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Editöre Mektup
Atypical mitral annular calcification
mimicking an intracardiac tumor.
2007;35:427-9

Sayın Editör,
Derginizin Ekim 2007 tarihli 7. sayısında, Sayın
Türk ve ark. tarafından sunulan “úntrakardiyak tümörü andıran mitral annulus kalsifikasyonu (Atypical
mitral annular calcification mimicking an intracardiac tumor)” baülıklı yazı[1] ilgi ile okunmuütur. Sunulan
olguda, transtorasik ekokardiyografide (TTE), posterior periannüler bölgede, kalp tümörünü andıran,
yuvarlak, ekojenik kitle saptanmıü ve ileri tetkik
olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılmasına karar verilmiütir. Kontrastsız MRG’de sinyal
yoùunluùu göstermeyen kalsifik kitle izlenmiü, konrastlı MRG ile de perfüzyon izlenmemiütir. Sunulan
ekokardiyografi örneùinde, posterior mitral annulusta, heterojen, santral likefaksiyona iüaret eden, santral
ekolusen bölgeler içeren bir kitle olduùu, akustik
gölgelenmenin olmadıùı görülmektedir. Gerek MRG
gerekse TTE bulguları mitral annüler kazeöz kalsifikasyon için tipik olmakla beraber patolojinin ismi
konulmamıütır. Mitral annüler kazeöz kalsifikasyon,
tüm mitral annüler kalsifikasyonların %0.63’ünde,
tüm ekokardiyografik incelemelerin ise %0.067’sinde
saptanan ve genelde prognozu selim olan patolojilerdir.[2] Bu yapılar, kalsifik periannüler tumör, abse
gibi patolojilerden ayrılmalıdır. Kazeöz kalsifikasyon
tanısının konması ve ayırıcı tanının yapılmasında
çokkesitli bilgisayarlı tomografi (BT) oldukça deùerli
bir yöntemdir. Çokkesitli BT’de yoùunlukları çok
farklı alanların yan yana aynı dokuda görülmesi,

Yazarın yanıtı

Sayın Editör,
Türk Kardiyoloji Derneùi Arüivi’nin Ekim 2007
tarihli 7. sayısında tarafımızca sunulan yazıda, posterior mitral annulusta yerleümiü, mitral kapak fonksiyonlarında hemodinamik açıdan anlamlı disfonksi-

negatif Hounsfield ünitesi deùerlerinin yaù dejenerasyonunu, yüksek deùerlerin ise kalsifiye alanları
göstermesi, kazeöz kalsifikasyon tanısını doùrulamaktadır.[3-5] Sunulan olguda, çokkesitli BT yapılmıü
olsaydı bahsedilen bulgular saptanabilir ve kazeöz
kalsifikasyon tanısı konabilirdi.
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yona yol açmayan; bununla birlikte, atipik yerleüim
ve morfolojisi açısından kardiyak kitlelerin ayırıcı
tanısında göz önünde bulundurulması gereken mitral annulus kalsifikasyonu tanımlanmıütır. Kitlenin
ekokardiyografik özellikleri yanı sıra kontrastlı MRG
kesitleri santral likefaksiyonu net olarak ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, eleütiride de belirtildiùi
üzere patolojinin net tarifi yapılmamıütır. Kitlenin
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özellikleri gereùi, herhangi bir hemodinamik anlamı
olmaması, MRG sonrasında mitral annulus kalsifikasyonunun atipik bir görünümü olarak ifade
edilmesi nedeniyle kitlenin ayırıcı tanısı ya da histopatolojik özelliklerinin ortaya konmasına yönelik
daha ileri deùerlendirmeye gerek duyulmamıütır.
Çokkesitli bilgisayarlı tomografinin mitral annüler
kazeöz kalsifikasyon tanısı açısından daha nitelikli
bilgiler saùlayabileceùi bildirilmiütir.[1] Ancak, olgumuzda ayırıcı tanıda bu yönteme baüvurulmamıütır.
Yazarlara yorum ve yönlendirmeleri için teüekkür
ederiz.
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