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Altm›fl dokuz yafl›nda erkek hasta hastanemiz nöroloji klini¤ine geçici serebral iskemik atak tan›s›yla yat›r›ld›.
Bilgisiyarl› beyin tomografisi sol internal kapsül etraf›nda enfarktla uyumluydu. ‹nmenin kardiyak etyolojisine yönelik olarak incelenen hastan›n kalp oskültasyonunda tafliaritmik, 1. ses sert, mitral dinleme alan›nda mid-diyastolik rulman mevcuttu. Uzun süre dinlendi¤inde zaman zaman bu üfürümün flidet ve karakterinde de¤ifliklik oluyordu. Ritmi atriyal fibrilasyondu. Yap›lan transtorasik ekokardiyografide; dilate sol atriyum (80 mm), kal›n ve kalsifik görümümde kapak alan› 1 cm2 olan mitral darl›¤›, gradiyenti 70 mmHg olan kalsifik aort darl›¤›, sol atriyumda yo¤un spontan ekokontrast ve serbest dolaflan top fleklinde 34x29 mm çap›nda bir trombus tespit edildi (Resim1). Serbest dolaflan bu trombus zaman zaman
mitral kapak orifisini geçici olarak t›k›yor, kapak hareketiyle tekrar sol atriyum bofllu¤una itiliyordu. Hastan›n
transözofajiyal ekokardiyografisinde bu tabloya ilaveten sol atriyal appendiks içini dolduran uç k›sm› hareketli bir trombus vard› (Resim 2,3).
Hastan›n t›bbi hikayesinde ciddi mitral ve aort darl›¤›na ait semptomlar yoktu. Kalp üfürümündeki de¤iflikli¤in hareketli trombusun mitral kapak orisine sokulmas› ve kapaklar taraf›ndan itilmesine ba¤l› olufltu¤u düflünüldü. Hasta uzun bir süre asemptomatik seyretmifl olsa da, kardiyoembolik olay yaratabilecek hatta büyük
bir trombus bile oluflturabilecek sol atriyum içerisinde
Resim 1: Transtorasik ekokardiyografi görüntüsünde hiperkoagulabil tabloyu yapan atriyal fibrilasyon, mitral
sol atriyumda serbest dolaflan trombus ve spontan darl›¤› gibi major ve kalsifik aort darl›¤› gibi minör risk
faktörleri mevcuttu.
ekokontrast.

Resim 2: Sol atriyumda spontan kontrast, serbest trombus
ve sol atriyum apendiksinde hareketli trombus.

Resim 3: Transözofajiyal ekokardiyografi görüntüsünde
mitral orifisin serbest trombus ile t›kanmas›.
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Hasta yat›fl›n›n 2. günü trombusun ç›kar›lmas›na yönelik acil cerrahi operasyona haz›rlan›rken genel durumu
birden bozularak muhtemel major bir tromboemboliye ba¤l› olarak kaybedildi.
Tüm iskemik inmelerin yaklafl›k beflde biri kardiyak kökenli olup sebebi belli olmayan inme tablosunun rutin
de¤erlendirmesinde transtorasik ekokardiyografi vazgeçilmez bir teflhis arac›d›r (1). Sol atriyum içerisinde görülen top fleklinde serbest trombus nadir bir durumdur. ‹lk defa 1814’de Wood taraf›ndan romatizmal mitral darl›kl› 15 yafl›nda bir k›z›n otopsisinde tan›mlanm›flt›r (2).
Serbest dolaflan trombuslerin kayna¤›n›n küçük bir mural trombus oldu¤u bilinmektedir. Bu trombus zaman
içerisinde büyür ve bir sapla duvara tutunarak genifllemeye devam eder. Sap›n incelmesi ve trombusun yeterli büyüklü¤e ulaflmas›yla duvardan kopar (3).
Ailesi otopsiye izin vermedi¤inden tam nedenini aç›klayamasak da sol atriyum içerisinde serbest dolaflan top
fleklindeki trombusun ‘hole-in-one-thrombus’ etkisiyle mitral kapak orifisini tam t›kayarak hastada ani kollapsa ve
ölüme neden oldu¤unu düflünüyoruz (4).
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