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Mitral Arka Yaprakçık Patolojisine Bağlı

[(ongenital Mitral Stenozu
~er

ve arkada~ l arını n Ocak 2001 sayılı Türk Kurjyoloji LJ crııeği Arşiv i'nde yay ınlanan konjcnita l
rıitral kapak patolojisi bulunan olgularına benzer;
tliniği nıizde leş his ve tedavi ettiğimiz kongen!tal
'm'iıral kapak palolo.iisi olan bir olguyu literattire sunmayı uygun gördük (l).
Olgu: 17 yaşı nda erkek hasla. Çabuk yonılma ve
<forla ortaya çıkan nefes uarlığı nedeni ile poliklini~ mürancat etti. S ı sertliği ve diyastolik ruhnan ha~cinde belirgin patolojik fizik muayene bulguları
iiiptanıııaclı . Mi tral sıeno7. ön tanısı ilc yapı lan truns~ik ekok ard iyogrııfide milral kapak arka yaprakiık rudimanter, annulusun bclirgin leşnıesi tarzı nda
re hareketsiz; ön yaprakçık ise normal anatomik yaflda idi (Rc~iın 1. diyastol). Arka yaprakçık subvalvuler yapıları geJişmemi~ olup; ön yaprakçık subval·ıuler yapıları nonnal anatomik yapıda idi. Kapak
'iıerinrlc ortalama 13 mmHg gradyeııt alındı ve re-

gurj itan akım saptanmadı. Kapak alanı, basınç yanlanma zamanı ilc 1.1 c m1 olarak hesapl and ı. Hastnnın klinik ve d iğer invaziv değerlend irmeleri de gö7.
önüne alı narak mitral kapnk rcplasın an ı uygul and ı
(2),

Sonuç olarak, rudiınanter arka yaprakçık ilc ı;eyrc
dcn kongenital mitral stenozu olduk~:a nadir o lup;
bazen cri~kin yaşta ancak te~his eclilcbilınektcd i r.
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