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Triküspit ve Pulmoner
Kapak Hastalığı
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TANI ESASLARI
Triküspit yetmezlik
u Jugüler venöz nabızda belirgin v dalgası
u İnspirasyonla artan sternumun sol alt sınırında
duyulan sistolik üfürüm
u Karakteristik Doppler ekokardiyografik bulgular: sağ
ventriküler (RV) volüm yüklenmesi (RV genişlemesi,
paradoksal septal hareket ve interventriküler
septumun diyastolik düzleşmesi), sağ atriyal
genişleme ve sağ atriyumda sistolik türbülans.
Triküspit darlık
u Jugüler venöz nabızda belirgin a dalgası ve azalmış y
inişi
u İnspirasyonla artan, sternumun sol alt sınırında
duyulan diyastolik üfürüm
u Karakteristik Doppler ekokardiyografik bulgular:
kalınlaşmış ve kubbeleşmiş, hareketleri sınırlı bir
kapak, sağ atriyal genişleme, triküspit kapakta artmış
diyastolik hız

u Genel Bakış
Triküspit kapak hastalıklarına olan klinik ilgi klinik
kardiyolojideki birçok ayrı fakat bir o kadar da birbiri
ile ilişkili olaylar sebebi ile artmıştır. Birincisi, yüksek
çözünürlüklü, noninvaziv görüntüleme teknikleri klinisyenlerin triküspit kapağın morfolojisi ve fonksiyonu
hakkında kolayca değerlendirme yapmasına müsaade
edecek şekilde gelişmiş ve güncellenmiştir. İkincisi, triküspit kapak endokarditi sıklığının artan bir sayıda intravenöz ilaç kullanan kişilerin, implante kardiyak cihazı
veya uzun süreli santral venöz kateteri olan hastaların ve
daha az bir oranda da immün sistemi baskılanmış hastaların çoğalmasına bağlı olarak belirgin olarak artmıştır.
Üçüncüsü, şu anda kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile birçok onarıcı perkütan veya cerrahi tek-

nik bulunmaktadır. Ek olarak, hem insanlardaki hem de
hayvanlardaki araştırmalar kardiyovasküler performans
üzerinde sağ kalp hastalıklarının etkisini bire bir serilerde ve sol ventrikül ile paralel etkileşimleri ile ilişkili
olacak şekilde ortaya koymuştur.

u Patofizyoloji ve Etiyoloji
Triküspit kapağın boyutsal olarak eşit olmayan üç yaprakçığı mevcuttur (anterior > septal > posterior). Papiller kaslar sol ventriküldeki kadar iyi tanımlanmış değildir ve hem boyut hem de yaprakçık desteği açısından
birçok varyasyon göstermektedir. Mitral kapakta olduğu gibi, yaprakçıklar, annulus, korda, papiller kaslar ve
komşu miyokard ayrı ayrı normal kapak fonksiyonuna
katılmaktadır ve patofizyolojik olaylara bağlı olarak etkilenebilir (Tablo 21-1).

A. Triküspit Yetmezliği
Triküspit yetmezliği, çok sıklıkla, dilate sağ ventrikülün,
triküspit annulusun ve papiller kasların disfonksiyonu sonucu olan, yapısal olarak normal triküspit kapak
(fonksiyonel triküspit yetmezliği) ile oluşmaktadır.
Fonsiyonel triküspit yetmezliği, genellikle sol kalp
hastalıklı (örneğin sol ventrikül (LV) disfonksiyonu,
mitral kapak hastalığı), pulmoner vasküler ve parankimal hastalıklı, sağ ventrikül (RV) enfarktlı, aritmojenik
RV displazili ve doğumsal kalp hastalıklı hastalarda gözlenmektedir.
Buna karşın, organik triküspit yetmezliği, kapağın
içsel yapısı anatomik olarak anormal olduğunda gelişmektedir.
Romatizmal triküspit yetmezliği, hemen her zaman mitral kapak tutulumu ile birliktedir ve ilişkili
pulmoner hipertansiyona bağlıdır. Romatizmal mitral
kapak hastalığı olan hastaların üçte ikisinde patolojik triküspit kapak tutulumu kanıtı olmasına rağmen,
genellikle genç ve orta yaşlı bayanları etkileyen klinik
olarak belirgin triküspit hastalığı daha nadirdir. Romatizmal triküspit tutulum sıklıkla hafiftir ve genellikle
yaprakçıkların kontraktürü ve komissüral füzyonunun
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Tablo 21-1 Triküspit Kapak Hastalığı Nedenleri
Triküspit Yetmezlik

Triküspit Darlık

Fonksiyonel (triküspit kapak yapısal olarak Romatizmal
normal
Romatizmal

Karsinoid kalp hastalığı

İnfektif endokardik

Tümörler

Konjenital (örn. triküspit kapak prolapsı,
Ebstein anobalisi)

Konjenital (ebstein anomalisi)

Karsinoid kalp hastalığı

Bölgesel kardiyak tamponad

Sistemik lupus eritematozus

Sistemik lupus eritematozus

Katetere bağlı

Fabry hastalığı

Travma

Whiple hastalığı

Tümörler

İnfektif endokardit

Ortotropik kalp nakli

Endomiyokardiyal fibröz

Endomiyokardiyal fibröz

Endokardiyal fibroelastoz

Antifosfolipid sendrom

Metiserjit kullanımı

Antifosfolipid sendromu

sırasıyla yetmezlik ve darlık yapması ile gelişen kapak
yaprakçıklarının ve korda tendineaların fibrozu sonucunda saf yetmezlik veya yetmezlik ve darlığın karışımı
şeklinde klinikte görülmektedir.
Triküspit kapak endokarditi, esasen intravenöz
ilaç kullananlarda ve kronik damar içi cihaz takılı,
soldan sağa şantı olan, yanıkları olan ve immün baskılanmış durumu olan hastalarda gelişmektedir. Enfektif
endokardit, HIV pozitif intravenöz ilaç kullananlarda
HIV negatif olanlara göre daha sıktır. Enfektif endokardit tipik olarak yapısal olarak normal kapakları enfekte
eden virülan patojenlerle gelişmektedir. Staphylococcus
aureus en sık rastlanan organizmadır; diğer sıkça rastlanan patojenler ise streptococci ve enterecocci ‘dir. Pseudomonas ve Candida türleri de sıkça görülmektedir
ve bununla birlikte polimikrobiyal enfeksiyonlar da az
sıklıkta değildir. Sorumlu patojenleri tanımlarken yerleşimi de akılda tutmak gerekmektedir. Fungal endokarditler vejetasyonlar büyükse düşünülmelidir; sıklıkla
obstrüksiyona yol açarlar. Abseler annulus ve septumu
tutabilir ve korda rüptürü veya kapak perforasyonları
triküspit yetmezliğine sebep olabilir.
Karsinoid tümörler, hem triküspit hem de pulmoner kapak hastalıklarının nadir bir sebebidir. Bu tümörler tarafından üretilen vazoaktif maddelerin (esasen
serotonin) sebep olduğuna inanılmaktadır ve karsinoid
kapak hastalığı olan hastaların kalp hastalığı olmayanlara göre daha yüksek serum serotonin ve idrarda metaboliti olan 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIIAA) düzeyleri mevcuttur. Sol taraflı kapak tutulumu akciğerlerdeki
monoamin oksidaz tarafından vazoaktif moleküllerin
inaktivasyonu nedeniyle nadir görülür ancak sağdan
sola şantı veya bronşiyal tümörü olan hastalarda görü-
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lebilir. Kapak, patognomonik plak benzeri fibröz doku
depozitleri göstermektedir (bunlar endokardda da olabilir); yaprakçık bozulması yetmezliğe, darlığa veya her
ikisine sebep olur. Triküspit yetmezliği en sık görülen
durumdur ve karsinoid triküspit kapak hastalığı olan
tüm hastalarda ekokardiyografi ile tespit edilebilir. Kardiyak tutulum ilerleyicidir ve böyle hastalarda belirgin
morbidite ve mortaliteye sebep olur fakat erken tanı ve
cerrahi müdahale sağ kalımı uzatabilir. Uzun dönem
sağ kalım triküspit kapak replasmanı sonrasında bildirilmiştir ancak karsinoid plaklar biyoprotez kapaklarda
da birikebilmektedir.
Triküspit kapak prolapsusu, en fazla miksamatöz
dejenerasyon nedeniyle mitral kapak prolapsusu olan
hastalarda gözlenir ve bu vakaların %50 kadarında eş
zamanlı gözlenmektedir. Bununla birlikte izole tutulum hem ekokardiyografi hem de nekropsi incelemelerinde görülmüştür. Anterior yaprakçık prolapsusu
en sıktır, bunu septal ve posterior yaprakçıklar takip
etmektedir. İlişkili triküspit yetmezliği genellikle hafiftir. Triküspit kapak prolapsusu, yaygın bağ dokusu
hastalığının bir belirteci ve mitral kapak prolapsusu
olan hastalarda kötü prognoz göstergesi olabilmesine
rağmen klinik önemi halen tanımlanamamıştır. Mitral
kapak prolapsusunda olduğu gibi, belirsiz klinik, ekokardiyografik ve anjiyografik tanımlamalar sebebi ile
triküspit kapak prolapsusunun kesin insidansını belirlemek zordur.
Triküspit yetmezliği, septal ve posterior triküspit
yaprakçıklarının apikal yer değiştirmesi sebebi ile olan
triküspit kapağın Ebstein anomalisinin sık görülen bir
komponentidir. Sağ ventrikülün değişken bir bölümünün “atriyalizasyon”u ile ve anterior yaprakçığı ve atriyal
septumu ilgilendiren bir grup anormallik ile sonuçlanır.
Triküspit kapağın aşağı yer değiştirmesi sıklıkla triküspit kaçak üfürümüne yol açar (en iyi apikal bölgede duyulur). Bu sık olmayan doğumsal anomali sağdan sola
intratriyal şantlaşma, RV disfonksiyonu, supraventriküler aritmiler ve ani ölümle ilişkilidir.
En azından orta derecedeki triküspit yetmezliği,
sistemik lupus eritematozus olan vakaların %25’inde
görülebilir; belirgin triküspit yetmezliği genellikle lupusa bağlı pulmoner hastalığı tarafından geliştirilen
pulmoner hipertansiyona bağlıdır. Triküspit kapağı
tutan Libman-Sacs endokarditi çok daha az sıklıktadır.
Bununla birlikte, Libman-Sacs endokarditi kapak kalınlaşmasına, izole triküspit tutulumuna ve bakteriyel
olmayan vejetasyonlara sebep olduğu gösterilmiş olan
antifosfolipid antikorları ile ilişkilidir. Kapak hastalığının sebebi az anlaşılabilmiştir ancak intravalvüler kapiller trombozun bir faktör olduğuna inanılmaktadır.
Çoğu hastada, kombine triküspit yetmezliği ve darlığı
görülmektedir ve yetmezlik tipik olarak orta veya ciddi
düzeydedir. Pulmoner hipertansiyon genellikle mevcuttur ve kapak disfonksiyonuna sebep olur.
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Katatere bağlı triküspit yetmezliği vakaların yaklaşık %50’sinde kapaktan geçen kateterlerle oluşmasına
rağmen, yetmezlik oldukça küçük, klinik olarak önemsiz ve genellikle kateter çekildiğinde yok olmaktadır.
Triküspit yetmezliği, başarılı mitral kapak replasmanının (MVR) geç bir komplikasyonu olarak oluşabilir.
Yapılan bir seride, Doppler ile saptanan orta ila ciddi
yetmezlik, MVR’yi takip eden ortalama 11 yılda hastaların üçte ikisinde gelişmiştir; bu hastaların üçte birinden fazlasında klinik olarak belirgin triküspit yetmezliği
mevcuttu. Diğer sebepler, künt ya da penetran travma
(papiller kas rüptürü, kordal ayrışma veya kopma, yaprakçık rüptürü, tam kapak parçalaması), primer veya
sekonder kardiyak tümörler, ortotopik kalp nakli ve endomiyokardiyal fibrozu içerir.

B. Triküspit Darlığı
Triküspit darlığı romatizmal kökene bağlı olan nadir
bir durumdur ve sıklıkla mitral darlığa eşlik eder. İzole romatizmal triküspit darlığı nadirdir ve subvalvüler
hastalık triküspit darlıkta mitral darlığına nazaran daha
az ciddidir. İzole karsinoid triküspit darlığı da nadirdir;
triküspit yetmezliği daha sıktır ve genellikle pulmoner
darlıkla beraber oluşur. Sağ atriyal (RA) miksomalar
ve tıkayıcı metastatik tümörler triküspit darlıktan ayırt
edilemeyen hemodinamik değişiklikler üretebilirler.
Triküspit darlığı doğumsal olabilir ve Ebstein anomalisinde nadiren ön plandadır. Triküspit kapağa komşu
perikardiyal efüzyon nedeni ile dışarıdan bası triküspit
darlığının alışılmadık bir sebebidir. Diğer alışılmadık
sebepler sistemik lupus eritematozusu, Whipple hastalığını, Fabry hastalığını, antifosfolipid sendromunu,
infektif endokarditi, endokardiyal fibroelastozu ve metiserjit tedavisinin sekelini içermektedir. Protez triküspit
kapağının diğer tüm protez kapaklarda olduğu gibi doğası gereği dar olduğu akılda tutulmalıdır.
Arora R, et al. Prevalence of tricuspid valve disease in rheumatic
heart disease. J Am Coll Cardiol. 2012;59:E1263.
Mutlak D, et al. Echocardiography-based spectrum of severe tricuspid regurgitation: the frequency of apparently idiopathic
tricuspid regurgitation. J Am Soc Echocardiogr. 2007;20:405–8.
[PMID: 17400120]
Perez-Villa F, et al. Severe valvular regurgitation and antiphospholipid antibodies in systemic lupus erythematosus: a
prospective, long-term, follow-up study. Arthritis Rheum.
2005;53(3):460–7. [PMID: 15934103]

u Klinik Bulgular
A. Semptom ve Bulgular
Triküspit kapak hastalığının klinik olarak tanınması zor
olabilir. Semptomlar, sistemik lupus eritematozus, infektif endokardit, travma veya neoplazi gibi ilişkili hastalıklar tarafından maskelenebilir. Baskın ortaya çıkan
özellikler genellikle kökende kardiyak olduğu düşünül-

meyen semptomlar olabilir: abdominal rahatsızlık, asit,
sarılık, kilo kaybı ve halsizlik. Ek olarak, ilişkili kardiyovasküler hastalığı olan hastalar tanıyı geciktirebilecek
nonspesifik semptomları (mitral darlıkta eforla gelen
nefes darlığı ve yorgunluk) olabilir ve triküspit kapak
hastalığı şüphesini giderebilir. Örneğin mitral darlıklı
hastalarda, triküspit kapak hastalığı pulmoner dolaşımı korur ve eforla gelen nefes darlığı, pulmoner ödem
ve hemoptizi aşırı yorgunluk hikayesi açığa kavuşmasına rağmen daha az sıklıkla görülür. Bununla birlikte,
sıklıkla triküspit kapak hastalığının tanısını koymakta
hikaye yetersizdir ve sadece dikkatli bir fizik muayene
gerekli ipuçlarını sağlar.

B. Fizik Muayene
1. Jugüler venöz atım—İnternal jugüler ven etkin
kapakçıklar içermediği için, RA basıncını tahmin etmek
için gözlemlenebilir (Şekil 21-1 normal jugüler venöz
atım göstermektedir). Üç dalga (a, c, ve v) ve iki iniş, x ve
y (sırasıyla a ve v dalgalarına karşılık gelmektedir), vardır. a dalgası ve başlangıç inişi sırasıyla atriyal kontraksiyon ve relaksasyonu ile oluşur. x inişi sağ ventrikülün
izovolümetrik kontraksiyonu ve bunun sonucunda oluşan sağ atriyuma doğru tiküspit kapağın bombeleşmesi
sonucu gelişen c dalgası sayesinde durdurulmaktadır. x
inişinin devamlılığı (bazen x’ olarak da adlandırılır) RV
ejeksiyonu sırasında apekse doğru arteriyovenöz (AV)
halkanın inişi sayesinde oluşmaktadır. Sağ atriyum dolar ve triküspit kapağı kapandığı için RA basıncı arttığında v dalgasını oluşturur. Kapak açıldığı zaman hacim
ve basınçtaki ani düşüş y inşini oluşturur. Küçük fakat
değişken bir gecikme haricinde jugüler venöz atım ve
RA basınç değişimleri benzerdir.
Jugüler venöz atımı gözlerken muayene eden kişi
santral venöz (ortalama RA) basıncın büyüklüğüne, dominant dalgaya (a veya v)ve solunumla atım sınırlarının
değişimine dikkat etmelidir. Triküspit kapak hastalığı
tipik olarak artmış santral venöz basınçla birliktedir.

TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ—Jugüler venöz atımın x
inişi erken v dalgası (c-v dalgası) ile hızlı y inişi sayesinde durdurulur (Şekil 21-2). Bu bulgular karakteristik olarak inspirasyon sırasında güçlenmektedir. Boyun
damarları dolar ve kulaklarda uğuldama olabilir. Venöz
distansiyon jugüler atım sınırını maskeleyebileceği için
hastanın başını kaldırmak önemlidir. Sağ ventrikül yüklenmesi sol sternal sınırda belirgin pulsasyonlara sebep
olmaktadır.
A.

TRİKÜSPİT DARLIĞI—Triküspit darlıkta (Şekil 213), jugüler venlerin inspeksiyonu inspirasyonla artan bir
dominant a dalgası (sinüs ritminin mevcut olduğunu
varsayarsak) ve erken RV diyastolik dolumdaki dirence
bağlı olarak yavaş ve sığ bir y inişi göstermektedir.

B.
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▲ Şekil 21–1. Hızlı (A) ve yavaş (B) kalp hızlarında normal jugüler venöz atım traseleri. a dalgası dominant
yansımadır. Düşük kalp hızlarında, sağ ventriküler dolumunun sonunu gösteren bir h dalgası görülebilir. LSB;
sol sternal sınır.

2. Kardiyak oskültasyon
A. TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ—Triküspit yetmezliği
klasik olarak sağ veya sol midsternal sınırda en iyi duyulan holosistolik üfürüm ile karakterizedir fakat sağ
ventrikül belirgin olarak dilate ise üfürümün yerleşimi
sola doğru kayabilir ve mitral yetmezliği taklit edebilir.
Triküspit yetmezliğinin oskültasyondaki temel bulgusu
artmış sistemik venöz dönüş ve triküspit kapak akımına bağlı olarak gelişen inspiratuvar augmentasyondur
(Şekil 21-4). Ciddi triküspit yetmezliği, belirgin artmış
RA basınçları ve RV sistolik yetmezliği gibi durumlarda
üfürüm inspirasyonla artmayabilir. Holosistolik olarak
genellikle tarif edilmesine rağmen üfürümün zamanı
erken, orta veya geç sistolik olabilir. Üfürüm, triküspit
yetmezliği ciddi ve akutsa dekreşendo şeklinde olabilir
ve karakteri devasa bir c-v dalgası şeklinde olur; triküspit darlığına benzeyen middiyastolik akış gürültüsü olabilir. Triküspit yetmezliğinin üfürümü genellikle trilsizdir ve üfürümün yayılımı azdır. Triküspit kapak sistolde
genişçe açıldığı zaman herhangi bir üfürüm olmayabilir.
İnspirasyonla ve yoğunluk olarak değişken olan bir S3,
sıklıkla aşırı dilate sağ ventrikülle ilişkilidir. Eğer belirgin RV hipertrofisi varsa S4 de duyulabilir.

B. TRİKÜSPİT DARLIĞI—Triküspit açılma sesini mitral
açılma sesinden ayırdetmek zordur ve oskültasyon bulgularını mevcut mitral darlıktan ayırt etmek zor olabilir.
Bununla birlikte mitral darlıktan farklı olarak triküspit darlığının diyastolik gürültüsü yüksek seviyelidir,
inspirasyonla artar, alt sol sternal sınırda genellikle en
yüksektir ve mitral darlığının açılma sesini takip eder.
Triküspit darlık üfürümü sıklıkla cızırtılıdır, birinci kalp
sesinden önce biter ve normal sinüs ritimli hastalarda
presistolik kreşendo yoktur. büyük atriyal septal defektlerde ve ciddi triküspit yetmezliği durumunda görece
triküspit darlık nedeniyle diyastolik bir üfürüm ile duyulabilir. Normal sinüs ritimli hastalarda, presistolik hepatik pulsasyon hissedilebilir; bu, daralmış kapağa karşı
gelişen atriyal kasılmadan kaynaklanan kaçağa bağlıdır.
Eğer kronikse hem triküspit darlığı hem de yetmezliği
asite, periferik ödeme, sarılığa, sersemliğe ve kas kaybına sebep olabilir. Sıklıkla yatak başında şüphelenilerek
tanısı konulan triküspit kapak hastalığı, hemen her zaman ekokardiyografi ile gösterilebilir.
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▲ Şekil 21–2. Pulmoner hipertansiyona sekonder gelişen mitral darlıklı ve triküspit yetmezlikli bir hastadan
jugüler venöz atım trasesi. Sığ x inişine, midsistolik s dalgasına ve v dalgasındaki solunumsal artışa dikkat ediniz

a dalgası

a dalgası

a dalgası

▲ Şekil 21–3. Romatizmal triküspit darlığı olan bir hastanın jugüler venöz atım trasesi ve fonokardiyogramı.
Dikkat çekici a dalgalarına ve sığ y inişine dikkat ediniz. Güçlü bir S1 ve açılma sesi eşlik eden fonokardiyogramda belirgindir.
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▲ Şekil 21–4. Kalp yetmezliğine bağlı gelişen triküspit yetmezlikli bir hastanın fonokardiyogramı. Özellikle
alttak, fonokardyografik trasede açıkça sistolik üfürümün inspirasyonla arttığı görülmektedir. Üfürümün ikinci
kalp sesine uzanmadığına dikkat ediniz.

C. Tanısal Çalışmalar
Şüpheli triküspit kapak hastalığının tanısal değerlendirilmesi elektrokardiyografiyi (EKG), göğüs filmini,
ekokardiyografiyi ve kardiyak kateterizasyonu içermektedir. Hareketli manyetik rezonans görüntülemedeki
(MRG) ve bilgisayarlı tomografideki (BT) sınırlı deneyim belirli durumlar dışında (karsinoid kalp hastalığı
gibi) bu tekniklerin ekokardiyografiye nazaran belirgin
bir avantajının olmadığını göstermektedir.
1. Elektrokardiyografi—RV hipertrofi olmaksızın RA genişlemesini gösteren P dalgaları izole triküspit
darlığını telkin etmektedir. Bununla birlikte daha sıklıkla ritim atriyal fibrilasyondur. Pulmoner hipertansiyon
triküspit yetmezliğinin sebebi olduğu zaman, EKG sağ
aks deviasyonlu ve V1 ve V2’de uzamış R dalgalı RV hipertrofisini ve RA genişlemesini gösterebilir (Şekil 215A). Atriyal fibrilasyon da sıktır ve inkomplet sağ dal
bloğu ve V1 deki Q dalgaları nadiren görülür. Preeksitasyon sıklıkla Ebstein anomalisi ile birliktedir (Şekil
21-5B).
2. Göğüs grafisi—Triküspit darlıkta göğüs filmi belirgin sağ kalp sınırının, RA genişlemesi ve dilate süperior vena kava ve azigos veni ile belirginleşmesinin olduğu kardiyomegali ile karakterizedir. Pulmoner vasküler
görünümler belirgin olarak kaybolmuş olabilir. Triküspit yetmezliğindeki göğüs filmi RA ve RV genişlemesine bağlımlı olarak kardiyomegali gösterebilir; plevral
efüzyonlar ve asite bağlı yükselmiş diyafram görülebilir.
Genel olarak, pulmoner konjesyonun ya da pulmoner
hipertansiyonun yokluğunda dilate bir kalp ya triküspit
kapak hastalığını ya da perikardiyal efüzyonu düşün-

dürmelidir. Masif RA genişlemesi Ebstein anomalisini
telkin eder.
3. Ekokardiyografi—Ekokardiyografi, triküspit
kapak hastalığını değerlendirmede en kullanışlı noninvaziv testtir. İki boyutlu ve Doppler ekokardiyografi
tetkikleri sol ventrikül ve diğer kardiyak kapaklarla
(örn. mitral darlık) ilişkili hastalıkları tanımlayabilir,
kronik triküspit kapak hastalığının anatomik sekelini
gösterebilir (örn. dilate sağ kalp boşlukları) ve triküspit
kapağın yapısal anomalilerini saptayabilir (örn. azalmış
hareketi olan kalınlaşmış triküspit kapağı, triküspit annulusun kompresyonunu, tümör tutulumunu veya prolabe olmuş veya bozulmuş kapakçıkları ve vejetasyonları; Şekil 21-6). Üç boyutlu ekokardiyografi triküspit
kapağın anatomisini tanımlamada yardımcı olabilir.

TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ—Triküspit yetmezliğinde
ekokardiyografik bulgular genellikle dilate sağ ventrikül, paradoksal septal hareket ve interventriküler septumun diyastolik düzleşmesi gibi RV volüm yüklenmesi
görülmektedir. Renkli akım Doppler ekokardiyografi
triküspitteki regürjitan jeti gösterebilir. Triküspit kapak
diyastolik gradiyenti Sürekli dalga Doppler kullanarak
hesaplanabilir ve pulmoner arter basıncı, pulmoner arter hızlanma zamanı veya triküspit regürjitan jet pik hızı
ile tahmin edilebilir. İki boyutlu ekokardiyografi, hem
fonksiyonel triküspit yetmezliğinin hem de triküspit kapağın organik hastalığına sebep olan sol kalp veya RV
hastalığının primer hastalıkları arasında ayırım yapar.
İnferior vena kava ve hepatik venlerde, kol veninden
verilen köpürtülmüş serum fizyolojik enjeksiyonunu
takiben kontrastın bulunması belirgin triküspit yetmezliğini göstermektedir. Diğer taraftan diyastol sırasında

A.
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▲ Şekil 21–5. Triküspit kapak hastalığı olan hastaların elektrokardiyogramları. A: Mitral darlığı ve izole triküspit darlığı. V1deki Uzun başlangıçlı P dalgası kuvvetleri sağ atriyal genişlemeyi belirtmektedir. Sağ ventrikül
hipertrofisi ile ilgili herhangi bir elektrokardiyografik kanıt mevcut değildir. B: Ebstein anomalili ve preeksitasyonlu hasta. Delta dalgaları psödoinfarkt paterni yaratmaktadır. II ve V2 deki P-dalgası amplitüdü sağ atriyal
genişleme ile ilişkilidir.

3,4 cm’den küçük triküspit kapak annulusu belirgin triküspit yetmezliğini dışlamaktadır.
Sağ atriyumdaki sistolik türbülansın geçici ve uzaysal dağılımı renkli akım haritalama yöntemi ile yetmezliğin ciddiyetini tahmin etme yöntemi olabilir. Hepatik
venlerdeki Doppler sinyalinin sistolik geri dönüşü belirgin triküspit yetmezliğini gösterir. Kantitatif olarak
efektif regürjitan orifisini, regürjitan volümünü ve
ragürjitasyon fraksiyonunu tahmin eden Doppler teknikleri geliştirilmiş ve güncellenmiştir. Doppler ile saptanan triküspit yetmezliğinin sıklıkla normal bireylerde
de olduğu bilinmelidir. Böylesi vakalarda, Doppler sinyali holosistolik olmama eğilimindedir ve sistolik türbülans sağ atriyumun küçük bir alanını kaplamaktadır.
B.

TRİKÜSPİT

DARLIĞI—Şekil 21-7’de de gösterildiği

gibi stenotik triküspit kapağı kalınlaşmış ve bombeleşmiştir ve sınırlı hareketi mevcuttur. Sadece ekokardiyografik görünüm yanıltabilir çünkü triküspit darlığı gösteren iki boyutlu ekokardiyografik bulguları olan çoğu
hastanın triküspit kapak diyastolik basınç gradiyentleri

normaldir. Sağ atriyumun genellikle dilate olmasına
rağmen sağ ventrikül izole triküspit darlıkta genişlememiştir. Darlığın ciddiyeti sürekli dalga Doppler ile
saptanmaktadır. Stenotik triküspit kapağından kesin pik
anlık ve ortalama gradiyentleri, darlıktan geçen hız (V)
ve basınç düşüşü (dP) ile ilişkili olan modifiye Bernoulli denklemi ile hesaplanır (dP = 4V2). Mitral kapakta
başarılı bir şekilde kullanılan kapak orifis alanını hesaplamak için basınç yarı zaman metodu triküspit kapağı
için güncellenmemiştir. 1,0 cm2’nin altındaki triküspit
kapak alanı ciddi triküspit darlığını göstermektedir.
4. Kardiyak Kateterizasyon
A. TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ—Sağ ventriküle radyoopak

madde enjeksiyonunu takiben sağ atriyumun opaklaşması yetmezliğin ciddiyetini saptar ve tahmin ettirir. Sağ
ventrikülografi, triküspit kapak yoluyla kateter girişimini gerektirmesine rağmen, normal şartlarda sağ atriyuma belirgin bir kontrast kaçışı olmamaktadır. Sağ atriyal
ve ventriküler basınçlar artar ve RA basıncı, büyük bir
c-v dalgası ve kayıp bir x inişi sayesinde “ventrikülarize”
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▲ Şekil 21–6. Triküspit kapak yaprakçıklarının anomalilerini gösteren iki boyutlu ekokardiyografiler. A: Enfektif endokardit. RA, sağ atriyum; RV, sağ ventrikül; Veg, triküspit kapak vejetasyonu. B: Ebstein anomalisi. Triküspit kapak annulüsuna komşu olan septal yaprakçık (TVsl) yer değişimine dikkat ediniz. LV, sol ventrikül; RA, sağ
atriyum. C: Karsinoid sendrom. Kalınlaşmış ve rijit triküspit yaprakçıklara dikkat ediniz (ok).

olabilir (Şekil 21-8A). Kussmaul işareti (inspirasyonla
artmış RA basıncı veya RA basıncında normal düşüşün
yokluğu) yetmezlik ciddi ise görülebilir.
B.

TRİKÜSPİT

DARLIK—Triküspit darlıkta ortalama

RA basıncı artar, karakteristik olarak, a dalgası belirgindir ve y inişi yavaştır. Triküspit darlığının temel
bulgusu sağ atriyum ve sağ ventrikül arasındaki inspirasyonla artan diyastolik gradiyenttir (Şekil 21-8B).
Gradiyentler sıklıkla küçüktür; bununla birlikte, aynı
anda RA ve RV basınçlarının iki optimal damped kateter ve eşit duyarlılıktaki transdüserle kayıt edilmesi
ile saptanması sağlanabilir. Düşük gradiyent sebebiyle,
kapak alanının hesaplanması gerçekçi değildir. Kalp
hızını arttırmak için atropin enjeksiyonu veya hızlı

volümlerde infüzyonu diyastolik gradiyenti arttırarak
tanıyı kolaylaştırmaktadır.
American College of Cardiology; American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1998 guidelines for the management of patients with
valvular heart disease); Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Bonow RO, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the
management of patients with valvular heart disease: a report
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing Committee
to Revise the 1998 guidelines for the management of patients
with valvular heart disease) developed in collaboration with
the Society of Cardiovascular Anesthesiologists endorsed by
the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol.
2006;48(3):e1–148. [PMID: 16875962]
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▲ Şekil 21–7. A: İki boyutlu ekokardiyografide kalınlaşmış ve kubbeleşmiş triküspit kapağı (ok) gösteren romatizmal triküspit kapak hastalığı olan bir hastadan. Sağ atriyum oldukça geniş ve sağ ventrikülde aynı zamanda
genişlemiş. B: Sürekli dalga Doppler, aynı hastadan. Triküspit yetmezliği ve darlığı doğruluyor. Diyastol süresinde bazalin üstünde yüksek hızlı dalga sağ ventrikül içeri akımını gösteriyor. Sistol süresinde bazal altındaki
sinyal TY gösteriyor.

u Tedavi
A. Medikal Tedavi
TY pulmoner yetmezliği yokken iyi tolere edilebilir.
Pulmoner arter basıncı arttığında kardiyak debi düşer
ve sağ kalp yetmezliği semptomlarına yol açar (ödem,
yorgunluk ve nefes darlığı). Sodyum kısıtlaması ve potent loop diüretikleri, angiyotensin dönüştürücü enzim
(ACE) inhibitörleri veya angiyotensin reseptör antagonistlerinin kullanımı sağ atriyum basıncını düşürür.
Medikal tedavi ayrıca pulmoner hipertansiyona da yönelmelidir ki nedene bağlı olarak genellikle nitrik oksit
donörleri, fosfodiesteraz inhibitörleri, endotelin antagonistleri ve prostasiklin analogları (tek başına veya kombine edilere) ile tedavi edilir. İlişkili sistemik hastalığın
tedavisi tedavi algoritmasında önemli bir yöndür: ancak
bu bölümün konusunun ötesindedir. Semptomatik triküspit darlık cerrahi olarak tedavi edilir.

B. Cerrahi
Triküspit kapak cerrahisi tamir, rekonstriksiyon, eksizyon veya protez kapak replasmanını içerir. Stenotik
triküspit kapağın ameliyat edilmesi kararı oldukça zorludur. Cerrah yetmezliğin fonksiyonel mi organik mi
olduğunu belirlemek zorundadır; eğer fonksiyonelse
primer prosedüre pulmoner arter basınç cevabının önceden kestirilmesi gereklidir. Örnek olarak pulmoner arter
basıncında postoperatif düşüşün olma ihtimali yüksekse
fonksyonel triküspit yetmezliği tamiratı gerekli değildir.
Ek olarak şiddetli sağ ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda fonksiyonel rejürjitan triküspit kapak onarımı
durumu düzeltmeyecektir. Buna rağmen pulmoner arter

basıncı düşüşüne triküspit yetmezliği cevabını öngörmek zordur ve yukarıda belirtildiği gibi belirgin triküspit yetmezlik düşmüş pulmoner arter basıncına rağmen
sıklıkla başarılı mitral kapak replasmanının (MVR) bir
komplikasyonudur. MVR’yi takiben triküspit yetmezlik
düzeltme ameliyatınının yüksek morbidite ve mortalite
oranları nedeniyle herhangi bir seviyede preoperatif triküspit yetmezlik varlığında özellikle de organik yetmezliği durumunda aynı zamanda triküspit kapak tamirinin
de önerilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca “fonksiyonel”
triküspit yetmezliği saptanmamış anüler tutuluma bağlı
olabileceği ve anüler dilasyon progresif olabileceği için,
anüler çap 21 mm/m2’yi geçtiğinde “profilaktik” triküspit annüloplasti önerilir. Kapağın tamir mi edileceği veya
protez mi konacağı kararı kapak tamirinin cerrahi prosedürüyle altta yatan hastalığa bağlı olarak verilmelidir.
Tromboz triküspit kapakta mitral protezden daha sık
problem yaratmaktadır. Bu nedenle mümkünse primer
kapak tamiri tercih edilmelidir. Stenotik triküspit kapağın
tamiri yelpaze kordların ve tanımlanması ve dağıtılmasını, kapakçık dekalsifikasyonunu ve kord ya da papiller
kas bölünmesini içerir.
Annüloplasti triküspit kapak annulusunun düzgün
dilatasyonu işlemidir. Simetrik olmayan dilatasyon tipik
olarak anterior ve posterior kapakçıklar etrafındadır
(anteriordan çok posterior). Bu işlem anterior ve posterior annulusları genişletilmesinin ve esnekleştirilmesini
içerir. Güncel cerrahi seriler kapak tamiratı olsun veya
olmasın agresif triküspit kapak anüloplastisinin üstün
sonuçlarını göstermektedir. Triküspit kapak tamir edilemediğinde ve replasman gerektiğinde her ne kadar mekanik protezlerdeki gelişmelerle tromboz riski azaltılmış
olsa da tromboz riskinin düşüklüğü nedeniyle domuz
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▲ Şekil 21–8. Triküspit kapak hastalığı olan hastada hemodinamik kayıtlar. A: Şiddetli triküspit yetmezliği. Sağ
atriyal basınçta ventrikülizasyon var. Bu basınç sağ ventrikül basıncından ayırt edilemiyor. B: Romatizmal triküspit darlığı olan hastada sağ atriyum ve ventrikül basınçlarının eş zamanlı ve eşit duyarlılıktaki kayıtları. Diastolde
sağ atriyum-sağ ventrikül gradienti inspirasyon ile artıyor. (Fowler ve arkadaşlarının izniyle çoğaltılmıştır. Diagnosis of
Heart Disease. New York: Springer-Verlag, 1991.)

protezi tercih edilmelidir. Biyoprotez kapaklar meka-

bir meta analiz biyoprotez ve mekanik kapaklarda uzun

nik protezlerden daha geç bozulma eğilimindedir. Eğer

dönemli sonuçların (mortalite, tromboz, yapısal bozul-

antikoagülasyon başka nedenlerden dolayı gerekliyse

ma) benzer olduğuna işaret etmiştir.

St. Jude protezi özellikle genç hastalarda bazı cerrahlar

Triküspit kapak endokarditi olan hastalarda primer

tarafından tercih edilmektedir. Yakın zamanda yapılan

cerrahi endikasyonlar kontrol edilemeyen enfeksiyon,
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septik emboli veya refrakter konjestif kalp yetmezliğidir.
Virülan organizmalar kural olsa da yoklukları halinde
dahi cerrahi endikasyon mevcuttur. Triküspit kapağın
total eksizyonu, damardan ilaç kullananlar için hem tekrar kullanım açısından hem de protez kapak endokarditi tehlikesi açısından uygun bir seçenektir. Daha önce
de belirtildiği gibi pulmoner hipertansiyon olmaksızın
triküspit yetmezliği iyi tolere edilmektedir, bununla birlikte, hastaların %20’si sağ kalp yetmezliği nedeni ile en
sonunda kapak replasmanına ihtiyaç duymaktadır. Kapak eksizyonuna alternatif olarak debridman ve kapak
onarımı önerilmiştir.
Nativ kapak triküspit darlıkta ve stenotik biyoprotez
triküspit kapaklarda başarılı perkütan balon valvüloplastiler bildirilmiştir fakat deneyim sınırlıdır. Perkütan
balon valvulotomi ile cerrahi valvüloplastiyi kıyaslayan
yayınlanmış herhangi bir çalışma yoktur ve sadece sınırlı uzun dönem sonuçlar yayınlanmıştır.
Antunes MJ, et al. Management of tricuspid valve regurgitation.
Heart. 2007;93(2):271–6. [PMID: 17228081]
Bonow RO, et al. American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2008 focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines
for the management of patients with valvular heart disease: a
report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2008;52(13):e1–142. [PMID: 18848134]
Marquis-Gravel G, et al. Retrospective cohort analysis of 926 tricuspid valve surgeries: clinical and hemodynamic outcomes
with propensity score analysis. Am Heart J. 2012;163:851–8.e1.
[PMID: 22607864]
Pfannmüller B, et al. Isolated tricuspid valve surgery in patients
with previous cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. August 28, 2012 [Epub ahead of print] [PMID: 22939859]
Raikhelkar J, et al. Isolated tricuspid valve surgery: predictors of
adverse outcome and survival. Heart Lung Circ. 2013;22: 211–
20. [PMID: 23103071]
Taramasso M, et al. The growing clinical importance of secondary
tricuspid regurgitation. J Am Coll Cardiol. 2012;59:703–10.
[PMID: 22340261]
Vahanian A, et al. Guidelines on the management of valvular heart
disease: The Task Force on the Management of Valvular Heart
Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J.
2007;28(2):230–68. [PMID: 17259184]
Vassileva CM, et al. Tricuspid valve surgery: the past 10 years from
the Nationwide Inpatient
Sample (NIS) database. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;143:1043–
9. [PMID: 21872283]

u Prognoz
Triküspit kapak hastalığının doğal seyri, ilişkili valvüler
lezyonlar ile altta yatan hastalığın fonksiyonuna bağlıdır. İzole lezyonlar nadirdir ve doğal seyirleri bilinmemektedir.
Etiyolojiden bağımsız olarak, triküspit yetmezliği
azalmış sağ kalım ile ilişkilidir ve mortalite yetmezliğin
ciddiyeti arttıkça artmaktadır. Genel olarak, triküspit

kapak cerrahisinin sonuçları, kapak lezyon tipine, düzeltici prosedürlere, LV ve RV fonksiyonlarının derece
ve geri dönüşebilirliğine ve pulmoner vasküler resistansa bağlıdır. Rezidü triküspit yetmezliği genellikle
pulmoner vasküler rezistans yüksek kaldığında gelişmektedir. Çoğu hastada triküspit kapak replasmanını
takiben az ile orta düzeyde bir triküspit kapak gradiyenti bulunmaktadır; rezidü triküspit kapak kaçakları
gibi bunlar klinik olarak çok önemli değildirler. Çoğu
cerrah replasman yerine tamiri tercih etmesine rağmen,
bu yaklaşımın üstünlüğünü kanıtlamak zordur.
Yang W, et al. Vena contracta width as a predictor of adverse outcomes in patients with severe isolated tricuspid regurgitation.
J Am Soc Echocardiogr. 2011;24:1013–9. [PMID: 21820277]

PULMONER KAPAK HASTALIĞI

TANI ESASLARI
Pulmoner yetmezlik
u Sol üst sternal sınırda inspirasyonla artan diyastolik
üfürüm
u Gürültülü bir P2 ile S2 çiftleşmesi
u Kapaksal anomalileri içeren karakteristik Doppler
ekokardiyografik bulgular (etiyolojiye bağlı olarak),
sağ ventriküler genişleme ve sağ ventrikül çıkış
yolunda diyastolik türbülans.
Pulmoner darlık
Sistolik klikle birlikte olan sol ikinci interkostal aralıkta
sistolik üfürüm.
u Yumuşak bir P2 ile S2 çiftleşmesi
u Kalınlaşmış ve çökmüş yaprakçık ve pulmoner
kapaktan artmış sistolik hızları içeren karakteristik
Doppler ekokardiyografik bulgular.
u

u Genel Bakış
Geçen birkaç on yılda non-invaziv kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanlarında
yapılan teknolojik gelişimler, pulmoner kapak hastalığının tanısında ve yönetiminde belirgin etkiler yapmıştır.

u Patofizyoloji ve Etiyoloji
Normal pulmoner kapak anterior, sol ve sağ yaprakçıkları olan semilunar bir kapaktır. Kapak annulusunda olduğu gibi kapak yaprakçıklarının fonksiyonu ve yapısı
birçok hastalıktan olumsuz yönde etkilenebilir.

TRİKÜSPİT VE PULMONER KAPAK HASTALIĞI
A. Pulmoner Yetmezlik
Eser miktardan hafif miktara kadar olan pulmoner yetmezlik hemen hemen her yaştan herkeste görülmektedir
fakat daha ciddi pulmoner yetmezlik sıklıkla pulmoner
hipertansiyon durumunda görülür. Yetmezlik, pulmoner
kapak halkasının genişlemesi ile oluşur ve pulmoner hipertansiyonun herhangi bir sebebi pulmoner yetmezliği
alevlendirebilir. Pulmoner gövdenin idiyopatik genişlemesi ve Marfan sendromu kapak halkasının benzer
şekilde bozulması ile pulmoner yetmezliğe sebep olabilir.
Enfektif endokardit nadirdir ancak mevcut olduğunda
yaprakçıkların kendilerine ait disfonksiyonuna yol açan
vejetasyonlarla birlikte pulmoner yetmezliğe yol açabilir.
Pulmoner kapak endokardit için en az etkilenecek bölge olmasına rağmen intravenöz ilaç bağımlıları, immün
baskılanmış kişiler ve subklinik pulmoner darlığı olan
hastalar risk altındaki artan bir popülasyon olarak dikkat çekmektedir. Pulmoner yetmezlik Fallot tetralojisine veya doğumsal pulmoner darlığa bağlı yapılan balon
valvüloplasti için cerrahi girişimlerin bir sonucu olarak
da oluşabilir. Pulmoner yetmezlik genellikle hafiftir ve
hemodinamik olarak belirgin değildir ancak nadir vakalarda pulmoner kapak replasmanını gerektirecek düzeyde
RV dilatasyonuna ilerleyebilir. Romatizmal kalp hastalığı
pulmoner yetmezliğin sık olmayan bir sebebidir ve çoklu kapak hastalıkları durumunda değişmez bir biçimde
oluşmaktadır. Pulmoner yetmezliğin diğer nadir sebepleri arasında göğüs travması, karsinoid tümörler, sifiliz
ve kateter ile ilişkili kapak disfonksiyonu bulunmaktadır.

B. Pulmoner Darlık
Pulmoner darlık, vakaların %95’inden fazlasında doğumsal bir hastalıktır. Subvalvüler (infundibuler hipertrofi) ve
supravalvüler (nadir intrakardiyak tümörler, doğumsal
rubella sendromu) lezyonlar olmasına rağmen, doğumsal pulmoner darlık sıklıkla valvüler bir lezyon tarafından oluşturulur. Valvüler pulmoner darlık çok sıklıkla
yaprakçıkların kalınlaşması ile birlikte kapağın fibrozuna
bağlıdır. Yaprakçıklar dar bir santral açıklık yaratacak
şekilde pulmoner gövdeye doğru bombeleşir. Daha az
sıklıkla, kapak yaprakçıkları, küçük bir kapak annulusu
ile displastik ve lastiğimsi haldedir. Biküspit pulmoner
kapaklar da olmaktadır. Erken dönemlerde yapılan patolojik ayrımlar, diplastik kapakların kubbe şekilli kapaklara oranla balon dilatasyona daha az yanıtının olduğu
gibi bazı klinik bağıntılar ile yapılmıştır. İzole doğumsal
pulmoner darlık erişkinlerde en sık karşılaşılan doğumsal pulmoner kapak hastalığıdır ve tipik olarak valvüler
pulmoner darlığa yol açar. Fallot tetralojisi de biküspit
kapaklı pulmoner darlğa sebep olur ve Noonan sendromu displastik pulmoner darlıkla ilişkili olabilir. Pulmoner darlıkla ilişkili olan diğer sendromlar ise çift çıkımlı
sağ ventrikül, atriyoventriküler kanal defekti ve univentriküler atriyoventriküler bağlantıdır.

283

Pulmoner darlığın en sık kazanılmış formu karsinoid kalp hastalığı ile oluşur. Karsinoid kapak hastalığının muhtemel mekanizması bu bölümün önceki
sayfalarında tartışılmıştır. Beyazımsı karsinoid plaklar
kapak yaprakçıklarına yapışır ve hem pulmoner darlığa
hem de pulmoner yetmezliğe sebep olabilirler. Romatizmal kalp hastalığı pulmoner darlığın nadir bir sebebidir
ve ortaya çıktığında genellikle çoklu kapak hastalığı ile
birlikte görülür. Enfekte pulmoner kapak üzerindeki geniş vejetasyonlar nadiren pulmoner darlığa sebep olabilir.

u Klinik Bulgular
A. Semptom ve Bulgular
Triküspit hastalığında olduğu gibi pulmoner kapak hastalığı da gizli olabilir ve yandaş hastalıklarla gölgelenmiş
olabilir. Pulmoner yetmezliği olan hastalar, pulmoner
hipertansiyon ve RV yetmezliği semptomları gelişmedikçe sıklıkla asemptomatiktir. Semptomlar, pulmoner
kapak basınç gradiyenti giderek arttıkça ortaya çıkabilir
ve eforla nefes darlığını, göğüs ağrısını ve yorgunluğu
içerebilir.

B. Fizik Muayene
1. Jugüler venöz dalgaformu—Pulmoner
darlık varlığında göreceli olarak normal santral venöz
basınç durumunda belirgin jugüler venöz a dalgası ile
birliktedir.

2. Kardiyak oskültasyon
A. PULMONER YETMEZLİK—S2’nin pulmoner komponenti genellikle güçlüdür çünkü çoğu hastada pulmoner
hipertansiyon mevcuttur ve ikinci kalp sesi sıklıkla uzamış RV boşalmasına bağlı olarak çift duyulur. RV S3 ve S4
galoları bazen sol parasternal alanda duyulabilir. Pulmoner hipertansiyonun yokluğunda, pulmoner yetmezliğin
üfürümü, en iyi sol ikinci veya üçüncü interkostal aralıkta
duyulan, düşük tonda, kreşendo-dekreşendo diyastolik
niteliktedir. Üfürüm inspirasyon sırasında artmaktadır.
Bununla birlikte, belirgin pulmoner hipertansiyonlu
hastalarda üfürüm değişik bir tarzdadır. Pulmoner kapak annulusunun dilatasyonu yüksek tonlu, dekreşendo
tarzında ve ikinci veya üçüncü interkostal aralıkta sol
parasternal sınırda en iyi duyulan kuvvetli regürjitan jet
oluşturur ki bunun diğer bir ismi de Graham Steell üfürümüdür.
B. PULMONER DARLIK—İkinci kalp sesi pulmoner dar-

lıkta da çift duyulur ve bu ayrılma darlığın derecesi ile
orantılıdır. Pulmoner yetmezlikten farklı olarak S2’nin
pulmoner komponenti pulmoner darlıkta yumuşaktır ve bir S4 sıklıkla alt sol sternal sınırda duyulabilir.
Yüksek frekanslı sistolik klik, pulmoner darlık için tipik olacak şekilde geç dönemde kuvvetlenen, kreşen-
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do-dekreşendo sistolik üfürüm şeklinde sol üst sternal
sınırda duyulabilir. Üfümden farklı olarak, klik, artmış
RV dolumu ile kuvvetli geç diyastolik pulmoner kapak
açılımına bağlı olarak inspirasyon sırasında yumuşaktır.
Üfürüm bir tril ile birlikte olabilir ve RV atımı sıklıkla
elle hissedilebilir.

C. Tanısal Çalışmalar
Pulmoner kapak hastalığının tanısal değerlendirilmesi
EKG’yi, akciğer grafisini ve transtorasik ekokardiyogramı içermelidir. Kardiyak kateterizasyon genellikle
ekokardiyografi ve kateterizasyon bilgilerinin pılmoner
kapak hastalığında yüksek oranda tutarlı olması sebebi
ile gereksizdir.
1. Elektrokardiyografi—Pulmoner yetmezlik ve
pulmoner darlık RV genişlemesine bağlı EKG bulgusu
vermektedir. Tipik bulgular sağ dal bloğunu, sağ aks
deviasyonunu ve RV hipertrofisini içermektedir. Hafif
veya orta düzeyli pulmoner darlık sıklıkla normal bir
EKG gösterir.
2. Akciğer grafisi—Sağ ventrikül ve pulmoner arterlerin non-spesifik genişlemesi pulmoner yetmezlikte
gözlenebilir. Karakteristik olarak, pulmoner darlık ana
pulmoner arterin dilatasyonu ile ilişkilidir.
3. Ekokardiyografi—Pulmoner yetmezlikte pulsed
Doppler tekniği pulmoner yetmezliğin varlığını ve ciddiyetini kesin olarak saptamak için kullanılır. Ek olarak,
pulmoner hipertansiyonun, RV hipertrofisinin ve dilatasyonunun ve eşlik eden bir kapak hastalığının varlığı
saptanabilir. Transözofajeal ekokardiyografinin şüpheli
pulmoner kapak endokarditinin değerlendirilmesi açısından rolü mevcuttur.
Ekokardiyografi, darlığın doğasını, yerleşimini ve
ciddiyetini saptar. Pulmoner darlık Doppler ekokardiyografi ile mükemmel biçimde saptanabilir ve pulmoner
yetmezlikte olduğu gibi ventriküllerin ve diğer kapakların durumuna bağlı bilgiler elde edilebilir. Transözofajeal çalışmalar darlık yerleşimi yüzey çalışmasında net
değilse yararlı olabilir.
4. Kardiyak kateterizasyon—Kardiyak kateterizasyon, doğumsal pulmoner darlıklı ergen ve genç
erişkinlerde eğer Doppler zirve jet hız 3 m/sn üzerinde
ise ve balon valvülotomi uygunsa valvüler gradiyentin
değerlendirilmedi için tavsiye edilmektedir.
5. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
—MRG pulmoner çıkış yolu ve kapak ile ilgili mükemmel görüntüler sağlamaktadır ve peruktan özellikle bi-

yoprotez kapak replasmanını planlamak için yararlıdır.
Dal darlığını değerlendirmek için ana pulmoner arter
anatomisini de gösterebilir. Ek olarak, RV boyutu ve
fonksiyonu hakkında kesin değerlendirme sağlamaktadır. Son olarak, kantitatif olarak hem darlığı hem de
yetmezliği değerlendirebilir.
Karamitsos TD, et al. The role of cardiovascular magnetic resonance in the evaluation of valvedisease. Prog Cardiovasc Dis.
2011;54:276–86. [PMID: 22014494]

u Tedavi
Pulmoner yetmezlik nadiren özellikli tedavi gerektirmektedir. Pulmoner hipertansiyon, endokardit veya sol
taraflı kapak hastalığı gibi predispozan kardiyak durumların tedavisi sıklıkla pulmoner yetmezliği düzeltmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi, belirli hastalar Fallot
tetralojisi onarımını takiben pulmoner yetmezliğe bağlı
olarak sağ kalp yetmezliği geliştirebilir. Böylesi hastalar
sıklıkla bir biyoprotez kapak veya pulmoner allogreft
kullanılarak kapak replasmanına ihtiyaç duyabilirler.
Pulmoner darlık, balon valvüloplasti ile büyük bir
başarı ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi, hastalığın ciddiyetine göre planlanır: balon valvotomi semptomatik
hastalarda eğer RV-pulmoner arter peak-to-peak gradiyent 30 mmHg’den büyükse veya asemtomatik hastalarda 40 mmHg’den daha fazla ise tavsiye edilmektedir.
Displastik kapakları olan hastalar balon valvuloplastiye
cevap vermeyebilirler ve biyoprotez kapakla kapak replasmanı gerekebilir. Perkütan stentli pulmoner kapak
implantasyonu seçilmiş hastalarda pulmoner darlık ve
yetmezlik için cerrahi replasmana alternatiftir.
Holmes DR, et al. Transcatheter valve therapy. J Am Coll Cardiol.
2011;58:445–55. [PMID: 21715122]

u Prognoz
Pulmoner kapak hastalığının prognozu genellikle mükemmeldir. Klinisyenler, pulmoner yetmezlikle prognozu etkileyebilecek ilişkili komorbiditeleri (özellikle pulmoner hipertansiyon) akılda tutmalıdırlar. Doğumsal
pulmoner darlıklı hastalar, genel popülasyonla kıyaslanabilecek düzeyde bir yaşam beklentisine sahiptir.
Harrild DM, et al. Long-term pulmonary regurgitation following
balloon valvuloplasty for pulmonary stenosis. J Am Coll Cardiol. 2010;55:1041–7. [PMID: 20202522]
Parent JJ, et al. Outcomes of pulmonary balloon valvuloplasty for
isolated pulmonary valve stenosis in children. J Am Coll Cardiol. 2012;59(Suppl):E813.

