Anadolu Kardiyol Derg, Cilt: 2, Say›: 4, Aral›k 2002

350

Anadolu Kardiyoloji Dergisi

Anatol J Cardiol, Vol: 2, No: 4, December 2002

TheAnatolian JournalofCardiology

Mitral ve Trikuspid Kapak Kaça¤›na Ba¤l› "Whooping"
Dr Alparslan Birdane
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Eskiflehir

Elli befl yafl›nda bayan hasta, son üç ayd›r artan çarp›nt› ve
nefes darl›¤› flikayetiyle klini¤imize yat›r›ld›. On befl sene önce aç›k mitral kommissürotomi uygulanm›fl olan hastan›n
30 y›ld›r bilinen mitral kapak hastal›¤› mevcuttu. Fizik muayenesinde mitral dinleme alan›nda daha belirgin, normal
solunum fazlar›yla pek ilgili olmayan ve zaman zaman ortaya ç›kan sistolik bir üfürüm iflitiliyordu. “Whooping” fleklinde duyulan bu ses, bazen mid-sistolik bazen de geç-sistolik
döneme denk düflmekteydi. Elektrokardiyografisinde de¤iflken bloklu atriyal flatter ritmi vard›. “Whooping” fleklindeki
müzikal sesin anatomik yap›yla iliflkilendirilmesi amac›yla yap›lan transtorasik ekokardiyografide; kapak alan› yaklafl›k
150 mm2 olan mitral darl›¤›, zaman zaman ayn› anda ve
simetrik oluflan orta derecede mitral ve trikuspid yetmezli¤i
tesbit edildi (fiekil 1). Mitral kapak prolapsusuna transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografik incelemelerde rastlanmad›. Hastan›n fonokardiyogram›nda intermitten mid ve
geç-sistolik üfürüme ait bir trase elde edildi (fiekil 2 ve 3).
“Whooping” sesinin kal›nlaflm›fl mitral ve triküspid kapaklarda ortaya ç›kan zaman zaman simetrik ve ayn› anda oluflan
orta derecede yetmezliklere ba¤l› oldu¤u düflünüldü. Bununla ilgili literatür incelenmesinde bu sesin genelde mitral
kapak prolapsusuna (1), prolapsus d›fl› mitral kapak hastal›¤›na (2) ve trikuspid yetmezli¤ine ba¤l› oldu¤una dair yay›nlar mevcuttur (3,4).

fiekil 1: Ayn› anda oluflan simetrik mitral ve
triküspid kaca¤›n›n Ekokardiyografik görüntüsü.

fiekil 2: Orta ve geç-sistolik döneme denk gelen
“whooping”in fonokardiyogram trasesi.
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fiekil 3: Ayn› hastada sistolde “whooping”in
olmad›¤›n› gösteren fonokardiyogram trasesi.

