68.9%) were female and 

14 (31.1%) were male. Distribution by sex was 14 (63.6%) female, 8 (36.4%) male 

in – TEE group , 17 (73.9%) female and 6 (26.1%) male in +TEE group. The median 

length of the – TEE group was 163,1 ± 7,5 cm and in the +TEE group was 161,7 ± 

5,4 cm p = 0,47. There was no significant difference between the mean weight of the 

patients in both groups (in -TEE group 62,8±11,3 and +TEE group 66,6±11,9 

p=0,28). Body surface index (BMI) were found to be close to each other in both 

groups (in -TEE group 23,6±3,3 and  +TEE group 25,4±4,8 p=0,15). Of the 45 

patients included in the study, 17 (37.7%) had AF and 28 (62.3%) had sinus rhythm. 

The number of patients with AF were close to each other in both groups (in -TEE 

group 8 patients (%47), in + TEE group 9 patients (%53) ). Wilkins score was 8.5 

(7.0-10.0) in the - TEE group and   9.0 (7.0-11.0) in +TEE gruop  p = 0.111. 

Key Words:Sever mitral stenosis,  PBMV, TSP, TEE, TTE. 

 

 



vii 
 

İÇİNDEKİLER 

  Sayfa 

TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI        iii 

TEŞEKKÜR          iv 

ÖZET           v 

ABSTRACT          vi 

İÇİNDEKİLER                   vii 

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ                 ix 

ŞEKİLLER DİZİNİ                    xi 

TABLOLAR DİZİNİ                                                                                               xii 

1.GİRİŞ 1 

2. GENEL BİLGİLER                                                                                               6 

2.1. Mitral darlık 6 

2.1.1. Etiyoloji ve Patoloji 6 

2.1.2. Patofizyoloji ve Evreleme 7 

2.1.3. Klinik Prezentasyon  11 

2.1.4. Fizik muayene  12 

2.1.5. Tanı ve izlem 14 

2.1.6. Tedavi ve Yönetim                   16 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 23 

4. BULGULAR 26 

5. TARTIŞMA 31 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 36 



viii 
 

                                                                                                                                             Sayfa 

KAYNAKLAR 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

AF   Atriyal Fibrilasyon 

ARA   Akut romatizmal ateş 

ASD   Atriyal septal defekt 

BMI   Vücut kitle indeksi 

BUN   Kan Üre Azotu 

EF   Ejeksiyon fraksiyonu 

EKG   Elektrokardiyografi 

EKO   Ekokardiyografi 

Hgb   Hemoglobin 

Htc   Hematokrit 

HVYAF  Hızlı ventrikül yanıtlı AF 

KAG   Koroner anjiografi 

KGB   Kapak geçiş başarısı 

LA   Sol atriyum 

LAA   Sol atriyal appendiks 

LV   Sol ventrikül 

LV DSÇ                      Sol ventrikül diyastol sonu çapı 

LV SSÇ                      Sol ventrikül sistol sonu çapı 

MD   Mitral darlığı 

MKA   Mitral kapak alanı 

MY   Mitral yetersizliği 

NYHA   New York Kalp Cemiyeti Kalp Yetersizliği fonksiyonel sınıfı 

OS   Mitral açılma sesi 

PA   Pulmoner arter 

PAF   Paroksismal atriyal fibrilasyon 

PBMV   Perkütan Balon Mitral Valvüloplasti 

PHT   Pulmoner hipertansiyon 

PISA   Proksimal izovelosite yüzey alanı 

PND   Paroksismal noktürnal dispne 

PVD   Pulmoner vasküler direnç 



x 
 

RV   Sağ ventrikül 

RA   Sağ atriyum 

SGB   Septum geçiş başarısı 

sPAB                Sistolik pulmoner arter basıncı 

TEE   Transezofageal ekokardiyografi 

TTE   Transtorasik ekokardiyografi 

TSP   Transseptal ponksiyon 

TY   Triküspit yetersizliği 

VKA   Vitamin K antagonisti    

WBC   Beyaz Küre Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ŞEKİLLER 

                                                                                                                              Sayfa 

2.1. Mitral darlığın fizik muayene ve patofizyolojisi                                             14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

TABLOLAR 

Sayfa 

2.1. Mitral darlığın evrelenmesi                                                                                  10      

2.2. Wilkins skorlama sistemi                                                                                     19           

4.1. Karşılaştırmalı olarak demografik ve bazal laboratuvar değerler                27           

4.2. İşlem öncesi karşılaştırmalı TTE bulguları                                                       28            

4.3. TSP ve kapak geçişi karşılaştırmalı verileri                                        29            

4.4. 24. saat ve 12. hafta karşılaştırmalı mitral kapak parametreleri                30                           



1 
 

                                                       1.GİRİŞ 

 

Kardiyovasküler hastalıklar, günümüzde endüstrileşmiş ülkelerde ölümün 

önde gelen nedenlerindendir ve gelişmekte olan ülkelerde de 2020 yılına kadar böyle 

olması beklenmektedir(1). Kalp kapak hastalıkları koroner arter hastalığı, 

hipertansiyon ve kalp yetersizliğinden sonra en yaygın mortalite ve morbitide 

nedenlerindendir(2,3). Ülkemizde kalp kapak hastalıklarıyla ilgili veriler sınırlı olup 

Türk erişkinlerinde kalp hastalıkları ve risk faktörlerinin (TEKHARF) belirlenmesi 

amacıyla 2000 yılında yapılan çalışmada 40.000 kalp kapak hastası olduğu tahmin 

edilmektedir(3). Kalp kapak hastalıkları genellikle tutulan kapaklar ve iki tür olan 

işlevsel değişime, darlık (stenoz) ve yetersizliğe (regürjitasyon)  göre sınıflanır(4). 

Gelişmiş ülkelerde dejeneratif aort darlığı ve iskemik mitral regürjitasyon sık 

görülürken gelişmekte olan ülkelerde romatizmal ateşe bağlı kapak hastalıkları sık 

görülür(3,4,5). Özellikle ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde  kapak hastalıkları 

arasında daha çok rastlanan kapak hastalığı mitral darlıktır. Mitral darlığın 

hemodinami, patofizyoloji, teşhis ve tedavisini doğru belirlemek ve yönetmek için 

mitral kapak aparatının anatomi ve fizyolojisinin iyi bilinmesi büyük önem taşır. 

  Mitral kapağın kapanması sistolde kanın sol ventrikülden sol atriyuma geri 

kaçışını engeller. Bu özellik mitral kapak kompleksinin birbiriyle ilişkili anatomik  

komponentlerinin bütünlüğü sonucu oluşur. Mitral kapak kompleksinin herhangi bir 

komponentinde fizyolojik ve ya anatomik bozukluk gelişirse yetmezlik veya darlık 

gibi mitral kapak disfonksiyonu gelişebilir. Mitral kapak kompleksinin dört 

komponenti vardır: mitral anülus, mitral yaprakçıklar, kordalar ve papiller 

adeleler(6).  

  Mitral anülus sol atrioventriküler oluktan başlayan ve içe doğru ilerleyen, aort 

kökünde merkezi kardiyak iskelete sıkıca tutunan fibromüsküler halkadır. Mitral 

anülus sol ventrikülün tabanını çevreleyen ve inleti saran yapıdır. Mitral arka 

yaprakçık anülusun devamı niteliğinde olmasına karşın, mitral ön yaprakçık 

anatomik olarak aort duvarının devamı şeklindedir. Mitral anülusun şekli ve ölçüsü 

devamlı olarak kardiyak siklüs boyunca değişiklik gösterir. Sol ventrikül sistol 

başında anülus D şeklini alır. Sistolün orta ve sonuna yaklaştıkça anülusun çapı artar 
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ve bu da dolma fazında sol atriyumun boyutunda artışla sonuçlanır. Diyastol 

sırasında anülus sol ventrikülün arka duvarıyla birlikte dışa doğru haraket eder ve 

sirküler şekil alır. Anülusun çapı geç diyastolde maksimuma ulaşır ki bu da EKG’de 

P dalgasının oluştuğu zamana denk gelir. Atriyal ve ventriküler sistol başında ani 

anülus daralması olur ve en fazla daralma atriyal sistol sırasında olur.(7). 

  Mitral yaprakçıklar perde şekilli dokunun mitral orifise tutunması sonucu 

oluşur. Bu yaprakçıkların serbest kenarı çeşitli girintiler oluşturur. Bunlardan ikisi 

düzenli olarak mevcut olup bu perde şekilli oluşumu ikiye ayırır ve sonuçta bütün 

anatomist ve cerrahların da kabul gördüğü üzere ön ve arka yaprakçıklar oluşur. 

Mikroskopik olarak yaprakçıklar fibroz iskelete sahiptir. Atriyal yüzünden ise 

miksömatöz bağ dokusu ile ince tabaka şeklinde kaplanır. Bu katmanlar da ventrikül 

ve atriyal endotelle örtülür. Yaprak anatomisinin ve fiziyolojisinin doğru 

yorumlanması için bazı fiziksel özelliklerinin de bilinmesi gerekir. 

• Atriyal ve ventriküler yüzey 

• Yaprakçık kalınlığı (atriyal ve ventriküler yüzeyler arasındaki mesafe) 

• Periferik (anüler) insersiyon  

• Çevresel uzunluk 

• Serbest kenar 

• Yaprakçık genişliği (periferik insersiyon ve serbest kenar arası ) 

• Koaptasyon bölgesi (yaprakçıkların kapanma hattı) 

Ön ve arka yaprakçıkları ayıran girintilere anterolateral ve posteromedial komissür 

adı verilir. Bu girintiler komissür adını buraya tutunan kordalardan almaktadır(7). 

Mitral ön yaprakçık aynı zamanda konum ve yapı itibariyle aortik, septal, büyük ve 

ya anteromedial yaprakçık olarak da isimlendirilir. Ön yaprak üçgen ve ya 

semisirküler yapıda olup, anülusun %35’ine bağlanmasına rağmen, posterior 

yaprakçıktan daha büyüktür. Mitral ön yaprak, sol koroner küspisin tamamı ve 

nonkoroner küspisin yarısının  kardiyak iskelete bağlanma bölgesi ortaktır. Ön 

yaprağın serbest kenarında girinti görülmez ve ya nadiren görülür. Serbest kenarın 
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atriyal yüzünde kapanma hattı olarak tanımlanan kabartı (ridge)  bulunur. Bu 

kabartıdan distalde ventriküler yüzeyde korda tendineaların bağlandığı alan olarak  

pürüzlü (rough) bölge yer alır. Pürüzlü bölge opak özelliğe sahiptir. Kapanma 

esnasında her iki yaprakçığın bu bölgesi karşı karşıya gelir. Pürüzlü bölge ile anülus 

arasında opak olmayan ve kordalardan serbest olan açık (clear) alan bulunur. Ön 

yaprakta açık alan pürüzlü alanın iki katından fazla genişliğe sahiptir. Genel olarak 

bazalden serbest kenara kadar olan yaprakçık genişliği ön yaprakta arka yaprak 

genişliğinin iki kat ve ya daha fazlasına eşittir(8). 

Mitral arka yaprak aynı zamanda ventriküler, mural, küçük, posterolateral 

yaprakçık olarak da bilinir. Anüler çevrenin yaklaşık %65’ini tutmasına rağmen 

kapak genişliği çok az olması nedeniyle ön yaprakçıktan küçüktür. Serbest kenarında 

bulunan girinti ve ya yarık (cleft) denilen oluşumlar nedeniyle arka yaprakçık 

skalloplara bölünür. Genellikle her skallop semioval yapıda olup, serbest kenarı düz 

ve ya ince dişli şekildedir. Cleft kordalar sayesinde skallopların sınırları netleşir(7). 

50 mitral kapağın incelendiği bir çalışmada  46 olguda arka yaprakçık 3 skallopa, 2 

olguda 5 skallopa, 2 olguda ise 2 skallopa sahip olduğu rapor edilmiştir. Aynı 

zamanda bu olguların 44’ünde büyük orta skallop olduğu bildirildi(9). Bu bilgiyi  

destekler nitelikte yapılan diğer çalışmaları da dikkate aldığımızda mitral arka 

yaprağın çoğunlukla 3 skalloptan oluştuğu ve orta skallopun en büyük olduğu 

söylenebilir. Skallopların isimlendirilmesinde farklı yaklaşımlar olsa da en kolay 

olanı anterolateral komissürden posteromediale doğru P1, P2, P3 olarak sırasıyla 

isimlendirilir. Mitral ön yaprakçıkta buna uygun anatomik bölgeler olmasa da arka 

yaprakçığın skalloplarına uygun gelen bölgeler A1, A2, A3 olarak isimlendirilir. 

Mitral arka yaprakçık pürüzlü (rough), açık (clear) ve bazal alanlardan oluşur. 

Pürüzlü ve açık alan ön yaprakçıktaki gibidir. Ancak açık alan ön yaprakçıkla 

kıyaslandığında çok daha dar olup anülusa kadar yaklaşık 2 mm’dir. Ön yapraktan 

farklı olarak arka yaprakçıkta direkt trabecula carneaeden başlayan, açık alan ve 

anülus arasına bağlanan  bazal kordaların adıyla anılan  bazal alan bulunur. Bazal 

kordaların buraya daha çoğunlukla bağlanması nedeniyle en iyi orta skallopta seçilir. 

Sonuç olarak mitral yaprakçıkların anatomisi ve konumu gereği ön yaprak daha çok 

haraketlidir. Arka yaprak ise kendinden olan haraketi daha az olup anülusun haraketi 

sayesinde fizyolojik açılma ve kapanma hareketini gerçekleştirir(9).  
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           Korda tendineae papiller adele ve ya ventrikül duvarından başlayıp mitral 

kapakçıklarda sonlanan fibröz tel şeklindeki oluşumlardır. Sonlandığı yer 

kapakçıklar olduğunda gerçek korda, ventrikül duvarı olduğunda ise yalancı korda 

olarak isimlendirilir. Gerçek kordaların çeşitli sınıflamaları mevcuttur. En eski 

sınıflamada birinci, ikinci ve üçüncü sıra kordalar olarak sınıflandırılır. Birinci sıra 

papiller adelelerden başlayan ve yaprakçıkların pürüzlü alanına bağlanan kordalardır. 

İkinci sıra kordalar yine papiller adelelerden başlar ancak yaprakçıkların serbest 

kenarından ve pürüzlü alandan daha geride yaprakçığın açık alanına bağlanırlar. 

Üçüncü sıra ise ventrikül duvarından ve ya trabeculae carneae’den başlayan ve arka 

yaprakçığın bazal alanına bağlanan kordalardır. Bu sınıflamanın çeşitli kısıtlamaları 

olması nedeniyle Lam ve ark. tarafından yeni sınıflama önerildi. Bu sınıflamada 

kordalar bağlandığı yere göre isimlendirilirken, bazı özelliklerinden dolayı farklı 

şekilde de adlandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre dört tip korda belirtilmiştir. Birinci 

tip pürüzlü alan kordası (rough zone chorda) olup her iki yaprakçığın adı geçen 

bölgesine bağlanır. Yaprakçığa bağlanmadan genelde üç kordaya ayrılır. Ön yaprağın 

pürüzlü alan kordalarında ikisi daha kalın olur ve strut korda olarak isimlendirilir. 

İkinci tip arka yaprakçığın bazal segmentine bağlanarak bazal korda adını alır. 

Üçüncü tip arka yaprakçığın yarık (cleft ) bölgelerine bağlanır ve cleft korda olarak 

isimlendirilir. Cleft kordalar da insersiyondan önce birkaç dala ayrılır ve cleftin 

serbest kenarına bağlanır. Dördüncü tip ise papiller adelelerden başlayan ve 

komissürlere bağlanan komissürel korda olarak bilinir. Komissürlere bağlanmadan 

çeşitli sayıda dallara ayrılırlar. Komissürel  kordalar bağlandığı komissüre göre 

anterolateral ve posteromediyal olarak isimlendirilir. Komissürel kordalar adlarına 

uygun papiller adelelerden başlanır. Posteromediyal komissürel korda dallarının 

uzunluğu, kalınlığı ve kapsadığı alan anterolateralden çok daha fazladır. Gerçek 

kordaların ortalama sayı 25 adettir. Bunlardan 9’u ön, 10’u arka yaprakçığa bağlanan 

pürüzlü alan kordası, 2’si cleft, 2’si ise komissürel kordalardır(10).  

           Papiller adeleler  orta ve apikal 1/3 sol ventrikül duvarının birleşim yerinde 

trabeculae carneae’den boşluğa doğru yükselen  müsüküler oluşumlardır. 

Anterolateral ve posteromediyal olarak iki grup papiller adele mevcuttur. Her grup 

her iki yaprakçığın tam yarısını kordayla temin etmektedir. Kordalar papiller 

adelelerden semisirküler  şekilde başlarlar ve genelde en tepe noktadan komissürel 
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kordalar orijin alırlar. Papiller adelelerin üç tipi belirtilmiştir. Birinci tip ventrikül 

duvarına sıkıca bağlanan ve ventrikül boşluğuna doğru küçük çıkıntı yapan, çok az 

sayıda trabeküler bağlantıları olan papiller adelelerdir. İkinci tip papiller adeleler 

ventrikül boşluğuna doğru parmak gibi, büyük çıkıntılar yapar ve trabeküler 

bağlantıları çok az ve ya yok derecesindedir. Üçüncü tip ise her ikisinin özelliklerini 

taşıyan karışık tip papiller adelelerdir(11).  

 Yukarıda bahsedilen mitral  komponentler kapağın açılma ve efektif kapanma 

haraketlerini sağlar. Bu komponentlerden her hangi birinde zedelenme olması 

halinde kapağın kapanma ve ya açılma haraketlerinde bozulma görülebilir. Bu 

durumlardan biri de mitral darlıktır. Mitral dalığın önemli bir kısmını romatizmal 

mitral darlık oluşturur. Gelişmiş ülkelerde koruyucu tıpın gelişmesiyle birlikte 

romatizmal mitral kapak hastalıkları belirgin azalma gösterse de ülkemizde ve diğer 

gelişmekte olan ülkelerde önemli medikal sorunlardan biridir. Kılavuzlarca 

belirlenmiş kriterleri karşılayan, hemodinamik olarak anlamlı mitral darlığı olan 

hastalara endikasyon dahilinde perkütan yöntemle kapak seviyesinde balon 

dilatasyon yapılarak darlığın genişletilmesi  cerrahi tedaviye gidişin geciktirilmesi ve 

ya engellenmesini sağlayan önemli tedavi seçeneğidir. 

            Bu çalışmada ciddi mitral darlığı olan, 18 yaş üzeri ve gebe olmayan 

hastalara endikasyon dahilinde yapılan PBMV işleminde TEE kılavuzluğunun 

işlemin süresi, başarısı, komplikasyon gelişimi üzerine etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Mitral Darlık 

  Mitral darlık mitral kapağın anatomik yapısındaki bozulma sonucu diyastolde 

sol atriyumdan sol ventriküle kan akışının engellenmesi ile karakterize olunan kapak 

hastalığıdır. Özellikle antibiotik kullanımından sonra  belirgin azalma göstermesine 

rağmen, sebep olduğu hemodinamik değişiklikler ve komplikasyonlardan dolayı 

önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir.  

           2.1.1. Etiyoloji  ve Patoloji 

  Mitral darlığın esas nedeni romatizmal ateştir(12). Mitral kapak replasmanı 

sırasında stenotik mitral kapakların %99’unda romatizmal değişiklik gözlenir. 

Romatizmal kalp hastalığında yaklaşık %25 oranda izole mitral darlık(MD) ve 

yaklaşık %40 oranda ise mitral stenoz ve mitral yetersizliği(MY) birlikteliği 

mevcuttur. Mitral stenozlu olguların %38’inde çok kapak tutulumu olup, yaklaşık 

%35 oranda aort, %6 oranda ise triküspit tutulumu izlenir. Pulmoner kapak ise 

nadiren etkilenir. Romatizmal MD’lı hastaların üçte ikisi kadındır.  İlk romatizmal 

ateş atağı ile mitral darlığın  klinik bulguları arasındaki süre birkaç yıldan 20 yıla 

kadar uzar(13). Akut romatizmal ateş (ARA) akut fazda yaprakçıklarda  

inflamasyon, ödem ve koaptasyon yüzeylerinde ise fibrin-trombosit birikimine neden 

olur.  Bu değişiklikler kronik dönemde mitral kapakta yaprakçık uçlarında 

kalınlaşma, komissürel füzyon, kordal kalınlaşma ve füzyon gibi tipik değişikliklerle 

sonuçlanır(14). Bu değişikliklerin yanısıra çoğunlukla miyokartda olmakla birlikte 

romatizmal hastalığın patolojik belirteci olan Aşoff nodülleri de izlenir. Bu anatomik 

değişiklikler diyastolde mitral kapakda özellikle de ön yaprakçığın serbest ucunda 

hareket kısıtlığına neden olarak ön yaprakçığa kubbe (doming) görünümü verir. 

Tutulumun şiddeti arttıkça yaprakçıklarda ileri derecede olan fibrotik ve kalsifik 

değişiklikler kapağın hareketini olanaksız kılar. Romatizmal tutulumun son 

döneminde hatta S1 in kaybolması da görülebilir. Bu denli kapak haraket kısıtlılığı 

sonucunda kapakta hem MD hem de MY görülür. Komissürlerin füzyonu sonucunda 

diyastolde sadece santralde balık ağzına benzer şekilde bir açıklık izlenir. Tutulum 

daha çok kordalarda füzyon ve kontraksiyon-kısalma ile karakterize ise o zaman ön 

planda MY gelişir. 
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  Mitral darlığın ilerlemesine rekürren enfeksiyon, otoimmün çapraz reaksiyon 

veya romatizmal hastalığın üzerine binen kalsifik kapak hastalığının mı neden 

olduğu halen daha müzakere konusudur. Tekrarlayan enfeksiyonun geografik 

değişkenlikle birlikte hastalığın ilerlemesinde iyi korelasyon gösterdiği 

kanıtlanmıştır. Kuzey Amerika ve Avrupada ciddi MD’nın 1/100.000 oranında ve  

hayatın 6. dekadında görülürken Afrikada ciddi MD 35/100.000  oranında ve 

gençlerde görülür. Bununla beraber özellikle PBMV sonrası tekrarlayan darlıkların  

komissürel füzyondan çok romatizmal paternin üzerine binen kalsifik kapak hastalığı 

sonucu yaprakçık kalınlaşması ve fibrozu olduğu kanıtlanmıştır(15). Mitral darlığın 

diğer nedenlerinden biri de mitral anüler kalsifikasyonun yaprakçıklara doğru 

yayılmasıdır. Nadiren bu durum ciddi mitral darlığına neden olur(16,17). SLE, RA, 

Whipple hastalığı, Fabry hastalığı, mukopolisakaridozlar, metiserjit kullanımı, 

konjenital mitral darlık da nadir MD nedenlerindendir. 

            2.1.2. Patofizyoloji ve Evreleme 

  Mitral darlığı ciddiyetinin en önemli tanımlayıcısı mitral kapağın diyastolde 

açılma derecesi ve ya mitral orifis alanıdır. Normal yetişkinlerde mitral orifis alanı 4-

6 cm²’dir. Hastanın mitral orifis alanı 2 cm²’ye gerilediğinde hafif mitral darlığı 

olarak değerlendirilir ve sol atriyumda hafif bir basınç artışı hesabına sol ventriküle 

kanın akışı sağlanmış olur. Kapak alanı 1 cm²’ ye indiğinde ciddi mitral darlığı 

olarak isimlendirilir ve istirahatte normal kardiyak debiyi sağlamak adına 20mm 

Hg‘yi aşan diyastolik basınç gardiyenti gerekir (18). Bu da sol ventrikülde (LV) 

normal diyastol sonu basınç olan durumlarda sol atriyumda yaklaşık 25 mmHg 

ortalama gradiyente denkdir. MD ve sinüs ritmi olan olgularda artan ortalama sol 

atriyal basınç artışı izlenir. Bu kendini sol atriyum (LA) basınç trasesinde belirgin a 

dalgası ve silik y inişi ile gösterir. Hafif – orta MD’da pulmoner vasküler dirençde 

(PVD) belirgin artış gözlenmez ve bu da istirahatde normal pulmoner arteryel basınç 

olarak  görülür. Ancak bu olgularda egzersiz sırasında pulmoner basınç artışı 

görülebilir. Ciddi MD’da ise PVD belirgin artış gösterir ve istirahatde bile pulmoner 

arteryel hipertansiyon (PHT) gözlenir. Nadiren de olsa pulmoner basıncın sistemik 

basıncı üstelediği izlenebilir. Mitral darlığında PHT’nin oluşumu 3 mekanizma ile 

açıklanabilir. Birincisi LA basıncının pasif olarak geri iletimi, ikincisi LA ve 
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pulmoner venöz hipertansiyon ile tetiklenen pulmoner arteryel konstriksiyon (reaktif 

pulmoner hipertansiyon), üçüncüsü ise genelde ciddi MD’nin komplikasyonu olarak 

görülen pulmoner arteryel yatakta organik obliteratif değişiklikdir. Orta derecede 

PHT gelişen ( sPAB 30-60 mmHg arasındaki olgular) durumlarda sağ ventrikül (RV) 

fonksiyonları ve triküspit anülüsü genelde normal olarak izlenir. Zamanla ciddi 

mitral dalığına ilerleyen durumlarda sPAB’da belirgin artış ve sonuçta triküspit 

anülüs dilatasyonu ve sağ kalp yetersizliği tablosu gelişir. Esasında pulmoner yatakta 

olan bu değişiklikler pulmoner ödem gelişmesini engellemek adına olan 

kompensatuar mekanizma sayılsa da kanın akciğerlere gönderilmeden herhangi bir 

yerde göllenmesi kardiyak debide belirgin azalmaya sebep olur.  MD’nin ciddiyeti 

arttıkça pulmoner ve bronşiyal venler arasında şantlar oluşur ve bunların yırtılması 

sonucu hemoptizi görülebilir. Mitral darlığında semptom ve bulguların gelişmesinde 

ve diğer patofizyolojik süreçlerin başlamasında LA’da olan değişiklikler büyük önem 

taşır. Romatizmal kardite sekonder  mitral kapak hastalığı ve atriyal inflamasyon 

sonucu atriyal dilatasyon, atriyal duvarın fibrozu ve atriyal kas liflerinin 

dezorganizasyonu gelişir. Bu değişiklikler atriyumda farklı ileti hızlarına ve 

heterojen refrakter periyotlara sahip kas liflerinin oluşmasına yolaçar (19). Mitral 

darlığın ciddiyeti, LA dilatasyon ve basınç artışının  derecesi AF oluşumu ile 

bağımsız korelasyon gösterir. Ancak yapılan çalışmalarda ciddi MD olgularında 

AF’nin en güçlü prediktörünün yaş olduğu gösterilmiştir. MD’de semtomlar ilk 

olarak egzersiz, AF, hipertiroidi, anemi, gebelik, enfeksiyon gibi kalbin iş yükü artan 

durumlarda ortaya çıkar. Bütün bu durumlar artmış kalp hızının da etkisiyle sol 

atriyal basınçda artışa, diyastolik dolum zamanında azalmaya yol açarak kardiyak 

debide anlamlı düşüşle sonuçlanır. Diyastolik transmitral gradiyentde artış hızlı 

ventrikül yanıtlı AF’ye giren daha önceden asemptomatik olan MD’li olgularda 

dispne ve pulmoner ödemle presente olur. Kalp hızının kontrol altına alınması aynı 

zamanda klinik olarak da tablonun düzelmesiyle sonuçlanır. MD’li olgularda 

presistolik transmitral gradiyent atriyal kontraksiyonla yaklaşık %30 oranında artış 

gösterir. MD’de sık görülen AF yaşlanmayla birlikte belirgin artış gösterir. 30 yaş 

altı MD’li olgularda AF görülme insidansı yaklaşık %10 iken , 50 yaş üzeri olgularda 

AF insidansı %50 civarındadaır. AF’ye giren MD’li oguların atriyal katkıdan 

mahrum olması nedeniyle kardiyak debide yaklaşık %20 civarında düşüşle 
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sonuçlanır ve genelde semptomun başlamasına neden olur. Sol atriyumda dilatasyon 

ve staza sekonder trombüs oluşumu trombembolik olayların oluşmasını kolaylaştırır. 

Eşlik eden MY veya aort kapak hastalığı  yoksa genelde LV fonksiyonları ve ölçüleri 

normal olarak izlenir.  

  Kapak alanı ciddi şekilde daralmasına rağmen olgu asemptomatik olabileceği 

gibi, bazı durumlarda kapak alanında ciddi darlık olamadan da hastada semptom 

görülebilir. Sonuç olarak mitral darlığın evrelenmesi sırasında  kapağın anatomi, 

patoloji, patofizyolojisinin detaylı değerlendirimesi gerektiği gibi hastanın 

komorbiditelerinin de gözönünde bulundurulması gerekir(Tablo2.1). 
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Tablo 2.1. Mitral darlığın evrelenmesi(20). 

 

 

EV

RE 

TANIM KAPAK 

ANATOMİSİ 

KAPAK 

HEMODİNA

MİSİ 

HEMODİNAMİK 

SONUÇLAR 

SEMP

TOM

LAR 

 

A 

MD riski 

varlığı 

Diyastolde hafif 

kubbelenme 

Normal 

transmitral 

akım hızı 

Yok  Yok  

 

B 

Progressif 

MD 

Komissürel füzyon 

ve diyastolik 

kubbelenme ile 

kendini gösteren 

romatizmal kapak 

tutulumu    

Planimetrik 

MKA>1.5cm²  

Artmış 

transmitral 

akım hızı 

MKA >1.5 

cm²  

PHT <150 ms 

Hafif-orta LA 

dilatasyonu 

İstirahatte normal 

pulmoner basınç 

Yok  

 

C 

Asempto

matik 

ciddi MD 

 Romatizmal kapak 

tutulumu 

Planimetrik 

MKA≤1.5cm²        

Çok ciddi MD MKA 

≤1 cm² 

MKA≤ 1.5 

cm² PHT ≥150 

ms. Çok ciddi 

MD  MKA≤ 

1,0 cm²  

PHT ≥220 ms 

 

Ciddi LA 

dilatasyonu 

sPAB>30 mmHg 

Yok  

 

D 

Semptom

atik ciddi 

MD 

Romatizmal tutulum  

Planimetrik 

MKA≤1.5cm² 

MKA≤ 1.5 

cm² PHT ≥150 

ms. Çok ciddi 

MD  MKA≤ 

1,0 cm² PHT 

≥220 ms 

Ciddi LA 

dilatasyonu 

sPAB>30 mmHg 

Azalm

ış efor 

kapasit

esi, 

efor 

dispne 
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  2.1.3. Klinik Prezentasyon 

  Mitral darlık yavaş progrese olan hastalık olup, hastanın tedricen sedanter 

yaşama geçmesi nedeniyle uzun süre asemptomatik kalabilir. Semptomlar, 

gerektiğinde kardiyak debinin artışını olanaksız kılan egzersiz, artmış pulmoner 

venöz basınç ve pulmoner kompliyansda azalma sonucunda ortaya çıkar. En sık 

rastlanan semptomlar dispne, yorgunluk ve egzersiz toleransında azalmadır (21).   

           Dispne, öksürük ve vizing ile birliktelik gösterebilir. Pulmoner damarlarda 

obliteratif değişiklik ve interstisyel ödem nedeniyle vital kapasitede azalma da 

dispneye katkıda bulunur. Ciddi MD olan  istirahatte NYHA sınıf III olgularda  

sıradan fiziksel aktivite ile ciddi dispne oluşur ve pulmoner ödem gelişimi için risk 

grubunu oluştururlar. Bu olgu grubu solunum yolu enfeksiyonları, gebelik, taşikardi 

yapan durumlar, hızlı ventrikül yanıtlı AF (HVYAF) hatta emosyonel stresle bile 

akut pulmoner ödeme girebilirler. Yukarıda da bahsedildiği üzere ciddi MD’li 

olgularda geriye doğru basınç yansımasının sonucu olarak sağ kalp yetmezliği 

oluşabilir ve onun semptomları görülebilir.  

           Hemoptizi  mitral darlığı kronik hale gelmeden çoğunlukla tedavi 

edildiğinden  nadir görülen bulgulardandır. Farklı şekilde ve ciddiyet derecesinde  

görülebilir. Kronik fazda olan ciddi MD’li olgularda dilate, ince duvarlı bronşiyal 

venlerin rüptürü sonucu masif  kanama olabilir. Bazı olgularda  PND atağı ile birlikte 

kan  lekeli balgam şeklinde daha hafif şekilde kendini gösterir. Bazen geç dönem 

olgu gruplarında  pulmoner enfarkta seconder hemoptiziler de görülebilir. Pembe 

köpüklü balgam görülen olgular ise alveoler kapillerlerin rüptürü sonucu oluşur ve 

pulmoner ödem olarak yorumlanır. 

           Göğüs ağrısı mitral darlığında sık görülen semptom olmamakla birlikte 

yaklaşık  ciddi MD  olan  %15 olguda  anjina pektorisden ayırt edilemeyen göğüsde 

rahatsızlık hissi olur. Esas neden genelde pulmoner vasküler yataktaki değişikliklere 

sekonder  ciddi sağ ventrikül(RV) hipertansiyonu veya eşlik eden aterosklerozdur. 

Nadiren göğüs ağrısına koroner embolizasyon da sebep olabilir. Bazı olgularda hatta 

koroner anjiografi (KAG) ve kalp kataterizasyonu yapılmasına rağmen göğüs 

ağrısının nedeni tamamen açıklanamayabilir. 
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           Çarpıntı ve embolik semptomlar genelde MD’nin ilk kez tanı konulmasına 

neden olur. Bu mitral darlığı olan olgular genelde AF’de olan ve ya PAF atağı 

geçirenlerdir. Sol rekürren laryngeal sinire pulmoner arter (PA)  ve ya  dilate LA’nın  

basısı sonucu ses kısıklığı oluşabilir. Bu da Ortner sendromu olarak bilinir. Sağ kalp 

yetmezliği oluşan kronik olgularda ise asit, hepatomegali, periferik ödem, boyun ven 

dolgunluğu, hidrotoraks görülebilir. 

           2.1.4. Fizik Muayene 

           İnspeksiyonda, ciddi MD olan kronik olgularda düşük kalp debisi ve sistemik 

vazokonstriksiyon nedeniyle mitral yüz olarak isimlendirdiğimiz, yanaklarda pembe-

mor yamalar görülür. Sağ kalp yetmezliği gelişen ciddi MD olgularında genellikle 

periferik ödem, boyun ven dolgunluğu ve juguler venöz dalgalar bariz olarak izlenir. 

Aynı zamanda olgunun ciddiyetine göre hastanın yatakta oturma şekli ve solunumu 

da fizik bakıda  klinisyene yön verir.  

           Palpasyonla MD’ye ait bazı spesifik bulguları düşündüren ipuçları elde edilir. 

Arteryel nabız genelde normaldir, ancak ciddi MD olgularında düşük kardiyak debi 

nedeniyle dolgunlukta azalma, AF gelişmişse düzensiz, farklı dolgunluklu bezen 

nabız defisiti gözlenebilir. Bununla birlikte belirgin RV dilatasyonu LV’yi arkaya 

deplase ederek apikal vuruyu oluşturur. Bazı ciddi MD olgularında sol yan 

pozisyonda apeksde diyastolik tril palpe edilebilir. 

           MD’de en önmeli fizik muayene bulguları oskültasyonla  elde edilir. S1’in 

şiddetlenmesi MD seyrinde duyulan önemli bulgulardandır. Şiddetli S1 aslında 

mitral darlığının çok ciddi olmadığını, özellikle de ön yaprakçığın haraketli olduğunu 

gösterir. S1’in şiddeti diyastolde ön ve arka yaprakçıklar arasındaki açıklık ile doğru 

orantılıdır.  Zamanla darlığın ciddiyeti ilerledikçe Q-S1 intervalinde uzama, LA 

basıncında daha fazla artış ve de kapağın ileri tutulması ve immobil hale gelmesi 

nedeniyle  diyastolde kapaklar birbirine daha yakın, bazen de özellikle ön 

yaprakçığın ileri hareket kısıtlılığı  S1’in şiddetinde azalmayla sonuçlanır. Ciddi MD 

bulunan ve özellikle sağ kalp boşluklarının  etkilenmesi sonucu ilk önce PHT 

nedeniyle P2 aksentuasyonu duyulur. Pulmoner yatakta ileri derecede kompliyans 

azalması sonrası RV ejeksiyon süresi zamanla kısalır, A2-P2 eş zamanlı olarak 
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duyulur. Sonuç olarak S2 tek  ve pulmoner odakda daha güçlü duyularak P2 

aksentuasyonunu oluşturur. Eğer ciddi MD’ye önemli LV fonksiyon bozukluğu eşlik 

etmiyorsa LV kaynaklı S3 ve S4 duyulmaz. Sağ kalp boşluklarını ileri derecede 

etkileyen MD’de RV yetmezliğine sekonder  S3 duyulabilir. Ciddi MD bulunan 

sinus ritimli olgularda kardiyak debiyi sağalamak adına kuvvetli sağ atriyum 

kontraksiyonları nedeniyle RV üzerinde S4 duyulabilir.  

           Mitral açılma sesi (OS) mitral darlığında önemli dinleme bulgularından 

biridir. OS  mitral kapağın açılırken kalsifiye ve kalınlaşmış subvalvüler yapılarca 

aniden engellenmesi sonucu oluşur. S1’de olduğu gibi eğer OS duyuluyorsa kapağın 

haraketli olduğu ve darlığın çok ciddi düzeyde olmadığını gösterir. Kardiyak siklüsde 

S2’ den sonra oluşur ve S2’ye ne kadar yakınsa LA basıncının o kadar yüksek 

olduğu ve hastalığın ciddi düzeyde olduğunu gösterir. Ancak LV diyastol sonu 

basıncının yüksek olduğu durumlarda LA basıncı LV basıncını daha geç yendiğinden 

S2-OS intervali kısalmaz. OS’yi  bazı durumlarda S2 ve S3 den diferense etmek 

gerekebilir. S2 kalbin bazal kısmında ve sağ dal bloğu dışında her zaman OS’den 

erken duyulur. OS ise apeksde duyulur ve genelde sert S1 birliktelik gösterir. Aynı 

zamanda OS S3’den daha erken oluşur ve çok daha yüksek frekanslı bir sesdir. S3’ün 

S1’in şiddetiyle ilşkisi yoktur. 

           Diyastolik rulman MD’de OS’ den sonra başlar. En iyi sol yan yatar 

pozisyonda steteskopun çan kısmıyla apekste duyulur. Şiddeti MD’ nin şiddetiyle 

korelasyon göstermez. Ancak genelde darlık ne kadar ciddiyse rulman da o kadar 

uzun sürer ve diyastolün sonuna kadar devam eder. Ciddi MD’li olgu gruplarında 

atriyoventriküler basınç gradiyenti 3 mmHg olana kadar diyastolik rulman devam 

edebilir. Sonrasında sinüs ritimli olgularda atriyak kontraksiyon sonucu presistolik 

şiddetlenme ve en sonda sert S1 ile tamamlanır. MD’de yukarıda anlatılan fizik 

muayene bulguları genelde  OS, diyastolik rulman, presistolik şiddetlenme ve sert S1 

olarak sıralanır ve de Duroziez ritmi olarak bilinir(Şekil 2.1). 

           Bazen pulmoner arteryel hipertansiyon gelişmiş MD’li olgularda pulmoner 

odakda diyastolik pulmoner yetmezlik üfürümü duyulur ve Graham Steel üfürümü 

olarak bilinir(22). 
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                  Şekil 2.1. Mitral darlığın fizik muayene ve patofizyolojisi. 

 

            2.1.5. Tanı ve İzlem 

            Tanı konulamasında semptom ve bulguların irdelenmesi için detaylı öykü ve  

fizik muayene esastır. Çünkü bu yöntemlerle ilk önce hastada mitral kapak 

hastalığından şüphelenme ve sonrasında fizik muayene ile destekleyen bulguların 

tespiti sonraki adımlarımızı belirler. Elektrokardiyografi (EKG) MD’ye ait bazı 

bulguları tespit etmede yararlı olan laboratuar yöntemlerden biridir. Hafif düzeyde 

darlığı saptamada duyarsız olmasına karşın özellikle ciddi MD olan olgularda 

etkilenen kalp boşluklarının EKG’ye yansıması izlenebilir. LA dilatasyonu EKG’de 

P dalgasının iki tepeciğe ayrılması ve bu tepecikler arasındaki sürenin  >30 msn ve P 

dalga süresinin >120 msn olması ile karakterize olan “P mitrale“ oluşumuna neden 

olur. Eğer sağ kalp boşlukları da etkilenmişse o zaman RA dilatasyonu EKG’de P 

dalga şiddetinin artması, P dalga genliğinin  >2,5 mm, süresinin ise >120 msn olması 
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ile karakterize olan “P pulmonale“ oluşumuyla sonuçlanır. Daha önce de bahsedildiği 

üzere eğer MY, aort kapak hastalığı  veya LV hipertrofisi yoksa LV ile ilgili EKG 

bulgusu izlenmez. PHT gelişen MD olgularında ise RV hipertrofisini gösteren V1’de 

R>S ve sağ eksen kayması gibi bulgular EKG‘ye  yansıyabilir. Bununla birlikte EKG 

MD’de sık olarak rastlanılan AF’nin saptanmasında tanısal testtir.   

            Radyolojik yöntemlerden olan akciğer grafisi MD’de genelde normal 

olmasına karşın PA dilatasyonunu, özellikle yan grafide LA dilatasyonunu 

gösterebilir. Bunun yanısıra  pulmoner konjesyon gelişmişse Kerley A ve B çizgileri 

izlenebilir. 

           Ekokardiyografi (EKO) MD’nin tanı ve izleminde ana yöntem olarak  bilinir. 

Transtorasik ekokardiyografi (TTE)  MD semptom veya bulguları taşıyan hastalarda 

endikedir (23,24). TTE ile kapak alanı, ortalama basınç gradiyenti ve pulmoner arter 

basıncı ölçülerek hastalığın hemodinamik ciddiyetinin belirlenmesi sağlanır 

(25,26,27). Mitral darlık değerlendirilirken kapak yapısının PBMV’ye uygunluğu ve 

aynı zamanda diğer kapak hastalıkları da incelenir (28). Mitral kapak yapısı 

değerlendirilirken rutin olarak LV ve RV fonksiyonları da değerlendirilir. 2D TTE 

ile parasternal uzun eksenden karakteristik mitral darlık bulgusu olan diyastolik 

kubbelenme (doming) ve kısa eksenden komissürel füzyonun görüntülenmesi ve de 

planimetrik olarak kapak alanının hesaplanması gerçekleştirilir (29). Kısa eksende  

açıklığın maksimum olduğu andaki  en dar alan mitral kapak alanı olarak kabul 

edilmelidir. Mitral kapak alanının ölçülmesinde basınç yarılanma zamanı da 

kullanılabilir. Bu yöntemin LA ve LV kompliyansından etkilendiği akılda 

tutulmalıdır. Çok kullanışlı olmasa da PISA ve devamlılık denklemi de kapak alanı 

hesaplanmasında gerektiğinde kullanılabilir. Apikal dört boşluktan Doppler ile  

sadeleştirilmiş Bernoulli denklemi kullanılarak mitral kapağın  maksimal ve ortalama 

diyastolik basınç gradiyenti hesaplanır. Bunun için sinüs ritimli olgularda 3-5 atımın, 

AF’li olgularda ise 5-10 atımın ortalaması alınır (30). Diyastol süresi kalp hızından 

daha çok etkilendiğinden basınç gradiyentleri ölçülürken kalp hızının normal veya 

normale yakın olmasına dikkat edilmelidir. Mitral darlığı bulunan olgu gruplarında 

LA’nın detaylı incelenmesi gerekir. Kapak yapısı değerlendirilirken komissürlerin ve 

subvalvüler aparatın tutulumu ve MY derecesi incelenerek PBMV’ye uygunluk 

açısından gözden geçirilmelidir. Bu incelemede LA çapı, hacmi, alanı, hacim indeksi 
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ve trombüs mevcudiyeti yer alır. Darlık saptandıktan sonra sağ kalp yapıları da 

detaylı olarak incelenmelidir. Apikal dört boşluktan RV ve RA dilatasyonu, RV 

sistolik fonsiyonu değerlendirilir. Aynı zamanda operasyon kararında etkili olan 

sistolik pulmoner arteryel basınç devamlı Doppler ile triküspit yetmezlik jeti 

üzerinden hesaplanır (31).  

            PBMV düşünülen MD’li olgularda LA’nın trombüs açısından ve MY’nin 

şiddetinin daha doğru  değerlendirilmesi için TEE önerilir (32). Bunun yanısıra 

ekojenitesi iyi olmayan ve TTE ile yeterli kalitede görüntü alınamayan olgularda da 

TEE ile basınç yarılanma zamanı üzerinden ve transgastrik pencereden planimetrik 

olarak kapak alanı hesaplanabilir. Yapılan bazı çalışmalarda TTE’nin sol atriyumda 

trombüsün gösterilmesinde yetersiz olduğu gösterilmiştir. Bunun için PBMV 

planlanan olgularda işlem öncesi sol atriyum ve sol atriyal appendiksde trombüs 

varlığı TEE ile araştırılmalıdır (33).  Kapağın yapısı ve alanının değerlendirilmesinde 

3D TTE ve TEE yüksek doğruluğa sahip olsada rutin olarak kullanılmamaktadır(34). 

         Mitral darlık tanısında olduğu gibi takibinde de  rutin olarak TTE kullanılır. 

103 MD’li hastanın 3.3±2 yıllık takibinde hastalar arasında büyük farklılıklar olsa da 

kapak alanında ortalama yıllık 0,09 cm² azalma gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında 

asemptomatik MD’li hastaların pulmoner arter basıncı ve kapak alanı takibi için 

kapak alanı <1.0 cm² olanlarda yıllık, ≤1.5 cm² olanlarda 1-2 yılda bir, >1.5 cm² 

olanlarda ise 3-5 yılda bir TTE ile takip yapılması önerilir (35,36,37). 

            Bazı olgularda hastaların semptom ve bulguları ile istirahat EKO bulguları 

arasında uyumsuzluk olur. Bu olgu grubunda egzersiz veya dobutamin altında  

hemodinamik bulgular EKO yada invaziv olarak tekrar gözden geçirilmesi önerilir. 

Sade fonksiyonel kapasite testi hastanın semptomlarının ortaya çıkarılmasında  veya 

takipte progresyonun gözlenmesinde yararlıdır. Treadmill egzersiz testi sonrası 

yapılan TTE ile tecrübeler daha çok olsa da bisiklet ergometri egzersiz anında 

ortalama mitral gradiyentin ve sPAB’ın ölçülmesine de olanak sağlar. Bisiklet ve kol 

ergometrisi sırasında kalp kataterizasyonu ile pulmoner arter ve wedge basınçları 

ölçülebilir. Egzersiz ile indüklenen artmış pulmoner arter basıncının şuanki 

kılavuzlarda yeri olmamasına karşın, klinisyene hastanın semptom ve bulgularını 

tekrar gözden geçirmesine dair yön verebilir (38,39,40). 
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2.1.6. Tedavi ve Yönetim 

            MD bulunan olgularda tedavinin önemli yapı taşlarından biri de antikoagülan 

tedavidir. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada vitamin K antagonisti (VKA)  

kullanan ve INR’si 2-3 arasındaki grupla antiplatelet ile VKA kombinasyonu alan, 

INR’si 0,1-2,5 arasındaki grup 3 senelik takipte embolik olay gelişimi açısından 

karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda efektif VKA alan olgu grubunda embolik 

olayların bariz olarak daha az görüldüğü gözlendi (41,42). Yüksek emboli riski 

bulunan olgularda antiplatelet tedavinin etkin olmadığı çalışmadan çıkan diğer bir 

önemli sonuçtu. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında MD olan olgularda AF, 

intrakardiyak trombüs veya önceden geçirilmiş embolik hadise üçlüsünden en az 

birinin varlığı durumunda VKA kullanılması kuvvetle önerilir (43,44). Yeni oral 

antikoagülanlar MD’li olgularda embolik olayları azaltmasına dair kanıt 

olmadığından kullanılması önerilmez (45,46).  

            MD patofizyolojisinde bahsedildiği üzere taşikardi hastalığın 

hemodinamisinin bozulmasında büyük pay sahibidir. Ciddi MD gelişen olguların 

%40 kadarında AF gelişir. Özellikle yeni gelişen hızlı ventrikül yanıtlı AF 

olgularında tablo sinüs taşikardisi ile kıyaslandığında daha ağır seyreder. Cidd MD’li 

olgularda gelişen AF’de LA’da ileti sistemindeki kronik fibrotik değişiklikler 

nedeniyle ritm kontrolü çok zor olur. Dolayısıyla ön planda hız kısıtlayıcı tedavi ile 

hız kontrolü önerilir. Bu amaçla betablokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoxin ve 

nadiren çok dirençli olgularda  amiodaron kullanılabilir. Yeni gelişen AF olgularında 

ritm kontrolü için AF süresi, LA çapı,volümü, önceki AF episodlarının varlığı, 

embolik hadiselerin varlığı gibi birçok faktörler gözönünde bulundurulmalıdır. Eğer 

hemodinamik tabloyu bozan yeni gelişen AF söz konusu ise kardiyoversiyon  ön 

planda düşünülmelidir (47). Sinüs ritminde olan ciddi MD’li olgularda da kalp hızı 

normal sınırlarda tutulduğunda semptomların kontrol altına alınması kolaylaştığından 

tedavide göz önünde bulundurulacak seçeneklerdendir(48,49).  

            Mitral darlığının tedavisinde medikal tedavinin yanı sıra gerektiğinde 

girişimsel yöntemler de kullanılır. Bunlar cerrahi ve perkütan yöntemlerdir. 

Girişimsel müdahalenin temel  olarak iki endikasyonu vardır.  Bunlar MD’den 

kaynaklanan semptom varlığı ve kapak alanının 1,5 cm²  olmasıdır. Cerrahi 
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yöntemler, kapalı veya  açık komissürotomi ve mitral kapak replasmanı  şeklindedir. 

Mitral darlığının perkütan  yöntemle tedavisinde  PBMV kullanılır.  

  Gelişmiş ülkelerde kapalı mitral  komissurotomi hala uygulanmaktadır. 

Ancak  yerini büyük ölçüde kardiyopulmoner bypass kullanan açık mitral 

komissurotomiye bırakmıştır. Deneyimli merkezlerdeki çoğunlukla genç hastalardan 

oluşan serilerde, uzun dönemli sonuçlar iyi olup, 10 yıllık sağ kalım oranı %81-90 

olarak raporlanmıştır. 36–53 ayda kapak replasmanı için yeniden ameliyat oranı %0-

7’dir (50,51). Güncel uygulamada, hastaların giderek daha ileri yaşlarda başvurması 

ve kapak özelliklerinin onarım için uygun olmaması nedeniyle, MD cerrahisi 

çoğunlukla (~%95) kapak replasmanı şeklindedir (52,53). Mitrak kapak cerrahisinin  

mortalitesi %3-10 arasındadır. Bu oran yaş, işlevsel sınıf, PHT ve KAH varlığına 

bağlı olarak değişkenlik gösterir. Uzun süreli sağ kalım ise yaş, işlevsel sınıf, AF, 

PHT, preoperatif  sağ ve sol ventrikül işlevi ve protez kapak komplikasyonlarıyla 

ilişkilidir (54). 

  Bir  çok randomize kontrollü çalışmada  PBMV’nin etkinlik ve güvenilirliği 

kapalı ve açık cerrahi komissürotomiyle karşılaştırılmıştır (55,56). Girişimsel tedavi 

planlanan ciddi mitral darlığında kapağın morfolojisi, MY derecesi, LA’da 

trombüsün mevcudiyeti cerrahi veya perkütan yöntemin seçilmesini belirler. Bazı 

özel durumlar hariç genelde hemodinamik olarak anlamlı mitral darlığı, kapak 

alanının ≤1.5 cm²  olması kabul edilir ve girişim için aday olurlar. Mitral kapak 

aparatının tutulumu cerrahi ve perkütan yöntemin tercihinde en önemli belirleyicidir. 

Kapak aparatının tutulum derecesi ekokardiyografik olarak Wilkins skorlaması ile  

hesaplanır. Bu skorlamada  maksimal kapak skoru 16 olarak belirtilmiştir (Tablo 2.). 

Skorun <8 olması PBMV için en uygun kapak morfolojisini oluşturur. EKO 

skorunun >12 olması halinde ise PBMV yapılmamalıdır (57). PBMV’ ye  

kontrendikasyon LA’ da trombüs varlığı, bypass gerektiren KAH varlığı, eşlik eden 

ciddi aort ve triküspit kapak hastalığı, komissürel füzyonun bulunmaması, şiddetli 

bikomissürel  kalsifikasyonun olması, hafif MY’den daha fazlası  olarak belirtilmiştir 

(58). Çok ciddi  MD (MKA  1,0 cm², PHT  220 msn) olgu grubunda eğer semptom 

varsa,  kapak morfolojisi uygun ve PBMV’ye kontrendikasyon yoksa  ön planda 

PBMV  kuvvetle önerilmektedir (59). Eğer PBMV’ye kontrendikasyon varsa o 
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zaman mitral kapak replasmanı önerilen tedavi şeklidir (60,61). Bu semtomatik 

olgular cerrahi için yüksek riskli ise  daha düşük öneri düzeyinde olsa da PBMV  

düşünülebilir. 

Tablo 2.2. Wilkins skorlama sistemi. 

 

Kapak mobilitesi Kapak kalınlığı Kapak 

kalsifikasyonu 

Subvalvüler 

yapıların tutulumu 

Sadece yaprakçık 

uçlarında 

kısalma 

olanmobil 

kapaklar( 1 

puan) 

Kapak kalınlığı      

4-5 mm 

(1 puan) 

Tek bir alanda eko 

parlaklığında artış 

(1 puan) 

Mitral kapağın 

altında minimal 

kalınlaşma 

(1 puan) 

Yaprakçığın orta 

ve bazal 

kısmında normal 

mobilite 

(2 puan) 

Yaprakçıkların ortası 

normal    iken 

kenarlarında belirgin 

kalınlaşma  kapak 

kalınlığı     5-8 mm  

(2 puan) 

Yaprakçık 

kenarlarında 

beneklenme şeklinde 

parlak alanlar 

(2 puan) 

Kordal yapıların 1/3 

üst kısmında 

kalınlaşma  

(2 puan) 

Diyastolik öne 

hareket, ön 

planda kapak 

bazllerinde   

(3 puan) 

Tüm yaprakçığı 

kapsayan kalınlaşma 

kapak kalınlığı 5-8 

mm  

(3 puan) 

Yaprakçığın ortasına 

kadar kalsifikasyon 

olması 

(3 puan) 

Kordal yapıların 2/3 

üst kısmında 

kalınlaşma 

(3 puan) 

Diyastolde 

hareketsiz yada 

minimal öne 

haraketli(4 puan) 

Tüm yaprakçık 

dokusunda belirgin 

kalınlaşma 

(4 puan) 

Yaprakçıkların 

tümünü kapsayan 

kalsifikasyon 

(4 puan) 

Kordal yapılarda ve 

papiller adelelerde 

yoğun kalınlaşma  

(4 puan) 
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  Çok ciddi  MD asemtomatik seyrediyorsa PBMV ‘ye engel durum yoksa o 

zaman PBMV uygulanabilir. Eğer PBMV’ye  kontrendikasyon varsa olgu grubu 

asemtomatik olduğundan periodik takip önerilir (62). 

  Ciddi MD ‘da (MKA ≤1,5 cm², PHT ≥150 msn)  semptom varsa  ve 

kontrendikasyonu yoksa PBMV kuvvetle önerilen tedavi şeklidir (63,64,65). Eğer 

PBMV ‘ye kontrendikasyon varsa ve cerrahi riski düşükse mitral kapak replasmanı 

en uygun tedavi şeklidir. Ancak yüksek cerrahi risk mevcutsa  o zaman PBMV de 

düşünülebilir. Ciddi MD bulunan olgu grubu eğer asemtomatikse ,  yeni gelişen AF 

varlığında kapak morfolojisi uygunsa ve kontrendike durum yoksa PBMV 

düşünülebilir. Yeni gelişen AF yoksa veya PBMV ‘ye  kontrendikasyon varsa  o 

zaman periodik takip önerilir. 

  Progresif mitral darlığında (MKA>1,5 cm², PHT<150 msn ) hasta 

semptomatikse ve bu semtomları açıklayacak  başka patoloji yoksa eforla ortalama 

wedge basıncı 25 mmHg veya ortalama transmitral gradiyent  >15 mmHg ise bu olgu 

grubunda da PBMV düşünülebilir. Ancak basınç bulguları belirtilen seviyede değilse 

o zaman periodik takip önerilir(66). 

  Semtomdan bağımsız ciddi MD bulunan olgu grubunda başka bir nedenden 

dolayı açık kalp cerrahisi yapılacaksa aynı seansta mitral kapak cerrahisi de kuvvetle 

önerilmektedir. Başka nedenle açık kalp cerrahisi yapılacak hastalarda orta mitral 

darlığı (MKA 1,6-2,0 cm²) varsa bu olgu grubunda da mitral kapak cerrahisi 

düşünülebilir. Semptomatik veya asemptomatik ciddi MD bulunan olgularda uygun 

antikoagülan tedavisine rağmen tekrarlayan embolik hadiseler  görülebilir. Bu olgu 

gruplarında  mitral kapak cerrahisi ve sol atriyal appendiks eksizyonu düşük öneri 

düzeyinde olsa da tedavi seçenekleri arasındadır(67,68). 

  Mitral darlığının tedavisi için PBMV ilk kez 1984 yılında Inoue ve 1985 

yılında Lock tarafından uygulanmıştır (69,70). Yöntem zaman içerisinde bazı 

değişikliklere uğrayarak gelişmekle birlikte Inoue tarafından tanımlanan yöntem tüm 

dünyada yaygınlık kazanmış ve günümüzde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 

Perkütan balon mitral valvuloplasti işlemi floroskopi klavuzluğunda kateter 

laboratuarında yapılır. Lokal anesteziyi takiben femoral ven ve karşı taraf femoral 

arter kanüle edilir. Skopi altında ön-arka pozisyonda elde edilen sağ atriyum 
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anjiyografisinden anatomik sınırlar ve gösterge noktaları referans alınarak 

interatriyal septumun ponksiyon için en uygun yeri olan fossa ovalis belirlenir. Daha 

sonra 0.032 inç kılavuz tel içinden transseptal kateter ilerletilerek vena cava 

süperiora konumlandırılır. Transseptal kateter içine yerleştirilen Brockenbrough 

iğnesinin ucu ayak ucundan bakıldığında saat 3 hizasında olacak şekilde tüm sistem 

fossa ovalise düştüğü hissedilene kadar yavaşça interatriyal septuma doğru geri 

çekilir. Bu aşamada kateterin ucuna saat yönünde bir rotasyon uygulanarak saat 6 

hizasına döndürülür. Bu aşamada sol atriyuma ait nabız dalgası kateterde 

hissedilmelidir. Kateterin uygun yerde olup olmadığı diğer femoral arterden aort 

köküne yerleştirilmiş olan bir pigtail kateterin konumuna bakılarak da doğrulanır. 

Transseptal kateter ucunun aort köküne yerleştirilmiş olan pigtail kateterin ucundan 

daha aşağıda olması ve lateral açıdan da, aort ön tarafta yer aldığı için, iğnenin 

posteriyora doğru yönlenmiş olması gerekir. Kateter sabit tutularak içindeki 

Brockenbrough iğnesi 2-3 mm kadar ilerletilerek septum delinir. Sol atriyuma 

girildiğinden emin olduktan sonra kateter ilerletilerek sol atriyuma yerleştirilir. Sonra 

ekstra destek sağlayan sert bir tel vasıtasıyla dilatatörlü taşıyıcı sistem sol atriyuma 

konumlandırılır. Yönlendirici telin üzerinden valvuloplasti işleminin yapılacağı 

uygun boyuttaki Inoue balon sol atriyumdan sol ventriküle geçirilir. Ardından 

manuel olarak skopi altında şişirilerek mitral kapak üzerinde tam açılması sağlanır. 

İşlem sonunda kateter ve balon çıkartılır. Valvüler dilatasyondan önce ve sonra 

LA’dan basınç ölçümü yapılıp basınçta gerilemenin ne derecede olup olmaması 

değerlendirilir. Ventrikülografi ile mitral yetmezliği varlığı ve şiddeti 

değerlendirilerek işlem tamamlanır (71,72). Mitral kapakta mekanik dilatasyon 

sonrası kapak fonksiyonunda iyileşme gözlenir. Bir çok çalışma serisinde bu 

iyileşme ortalama tranmitral gradiyentde yaklaşık 18 mmHg’den 6 mmHg’ye  düşüş 

ve kapak alanında 1 cm²’den 2 cm²‘ye ulaşmakla kendini göstermiştir(73,74,75). 

Tüm girişimsel tedavi yöntemlerinde olduğu gibi PBMV işleminin de, nadir 

olmakla beraber prosedürle ilişkili bazı komplikasyonları vardır. Teknik başarı ve 

komplikasyonlar, hasta seçimi ve ekibin deneyimine bağlıdır(76). İyi ilk sonuçlar, 

kapak alanının >1.5 cm²’a çıkması ve 2/4’ün üzerinde MY saptanmaması olarak 

tanımlanır ve olguların %80’inden fazlasında bu sonuç elde edilir. İşlem mortalitesi 

%0.5-4, hemoperikardiyum %0.5-10, emboli %0.5-5 ve şiddetli yetersizliktir %2-10 
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oranında görülür. Acil cerrahi girişim ise <%1 oranında rapor edilmiştir (77). 

Özellikle Wilkins skoru yüksek olan hastalarda bu komplikasyonlar daha sık 

görülmektedir (78,79). Klinik izlem verileri PBMV’nin geç dönem etkinliğini 

doğrulamaktadır: 10-20 yıl sonraki olaysız sağkalım oranları, hasta özelliklerine 

bağlı olarak, %30-70 arasındadır(80,81). Hemen işlem sonrası sonuçlar tatmin edici 

değilse, sıklıkla kısa süre sonra ameliyat gerekir (82,83). Bunun aksine, başarılı 

PBMV sonrasında olguların çoğunda uzun süreli sonuçlar iyidir. İyi sonuç alınıp 

alınamayacağı, ameliyat öncesi anatomik ve klinik özelliklerden ve hemen işlem 

sonrası sonuçlardan tahmin edilebilir (84). İşlevsel kötüleşme geç dönemde meydana 

gelir ve ağırlıklı olarak restenoza bağlıdır (85). Başarılı PBMV embolik riski de 

azaltır (86). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

   Ciddi mitral darlığı tedavi edilmediği takdirde yaşamı kısıtlayıcı 

sakatlıklara ve eninde sonunda ölüme neden olur. Semptomatik hale geldikten sonra 

ise prognoz hızla kötüleşir. Fonksiyonel kapasitedeki azalma ile mortalite ve 

morbidite artışı belirgin olarak artar (87,88). Günümüzde hastalığın birinci sıra 

tedavisi PBMV ile perkütanöz olarak kapak orifisinin genişletilmesi ile 

yapılmaktadır. Mitral darlığının cerrahi ile tedavisi ise PBMV için uygun olmayan 

hastalarla sınırlıdır (89). Klinik pratikte standart uygulama olarak TEE, PBMV 

kararını vermede, işlem öncesi mitral kapağın ayrıntılı anatomik 

değerlendirilmesinde ve sol atriyum ile sol atrial apendikste trombüs varlığının 

araştırılması amacıyla kullanılmaktadır (90). PBMV işlemi sırasında işleme 

kılavuzluk etmesi için TEE kullanımı ile ilgili literatürde yeterli veri yoktur. Bu 

işlemin yapıldığı merkezlerin büyük kısmında PBMV işlemi floroskopi 

klavuzluğunda yapılmaktadır. TEE,  mitral kapağın, sol atriyuma ait oluşumların ve 

interatrial septumun mükemmel görüntülenmesini sağlar. Her aşamada PBMV 

işlemine kılavuzluk etmesi, komplikasyonların erken tesbiti ve işlem başarısının daha 

iyi değerlendirilmesini sağlayarak TEE'nin faydalı olabileceğini düşünüyoruz. 

PMBV işlemi sırasında TEE klavuzluğunun işlem başarısı ve komplikasyonlar 

üzerine etkisini araştıran çok fazla  çalışma yoktur. 

 Biz çalışmamızda ciddi mitral darlığı nedeni ile PBMV  yapılacak hastalarda 

işlem sırasında TEE klavuzluğunun işlem başarısı ve komplikasyonlar üzerine 

etkisini araştırmayı amaçladık. 29 Ocak 2015 tarihli 2015/06 sayılı Etik Kurul onayı 

alınarak çalışma başlatıldı. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık  

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde tek merkezli olarak yapıldı. 

30.01.2015 ile 01.01.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu gözlemsel çalışmaya 

ciddi MD ile başvuran ve endikasyon dahilinde PBMV yapılması planlanan 45 hasta 

alındı. Orta-ciddi mitral ve aort yetmezliği bulunan, Wilkins skoru ≥12 olan ve başka 

bir nedenden dolayı kardiyak cerrahi endikasyonu olan, LA ve LAA’da trombüsü 

olan, 18 yaşından küçük olgular çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara çalışma 

hakkında bilgi verilerek onam formları okutulup imzaları alındı. Hastaların fizik 

muayenesi ve eşlik eden hastalıkları MD semptom ve bulguları detaylı olarak 

irdelendi. Olguların fonksiyonel kapasiteleri objektif ve sübjektif olarak belirlendi. 
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İşlem öncesinde bütün hastaların detaylı TTE ve TEE’leri yapıldı. İşlem öncesi , 

işlem esnasında ve sonrasında ekoardiyografi için GE Vivid S5 cihazı kullanıldı. 

Mitral kapak alanları basınç yarılanma süresi ve planimetrik olarak hesaplandı. 2 

boyutlu TTE ile apikal iki ve dört boşluk görüntülemeden ortalamaları alınarak 

“modifiye Simpson” yöntemiyle sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve orta ve ciddi 

derecede olan mitral yetmezlik, aort yetmezlik triküspit yetemezliği ve pulmoner 

yetmezliği renkli Doppler ile değerlendirildi. Wilkins skorları hesaplandı ve 

intrakardiyak trombüs mevcudiyeti araştırıldı. Çalışmaya alınan bütün hastaların  

mitral kapak alanı ≤ 1,5 cm² ve MD nedenli semptom veya bulgulara sahipti. 

PBMV’ye uygun olan hastaların işlem öncesi tam kan sayımı, kan elektrolit, kan üre 

azotu ve serum kreatinin  düzeylerine  bakıldı. Tam kan sayımı Beckman Coulter 

cihazında, biyokimyasal parametreler ise Cobas 6000 cihazında çalışıldı. Tam kan 

sayımında hemoglobin (Hgb), hematokrit (Htc), beyaz küre (WBC ve trombosit 

değerleri elde edildi. İşlem öncesi ve sonrasında hastaların 12 derivasyonlu 

elektrokardiyografisi çekildi. Çalışmanın primer sonlanım noktası mitral kapak 

alanının  1,5 cm²’nin üzerine çıkması veya ≥50% artması olarak belirlenirken, 

kardiyak rüptür, tamponat, korda rüptürü, yaprakçık rüptürü, ciddi MY gibi majör 

komplikasyonlar sekonder sonlanım noktası olarak belirlendi. Çalışmaya alınan 

hastalar iki kolda değerlendirildi. Bir kolda işlem TEE klavuzluğu ve skopi eşliğinde 

yapılırken, diğer kolda işlem sadece skopi eşliğinde gerçekleştirildi. İşlemden hemen 

önce hastalara emboli profilaksisi amacıyla 100 IU/kg heparin uygulandı.TEE 

klavuzluğu yapılan kolda TSP sırasında interatriyal septumu en iyi görülen 

midezofajiyal seviyede probun 45-50° ve 110-115° arasında işleme yardımcı 

olmasını sağlıyacak şekilde görüntü alındı. Diğer kolda ise TSP sadece skopi 

eşliğinde konvansiyonel olarak gerçekleştirildi. Hastalarda uygulanan mitral balonun 

ölçüsü boya dayalı yöntemle (boy(cm) x 0,1+10) belirlendi (91). Çalışmamızda 

PMBV işlemi ciddi MD tedavisi bölümünde belirtildiği gibi uygulandı. Çalışmada bu 

iki kolun kıyaslanmasını kolaylaştırmak amacıyla transseptal ponksiyon (TSP) 

süresi, septum geçiş başarısı (SGB), kapak geçiş başarısı (KGB) gibi  bazı 

tanımlamalar kullanıldı. TSP süresi femoral vene kılıf takıldığı andan septumu 

geçene kadar olan zaman olarak tanımladık. Septostomi yapılabilen olgular septum 

geçişi başarılı, septostomi yapılamayanlar ise septum geçişi başarısız olarak 
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belirlendi. Yine valvüloplasti balonunun  mitral kapağı geçmesine kapak geçişi 

başarılı, geçilememesine ise kapak geçişi başarısız işlem olarak nitelendirildi. 

Valvüloplasti uygulanan olgulara 24. saat ve 12. haftada  detaylı 2D TTE uygulandı.  

  İstatiksel analizler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Sürekli 

değişkenler ortalama ± standart sapma (SD), kategorik değişkenler frekans ve yüzde 

olarak ifade edildi. Normal dağılım gösteren sürekli değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Shapiro Wilk testi, normal dağılım göstermeyenlerin 

karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U-testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Tüm karşılaştırmalarda p<0.05 değeri 

anlamlı olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

  Çalışmaya toplamda 45 hasta alındı. Bunlardan 23 hastaya işlem TEE 

eşliğinde (+TEE), 22 hastaya ise TEE kılavuzluğu olmadan (-TEE) işlem 

gerçekleştirildi. Çalışmaya alınan hastaların +TEE kolunda yaş ortalaması 47,9±11,4 

iken, -TEE kolunda ise 48,5±15 p=0,88 idi. Toplam popülasyonun 31’i (%68,9) 

kadın, 14’ü ((%31,1) ise erkekdi. Gruplara bakıldığında ise cinsiyete göre dağılım     

-TEE’de  14 (%63,6) kadın, 8 (%36,4) erkek, +TEE’de ise 17 (%73,9) kadın, 6 

(%26,1) erkek şeklinde idi. -TEE kolundaki olguların ortlama boyu 163,1±7,5 cm , 

+TEE kolunda ise 161,7±5,4 cm p=0,47 olarak gözlendi. Çalışmada karşılaştırılan 

her iki kolda alınan hastaların ortalama kiloları arasında da anlamlı fark olmadığı 

görüldü (-TEE’de 62,8±11,3 ve +TEE’de 66,6±11,9 p=0,28). Her iki grupda 

ortalama kilo ve boy arasında anlamlı fark olmadığı görülen olguların doğal olarak 

ortalama vücut yüzey indeksi (BMİ) de her iki grupda bir birine yakın değerlerde 

bulundu (-TEE kolunda 23,6±3,3 ve +TEE kolunda ise 25,4±4,8 p=0,15). +TEE 

kolunda 3 (%13), -TEE kolunda ise 1(%4,5) hastanın diyabeti vardı. Çalışmaya dahil 

edilen 45 hastadan 17’si (%37,7) AF, 28’i (%62,3) sinüs ritminde idi. AF’li hastalar 

her iki kolda yakın değerlerde idi (-TEE kolunda 8 hasta  (%47), +TEE kolunda ise 9 

hasta (%53) ). Hipertansiyon ise +TEE’de 4(%17,4), -TEE’de ise 3(%13,6) olarak 

dağılım gösterdi. Çalışma popülasyonundan sadece 1 hastanın geçirilmiş inme 

öyküsü vardı. Bu olgu da AF’si olan ve -TEE kolunda alınan hastaydı. Çalışmaya 

dahil olan hastalardan sadece 1 hasta sıgara kullanmaktaydı. Çalışmadaki hastalardan 

1’i 25 haftalık gebe idi. Bu olgu – TEE kolunda çalışmaya dahil edildi. Demografik 

verilerde olduğu gibi bazal laboratuvar değerlerde de  iki grup arasında fark 

gözlenmedi. -TEE grubunda ortalama kreatinin  0,84±0,15 mg/dl, +TEE kolunda ise 

0,77±0,19 mg/dl p=0,19 olarak saptandı. Ortalama BUN değerleri de yaklaşık aynı 

düzeyde idi (14,9+4,1 mg/dl’ye karşın 14,7±4,05 mg/dl p=0,87). -TEE grubunda 

ortalama hemoglobin (Hgb) düzeyi 13,04±1,62 g/dl, +TEE olgu grubunda ise 

12,7±1,88 g/dl p=0,60 olarak gözlendi. Benzer şekilde hematokrit düzeyleri arasında 

da belirgin fark olmadığı izlendi (%39,2±4,3’e karşın %38,6±4,8 p=0,64). Bahsi 

geçen demografik ve bazal laboratuvar değerler tablo 4.1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.1. Karşılaştırmalı olarak demografik ve bazal laboratuvar değerler 

 

 

  Çalışmaya dahil edilen olguların işlem öncesi TTE ve işlemden en fazla 24  

saat önce TEE ‘leri yapıldı. Olguların hiç birinde sistolik kalp yetmezliği tespit 

edilmedi. -TEE grubunda ortalama ejeksiyon fraksiyonu (EF) %64,0±6,1 ve +TEE 

grubunda ise %59,1±9,3 p=0,091 olarak saptandı. +TEE kolunda ortalama LV 

diyastol sonu çap (LVDSÇ) 45,3±3,8 mm, -TEE kolunda ise 45,6±2,8 mm p=0,66 

olarak gözlendi. LV sistol sonu çapların (LVSSÇ) da gruplar arasında anlamlı fark 

oluşturmadığı saptandı (-TEE kolunda 29,26±3,8 mm, +TEE kolunda ise 29,4±5,9 

mm p=0,31). Sol ventrikülün duvar kalınlıklarının da her iki grup arasında anlamlı 

farka yol açmadığı görüldü. Sol ventrikül arka duvar kalınlığı +TEE kolunda 8,7±1,4 

mm, -TEE kolunda 9,1±1,1mm p=0,40 olarak saptandı. İnterventriküler septumun da 

aynı şekilde anlamlı fark oluşturmadığı izlendi (-TEE kolunda 9,17±1,13 mm iken 

+TEE kolunda 9,17±1,14 mm p=0,87). Çalışmaya alınan hastalardan sadece 2 olguda 

orta MY mevcuttu. Bu olgular da +TEE kolunda idi. Diğer olgularda ise daha az 

derecede MY saptandı. Her iki kolda toplamda 15 hastada MY’ye rastlanmadı. 

Kapak yetmezlikleri açısından her iki grup incelendiğinde mitral, aort, pulmoner 

yetmezlikler için gruplar arasında istatistiksel farkın olmadığı gözlendi (sırasıyla 

p=0,77 , p=0,13, p=0,13). Çalışmanın grupları triküspit yetmezliği (TY) açısından 

karşılaştırıldığında,  –TEE kolunda 1 hastanın ciddi, 1 hastanın ise orta-ciddi TY’si, 

+TEE kolunda 4 hastanın  ciddi , 2 hastanın  orta-ciddi TY’si olduğu saptandı ve 

 -TEE +TEE P değeri 

Yaş (yıl) 48,5±15 47,9±11,4 0,88 

Boy (cm) 163,1±7,5 161,7±5,4 0,47 

Kilo (kg) 62,8±11,3 66,6±11,9 0,28 

BMI (kg/m²) 23,6±3,3 25,4±4,8 0,15 

Hgb (g/dl) 13,04±1,62 12,7±1,88 0,60 

Htc (%) 39,2±4,3 38,6±4,8 0,64 

Kreatinin (mg/dl) 0,84±0,15 0,77±0,19 0,19 

BUN (mg/dl) 14,9+4,1 14,7±4,05 0,87 



28 
 

diğer yetmezlik dereceleri olan olgular da dikkate alınarak yapılan  analizde istatiksel 

olarak  anlamlı  fark  olduğu  gözlendi  (p=0,032). TY  gradiyenti  üzerinden  ölçülen  

 

Tablo 4.2. İşlem öncesi karşılaştırmalı TTE bulguları. 

 

 

sPAB değerleri karşılaştırıldığında -TEE kolunda ortalama 33,6±25,5 mmHg, +TEE 

kolunda ise 54,3±30,8 mmHg ve  p=0,022 saptanıp anlamlı olarak kabul edildi. 

Çalışmadaki her iki kolda da mitral darlığının EKO bulguları bir birine yakın 

nitelikte idi. Planimetrik olarak işlem öncesi mitral kapak alanları karşılaştırıldığında 

-TEE grubunda 1,20±0,18 iken, +TEE grubunda  1,12±0,2  p=0,2 , basınç yarılanma 

zamanı üzerinden ölçülen mitral kapak alanları ise sırasıyla 1,16±0,16’ya 1,17±0,19 

p=0,9 olarak saptandı. Apikal dört odacıktan devamlı Doppler ile ölçülen diyastolik 

mitral gradiyentler de her iki grup karşılaştırıldığında anlamlı farklılık yaratmadığı 

gözlendi (-TEE kolunda maksimal 19,4±8,07 mmHg, ortalama 10,8±4,5 mmHg iken 

+TEE kolunda sırasıyla 20,9±9,5 mmHg, 11,9±6,9 mmHg ve yine sırasıyla  p=0,58 

ve p=0,54). -TEE ve +TEE olgu grupları karşılaştırıldığında sol atriyum çapları 

arasında da anlamlı farkın olmadığı izlendi (sırasıyla 49,2±8,03 mm’ye 47,3±7,9 mm 

 - TEE      + TEE P değeri 

LA çapı (mm) 49,2±8,03 47,3±7,9 0,42 

LVDSÇ (mm) 45,6±2,8 45,3±3,8 0,66 

LVSSÇ (mm) 29,26±3,8 29,4±5,9 0,31 

EF (%) 64,0±6,1 59,1±9,3 0,09 

MKA plan. (cm²) 1,2±0,18 1,12±0,2 0,20 

MKA pht ile (cm²) 1,16±0,16 1,17±0,19 0,90 

Mak.mit.grad (mmHg) 19,4±8,07 20,9±9,5 0,58 

Ort.mit.grad.(mmHg) 10,8±4,5 11,9±6,9 0,54 

Wilkins skoru 8,5(7,0-10,0) 9,0(7,0-11,0)   0,111 

sPAB (mmHg) 33,6±25,5 54,3±30,8 0,02 

LV arka duvar (mm) 9,1±1,1 8,7±1,4 0,40 

İnterventriküler 

sep.(mm) 

9,17±1,13 9,17±1,14 0,80 
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p=0,42). İşlem öncesi yapılan detaylı TTE ve TEE ile çalışmaya alınan hastaların 

Wilkins EKO skorları belirlendi. -TEE kolunda   Wilkins skoru 8,5(7,0-10,0) , +TEE 

kolunda ise 9,0(7,0-11,0)  ve p=0,111 olarak gözlendi.Yukarıda bahsi geçen işlem 

öncesi TTE bulguları iki grup arasında karşılaştırmalı şekilde tablo 4.2’de verilmiştir.     

Çalışmaya alınan olgulardan 3’üne TSP yapılamadı. Bu da çalışmaya alınan 

hastaların %6,6’sına tekabül etmektedir. Bu 3 hastadan 2’si +TEE kolunda, 1’i ise     

-TEE kolunda idi. Çalışmada TSP başarısı -TEE kolunda %95,5, +TEE kolunda ise 

%91,4 olarak bulundu. TSP başarısı açısından iki kol karşılaştırıldığında anlamlı fark 

olmadığı görüldü (p=0,577). Septostomi yapılamayan +TEE kolunda olan olgulardan 

birinde aortaya ponksiyon yapılmıştı. Bu da çalışmaya alınan olgularda yanlış yere 

ponksiyon oranının %2,2 olduğunu gösterdi. TSP süresi -TEE kolunda 25,2 dakika, 

+TEE kolunda ise 21,8 dakika p=0,02 olarak saptandı. Başarılı TSP yapılan  42 

hastadan 3’ünde anulustan geçilemedi. Bu da kapak geçiş başarısızlığının %7,1 

olduğu anlamına gelir. Anulustan geçilemeyen olgular +TEE kolundaydı. 

Dolayısıyla -TEE kolunda kapak geçiş başarısı %100 iken, +TEE kolunda  %85,8 

olarak gözlendi. İki kol karşılaştırıldığında kapak geçiş başarısı açısından anlamlı 

fark olmadığı (p=0,072) gözlendi. TSP ve kapak geçişi ile ilgili karşılaştırmalı veriler 

tablo 4.3’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.3. TSP ve kapak geçişi karşılaştırmalı verileri. 

 

 -TEE +TEE P değeri 

TSP başarısı (%) 95,5 91,4 0,577 

TSP süresi  ort (dk) 25,2 21,8 0,02 

Kapak geçiş başarısı(%) 100 85,8 0,072 

 

  Çalışmaya alınan 45 hastadan TSP yapılamayan ve anulusdan geçilemeyen 

olgular çıkarıldığında 39 hastaya PBMV uygulandı. Bunlardan 18’i +TEE grubunda, 

21’i ise  -TEE kolunda idi. PBMV yapılan olguların işlemden hemen sonra, 24. saat 

ve 12. hafta  TTE’leri yapıldı. İşlemden hemen sonra yapılan TTE,  MY  gelişimi ve 

komplikasyonlar açısından değerlendirmeyi içerir. Daha önce de belirtildiği gibi TSP 

yapılamayan olgulardan 1’inde yanlış yere ponksiyon yapılarak aorta girildi. Bu 
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olguda perikart mayi , akabinde tamponat gelişti ve perikardiyosenetez yapıldı. 

PBMV yapılan olgulardan 1’inde ise ciddi MY gelişti. Ciddi MY gelişen olgu -TEE 

kolunda idi. 

            Çalışmaya alınırken her iki gruptaki hastaların mitral kapak parametrelerinin 

karşılaştırılmasında anlamlı fark olmadığından işlem sonrası da kapak parametreleri 

karşılaştırıldı. PBMV yapılan olguların 24. saatde mitral kapak maksimal ve 

ortalama diyastolik gradiyentleri ve mitral kapak alanları ölçüldü ve iki grup 

karşılaştırıldı. PBMV uygulanan tüm olgularda kapak alanları artarak 1,5cm²’nin 

üzerine çıktığı gözlendi. -TEE kolunda 24. saat maksimal diyastolik mitral gradiyent 

10,7±5,02 mmHg, +TEE kolunda ise 12,23±5,89 p=0,458olarak saptandı.  24.  saat 

ortalama mitral gradiyentler arasında da anlamlı fark gözlenmedi (-TEE’de 

4,76±22,23’e 6,32±2,06  p=0,053). 24. saat basınç yarılanma zamanı üzerinden 

hesaplanan mitral kapak alanları -TEE kolunda 1,72± 0,269 cm², +TEE kolunda ise 

1,86± 0,44 cm² p=0,436 saptandı. Planimetrik olarak MKA’lar arasında da fark 

olmadığı gözlendi (-TEE’de 1,74± 0,264’e +TEE’de 1,83± 0,38    p=0,436). 12. hafta 

mitral kapak parametreleri de karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark 

olmadığı görüldü. İşlem sonrası mitral kapak parametrelerinin karşılaştırmalı verileri 

tablo 4.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.4. 24. saat ve 12. hafta karşılaştırmalı mitral kapak parametreleri. 

 

Mitral parametreler -TEE +TEE  P değeri 

24.saat maksimal grad.(mmHg) 10,7±5,02 12,23±5,89 0,458 

24.saat ortalama grad.(mmHg) 4,76±2,23 6,32±2,06 0,053 

24.saat MKA pht ile (cm²) 1,72±0,209 1,86±0,44 0,260 

24.saat MKA planimetrik(cm²) 1,74±0,204 1,83±0,38 0,436 

12.hafta maksimal grad. (mmHg) 12,46±3,50 14,64±4,08 0,093 

12.hafta ortalama  grad. (mmHg) 5,77±1,86 6,23±1,73 0,445 

12.hafta  MKA pht ile (cm²) 1,66±0,199 1,77±0,39 0,274 

12.hafta  MKA planimetrik (cm²) 1,74±0,29 1,74±0,35 0,982 
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5.TARTIŞMA 

  PBMV,  günümüzde uygun anatomiye sahip ciddi MD hastalarında mitral 

kapak cerrahisine tercih edilen önemli bir girişimsel tedavi yöntemidir. Perkutan 

yöntem olması nedeniyle çeşitli görüntüleme yöntemlerinin kullanılması işlemin her 

aşamasında büyük öneme sahiptir. PBMV işlemi genelde skopi eşliğinde yapılır. 

TEE ve skopinin birlikte kullanıldığı randomize çalışamlar da var(92). Ancak 

literatürde TEE kılavuzluğu olan ve olmayan iki grubun başabaş karşılaştırıldığı 

randomize kontrollü çalışma yoktur. Bundan dolayı biz bu çalışmada -TEE ve +TEE 

kollarını karşılaştırarak PBMV’de TEE performansını ölçmeyi  amaçladık. 

  İşlemin başarılı ve komplikasyonsuz bitmesi için uygun hasta seçimi, işlemi 

yapacak ekip tarafından hastanın detaylı değerlendirilmesi en önemli basamaktır. 

İşleme adayların belirlenmesinde esas etkenlerden biri Wilkins  kapak skorudur. Skor 

arttıkça işlem başarı oranında azalma görülür. Kapak skoru  <8 olan olgularda işlem 

başarı yüzdesi  >8 olanlara nazaran %10 daha yüksek olarak raporlanmıştır (93). 

Aynı zamanda kapak skorunun >12 olduğu durumlarda PBMV işleminin 

yapılmaması gerektiği bildirilmiştir (57). Bizim  çalışmamızda da bu öneriler dikkate 

alınarak ister -TEE, isterse de +TEE kolundaki olgularda kapak skorları <12 idi (-

TEE 8,5(7,0-10,0), +TEE 9,0(7,0-11,0) ).  

  İşlem başarı ve komplikasyonlarını etkileyen bir diğer etken kullanılacak 

mitral balonun çapıdır (94). PBMV uygun kapak alanınına ulaşmayı sağlasa da bunu 

mitral kapak aparatını koruyarak yaptığında  etkin tedavi yöntemi olarak kabul edilir.  

Dolayısıyla PBMV’de mitral balon çapının seçimi kritik aşamalardan biridir (95). 

Klinik pratikde mitral balon çapı seçimine dair iki yöntem vardır. Pratik olması 

nedeniyle daha çok hasta boyu dikkate alınarak hesaplanan yöntem kullanılır (balon 

çapı(mm) = boy(cm) x 0,1 +10). Bu yöntem bir çok çalışmada valide edilmiştir(96). 

TTE ile parasternal kısa aksdan diyastolik interkomissürel çap ölçülmesi ile balon 

çapının belirlenmesi bir diğer yöntemdir (92). Güncel klavuzlarda hangi yöntemin 

kullanımına dair konsensus yoktur (97). Bu iki yöntemin karşılaştırıldığı bir çok 

çalışmadan  boy ve kalp boyutları arasında diskordans olan olgularda kardiyak rüptür 

ve ciddi MY’den kaçınmak amacıyla TTE kullanılarak interkomissürel çapa uygun 

mitral balon çapı seçimi geretiği kanaatine varılmıştır (92). Bizim çalışmamızdaki 



32 
 

olgularda boy ve kalp boyutları arasında diskordans olmadığından mitral balon çapı 

belirlenmesinde  boya dayalı yöntem kullanıldı. 

  Bütün girişimsel tedavi yöntemlerinde olduğu gibi genelde işlemin 

trombembolik komplikasyonlarından kaçınmak amacıyla  antikoagülasyon önerilir. 

Bu amaçla  100 IU/kg dozunda heparin kullanılır ve işlem uzarsa saatlik bakılan 

aktive pıhtılaşma zamanı >250 sn tutulur. Literatürde heparin yapılmadan PBMV 

yapılan ve emboli riskinin artmadığını, sonuçların heparin kullanılan olgu grupları ile 

aynı olduğunu gösteren yayınlar var. Otörler bu durumu heparinin kanama 

komplikasyonlarını da beraberinde getire bilmesiyle izah ediyorlar (98). Bunun 

yanısıra heparin kullanıldığında bile TSP sonrasında trombüs gelişen ve 

trombembolik komplikasyonlarla seyreden olgular da bildirilmiştir (99,100).  Biz 

çalışmamızda 100 IU/kg dozunda heparin uygulayarak PBMV işlemini 

gerçekleştirdik. 

 PBMV işlemine giden yolda en önemli aşamalardan biri de TSP’dir. TSP’de 

zaman kaybının ve komplikasyonların azaltılması, başarı oranının arttırılması için  

çeşitli yapılma şekilleri tanımlanmıştır (101). TSP’de TEE kullanımına dair 

çalışmalar mevcuttur. TEE kılavuzluğunun TSP’de işlem başarısını ve süresini 

iyileştirdiğini gösteren az sayıda da olsa çalışmalar vardır (102). S. Afzal ve ark.’nın 

yaptığı çalışmada sadece konvansiyonel skopi eşliğinde TSP ile TEE ve skopi 

eşliğinde TSP’nin süreleri karşılaştırılmıştır. TEE ve skopi eşliğinde yapılan TSP’nin 

anlamlı olarak daha kısa sürede gerçekleştirildiği rapor edildi (18.48 ± 5.62 dk’ ya 

23.20 ± 9.61 dk, p = 0.006) (103). Bizim çalışmamızda da bu bilgiyi destekler 

nitelikte +TEE kolunda -TEE koluna nazaran TSP süresi anlamlı olarak kısa bulundu 

(- TEE 25,2 dk, +TEE 21.8 dk p=0,02). Hangi yöntemin kullanılmasından bağımsız 

olarak olguların yaklaşık %1’inde septumdan geçilemediği bildirilmiştir (101). Bizim 

çalışmamızda TSP başarısızlığı toplam popülasyonda %6,6 olarak bulundu. 

Çalışmada TSP başarısı -TEE kolunda %95,5, +TEE kolunda ise %91,4 olarak 

bulundu. Bu bulgu iki grup arasında klinik olarak anlamlı fark olmadığını gösterdi 

(p=0,577). Aynı zamanda TEE’nin TSP başarısı üzerine etkisinin olmadığı 

çalışmamızdan çıkan bir diğer sonuçtur. TSP yapılan olguların yaklaşık %1’inde 

yanlış yere ponksiyon bildirilmiştir (101). Bizim çalışmamızda 1 hastada (%2,2) 
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aortaya ponksiyon yapıldı. Bu hasta da +TEE kolunda idi. İşlem esnasında kardiyak 

tamponat gelişen bu olguya acil perikardiyosentez uygulandı. Ancak acil cerrahi 

gereksinimi olmadı. Hasta 1 ay sonra elektif olarak mitral kapak cerrahisine verildi. 

Hasta sayısı az olsa da  çalışmada TEE kullanımının yanlış yere ponksiyon riskini 

azaltmadığı gösterildi. Literatürde en deneyimli ellerde bile yapılan TSP’larda hava 

embolisi, inme/TİA, perikardiyal efüzyon ve tamponad, aort kökü ponksiyonu, sağ 

veya sol atriyum serbest duvar hasarı ve ölüm gibi  komplikasyonlar  %1-5 oranında  

raporlanmıştır (104,105). Bizim çalışmamızda yukarıda belirtildiği üzere aortaya 

ponksiyon nedeniyle + TEE kolundan olan 1 hastada kardiyak tamponat gelişti 

(%2,2) ve başarıyla tedavi edildi. TSP’den doğan diğer komplikasyonlar ve mortalite 

görülmedi. Biz çalışmamızda diğer çalışmaların sonucunu destekler nitelikte 

TEE’nin TSP’de süreyi kısaltma dışında fayda sağlamadığı sonucunu elde ettik 

(103).  

 Başarılı TSP sonrasında PBMV işleminin bir sonraki aşaması mitral kapak 

geçişidir. Yıldız A. ve ark.’nın yaptığı çalışmada mitral kapaktan geçilemeyen 

olguların %5,8 oranında olduğu rapor edilmiştir(106). Bizim çalışmamızda kapak 

geçiş başarısızlık oranı %7,1 (3 hasta) olarak gözlenmiştir. Anulustan geçilemeyen 

hastalarar +TEE kolunda idi. Bu olguların Wilkins skorları 11, ortalama mitral 

gradiyentleri ise en düşüğünün 20 mmHg en yükseğinin ise 38mmHg olarak 

hesaplanmıştı. Bu 3 olgunun planimetrik olarak en dar kapak alanı 0,6 cm², en geniş 

olanı ise 1,1 cm² olarak ölçülmüştü.  Kapak geçiş başarısı -TEE kolunda %100 iken 

+TEE kolunda %85,8 olarak bulundu ve iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark 

oluşturmadığı gözlendi. Kapak geçişi başarısız olan olguların kapak alının çok dar  

ve Wilkins skorlarının da yüksek olmasının başarısızlıkta büyük pay sahibi oldukları 

gözardı edilmemelidir.  

 PBMV’de işlem başarısı farklı otörler tarafından farklı şekilde tanımlansa da 

en çok kabul gören ve bizim de çalışmamızda primer sonlanım noktası olarak 

belirlenen ciddi MY gelişmeksizin mitral kapak alanının  1,5 cm²’nin üzerine 

çıkması veya ≥50% artması olarak belirlenmiştir (107,108,109,110). Wilkins skoru 

işlem başarısını etkileyen önemli bir parametredir. Skorun <8 olduğu olgu 

gruplarında işlem başarısı %86,5 iken , >8 olanlarda ise %76,6 olarak 
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bildirilmiştir(111). Çalışmamızda Wilkins skoru -TEE grubunda  8,5 (7,0-10,0), 

+TEE grubunda ise  9,0 (7,0-11,0) işlem başarımız %97,4 olarak saptandı. Nitekim 

PBMV yapılan 39 hastanın hepsinde yeterli kapak alanına ulaşıldı ( -TEE  

1,72±0,209 ve +TEE 1,86±0,44). Ancak -TEE kolunda olan bir hastada ciddi MY 

gelişti ve hasta 1 ay sonra mitral kapak cerrahisine verildi. 38 hastada ise PBMV 

işlemi  sonrasında mitral kapakta anlamlı yetmezlik oluşmadığı saptandı. İşlem 

başarısı açısından her iki kolun karşılaştırılmasında ister kapak alanları, isterse de 

ortalama mitral gradiyentleri arasında anlamlı fark olmadığı gözlendi.  

 Güncel klavuzlarda ciddi MY,  PBMV işlemine kontrendikasyon olarak 

gösterilse de ciddi MD ve ciddi MY birlikteliğinde yapılan PBMV MY ciddiyetini 

azalttığına dair kanıtlar vardır (112,113,114). LinXiang Lu ve ark. yapmış olduğu 

çalışmada ciddi MY li olgular da da yeterli kapak açıklığı sağlandığı ve mitral 

regürjitasyon alanlarında anlamlı azalma olduğu rapor edilmiştir (115). Otörler bunu 

PBMV sonucu komissürel ayrılma ve LA basınç ve çapında azalması neticesinde 

anülusda daralma ile izah etmişler. Aynı zamanda işlem sonrası gelişen ciddi 

MY’nin genelde komissürel ayrılmadan değil, rüptüre bağlı olduğu bildirilmiştir 

(115,116). Ancak güncel klavuzlara girmemesi nedeniyle klinik pratikte ciddi MY ve 

ciddi MD birlikteliğinde cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Biz de kanıtların yetersiz 

olması nedeniyle ciddi MY’li olguları çalışmaya almadık. 

 Abdi S. ve ark. yapmış   olduğu çalışmada ciddi MD’si olan ve uygun 

tedaviye rağmen ciddi semptomatik, hemoptzisi olan veya akciğer ödemine giren 

gebelerde de PBMV işlemini başarıyla gerçekleştirmiştir (117). Kültürsay H. ve 

arkadaşları PBMV yapılan olgularda tek başına skopi ve tek başına TEE kılavuzluğu 

karşılaştırıldı. Tek başına TEE eşliğinde PBMV uygulanan 13 hastadan 2’sinin gebe 

olduğu rapor edilmiş. Bu çalışma  PBMV işleminde tek başına TEE kılavuzluğunun  

ilk kez kullanılması niteliğini taşımaktadır. Çalışmanın sonucunda PBMV işleminde 

tek başına TEE kılavuzluğunun en az skopi kılavuzluğu kadar efektif ve güvenli 

olduğu bildirilmiştir (118). Bizim çalışmamızda da - TEE kolunda olan 25 haftalık 

gebeliği bulunan 1 olguya başarılı şekilde PBMV işlemi uygulandı. 25. haftaya kadar 

yakın takipte olan hastanın akciğer ödemi ile hastaneye yatması nedeniyle PBMV 

yapılması planlandı. İşlem öncesi planimetrik ve basınç yarılanma zamanı üzerinden 
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ölçülen kapak alanları 0,9cm², ortalama mitral gradiyenti ise 21 mmHg olan olgunun 

işlem sonrası MKA 1,5cm², ortalama mitral gradiyent ise 6,4 mmHg olarak ölçüldü. 

Girişimsel tedavi yöntemi olduğundan başarı kadar işlem esnasında oluşan 

komplikasyonlar da önemlidir. Çalışamalarda farklı komplikasyonlar farklı 

yüzdelerde rapor edilmiştir. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün (NHLBI) 

mitral balon valvüloplasti kayıtlarında işlem ile ilişkili komplikasyonlar önemli ve 

önemsiz olarak sınıflandırılmıştır. İşlemin önemli komplikasyonları ölüm, şok, ciddi 

MY, sistemik emboli, kalp tamponadı, acil cerrahi gereksinimi ve akut miyokart 

enfarktüsüdür. Önemsiz komplikasyonlar ise vasovagal reaksiyon, uzamış 

hipotansiyon, tedavi gerektiren aritmi, ASD gelişimi olarak bildirilmiştir. Bütün bu 

komplikasyonların yaklaşık olarak insidansı %12’dir. Kardiyak rüptür ve akabinde 

tamponat gelişimi ise yaklaşık %4 oranında rapor edilmiştir(119).  Bu komplikasyon 

sıklıkla TSP esnasında olsa da az oranında tel ve ya balonun LV apeksini delmesine 

de bağlı gelişebilir (120, 121). İatrojenik ASD komplikasyon olarak tanımlansa da 

olguların çoğunda uzun süreli takiplerde spontan kapanma ve küçülme nedeniyle 

hemodinamik sorun oluşturmadığı gösterilmiştir (122). Ciddi MY gelişimi olguların 

%1,4-7,5 oranında görülür (123,124). Giriş yeri ile ilgili kanama komplikasyonları 

bir diğer komplikasyon grubudur (125,126). Bir çok çalışmada PBMV’ye bağlı  

mortalite %0-3 oranında bildirilmiştir. En sık mortalite nedenleri ise tamponat, ciddi 

MY ve genel sağlık durumu olarak rapor edilmiştir (109). Yüksek Wilkins skoru 

(≥13) , MKA <0,7cm², LA basıncı >12 mmHg ve işlem sonrası MKA<1,5 cm² 

olması erken mortalite ile ilşkili olarak bulunmuştur (119). Bizim çalışmamızda                             

- TEE kolunda  1 hastada ciddi MY gelişti ki bu da %2,5 ‘ e denk gelmektedir. 

Çalışmaya alınan 45 hastadan 1’inde (+TEE kolunda ) TSP sırasında aortaya 

ponksiyon sonucu tamponat gelişdi. Acil olarak katater laboratuarında 

perikardiyosentez yapılıp ototransfüzyon yapıldı. Kısa sürede kendini sınırlayan olgu 

yoğun bakım takibine alındı. Hemodinamıik monitorizasyon ve TTE eşliğinde yakın 

takip edilen olguda kısa sürede tam stabilizasyon sağlandı. 1 ay sonra elektif olarak 

mitral kapak cerrahisine verildi. Tamponat gelişme oranı bizim çalışmamızda da 

literatüre uygun olarak %2,2  olduğu gözlendi. Çalışmaya alınan olgularda aritmik, 

kanama, ölüm vs. gibi komplikasyonlar  olmadı. Komplikasyonlar açısından  da  -

TEE ve +TEE kolları arasında anlamlı fark bulunmadı. Ancak bütün yazarlar işlemin 
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komplikasyon ve başarısında operatör deneyiminin en önemli faktörlerden biri 

olması konusunda mutabıktır. 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

  İstenilen girişimsel tedavinin süresinin kısaltılması, komplikasyonların 

azaltılması, işlem başarısının arttırılması için yeni yeni ek görüntüleme 

modalitelerinin geliştirilmesi ve kullanımı gerekmektedir. Bu görüntüleme 

yöntemlerinin rutin klinik kullanıma girmesi için yeterli hasta sayısı içeren ve de 

randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulur. 

  PBMV işlemi esnasında TEE klavuzluğunun işlem başarısı ve işlem 

komplikasyonları üzerine etkisini araştıran randomize kontrollü çalışmanın olmaması 

nedeniyle bizim yapmış olduğumuz bu gözlemsel çalışma bu konuda yapılmış 

çalışmalardan birisidir. TSP yapılan diğer girişimsel tedaviler sırasında TEE ‘nin 

performansını değerlendiren randomize kontrollü çalışma vardır (103).  Biz 

çalışmamızda PBMV esnasında kullanılan TEE’nin TSP süresini kısalttığını 

saptadık. TSP’den doğan komplikasyonlar, TSP başarısı, kapak geçiş başarısı, işlem 

başarısı, işlem komplikasyonları üzerine ise her hangi bir etkisinin olmadığını 

saptadık. Ancak fikrimizce TEE performansını değerlendirmek için randomize 

kontrollü ve daha çok sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Ek görüntüleme 

yönteminin kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak işlem başarısı ve 

komplikasyonlarında operatör deneyiminin önemli bir faktör olduğu akılda tutulmalı 

ve de çalışmalar yapıldığında bu durum gözardı edilmemelidir. 

  Sonuç olarak TEE’ye uyumsuzluk göstermeyen hastalarda işlem süresini 

kısaltmak, uzun işlem süresinden doğacak komplikasyon riskini en aza indirmek için 

PBMV işlemi sırasında TEE kılavuzluğu konvansiyonel skopiye eklenmesi uygun 

olan bir yöntemdir. 
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