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Mitral KapakYarığına Bağlı Ciddi Mitral Yetersizliği
Severe Mitral Regurgitation Resulting from A Mitral Valve Cleft
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Mitral kapak yarığı nadir rastlanan doğuştan bir lezyondur(1). Genellikle ventriküler septal
defekt, Fallot tetralojisi, büyük arter yer değişimi ve triküspit atrezisi gibi doğuştan bozukluklar
ile birlikte görülebildiği gibi tek başına da rastlanabilir. Yirmi dört yıl önce ventriküler septal
defekt nedeniyle ameliyat edilen 31 yaşında erkek hasta kliniğimize çarpıntı ve baygınlık hissi
yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede, en şiddetli apikal odakta duyulan 4/6 pansistolik
üfürüm dışında ek bulguya rastlanmadı. Elektrokardiyografide hızlı ventrikül yanıtlı atriyal
fibrilasyon görüldü, kalp hızı 168/dakika idi. Transtorasik ekokardiyografide (TTE) sol ventrikül
global hipokinezisi saptandı, ejeksiyon fraksiyonu %30 idi. Parasternal kısa eksen görüntülerde
ön mitral kapakta yarık görüldü; renkli Doppler görüntülemede yarık bölgesinden mitral
yetersizliği izlendi (Resim 1A,B). Apikal dört boşluk görüntülerde koaptasyon kusuru, renkli
Doppler ekokardiyografide ise ekzantrik üçüncü derece mitral yetersizlik görüldü (Resim 2).
Sistolik pulmoner arter basıncı 35 mmHg ölçüldü, birinci derece triküspit yetersizliği vardı. Sol
ventrikül çaplarında artış izlendi (Diyastol sonu çap 7.6 cm, sol ventrikül sistol sonu çapı 5.7 cm,
sol atriyum çapı 5.5 cm, sağ ventrikül çapı 2.0 cm ve sağ atriyum boyutu 5.8 x 3.3 cm). Mitral
yetersizliğinin ciddiyetini ve eşlik edebilen olası doğuştan bozuklukları saptamak amacıyla
yapılan transözofagiyal ekokardiyografide (TÖE) mitral yetersizliğin ileri derecede olduğu
belirlendi (Resim 3). Mitral kapak anatomisinin ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla yapılan üç

Resim 1. Transtorasik ekokardiyografide parasternal kısa eksen görüntülerde (A) mitral kapakta yarık (aşağıya doğru ok) ve (B)
kleft bölgesinden olan mitral yetersizliği görülmekte.
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Resim 2. Transtorasik apikal dört boşluk görüntüde mitral kapakta koaptasyon kusuru izlenmekte.
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Resim 4. Üç boyutlu transözofagiyal ekokardiyografide ön mitral yaprakçıkta belirgin
yarık görünümü (Sola ok: Ön mitral kapak ve yarık).
Resim 3. Transözofagiyal ekokardiyografide renkli Doppler ile ileri mitral yetersizliği
görülmekte.

boyutlu TÖE’de ön mitral yaprakçıkta belirgin bir yarık izlendi
(Resim 4)(2,3). Hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon nedeniyle,
hastanın medikal tedavisi düzenlendi. Hız kontrolü sağlandıktan
sonra hasta kardiyoloji-kalp damar cerrahisi ortak konseyinde
değerlendirildi. Burada mitral kapak onarım kararı alındı ve
hasta kalp-damar cerrahisi kliniğine yönlendirildi. Bu olguda, üç
boyutlu ekokardiyografinin mitral kapak anatomisinin ayrıntılı
olarak değerlendirilmesindeki önemi bir kez daha görüldü.
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