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ÖZET
Çalışnıamızm anıacı sol dal blok/u (LBBB) olgularda koroner arter hastalığı (KA H) tanısmda dobutamin stres
ekokardiyografi (DSE) ile diğer noninvaziv bir metod
olan nıiyokard pelfiizyon sintigrafisini (MPS) karşılaştır

nıaktl.

1995-1997 y1llan arasmda değişik nedenlerle kliniğimize
miyokard infarktüsü, bilinen kapak
hastalıği veya kardiyonıiyopatisi olmayan ve isıirahat
elektrokardiyografilerinde ( EKG) konıp/et LBBB
saptanan 31 ard1ş1k hasta (19 erkek, 12 kadın, yaş ortalaması : 59 ± 9) çalışmaya alındı. Tüm olgu/ara 6 ay
içinde p lanar veya SPECT yöntemle egzersiz MPS (20
olguya Tc-99nı tetrofosnıin, ll olguya Tl-201 ), DSE ve
koroner anjiyografi yapıldı. DSE'de istirahatte normal
veya hipakinetik olan segmentlerde stres sonrası segnıenter duvar hareketlerinde veya kalın/aşmasında azalma, egzersiz MPS'de ise islirahatteki tutu/uma göre
%15'den daha fazla olan geçici pe1füzyon defektieri iskemik olarak değerlendirildi. Koroner anjiyografide majör
koroner arterlerde veya dallarında tümen çapına göre
%50'den fazla darlık bulunan hastalar KAH 'lı olarak kabul edildi. Duyarlılık, özgüllük ve tanı doğruluğu hesapbaşvuran, geçirilmiş

landı.

Koroner anjiyografide 8 olguda KAH saptandi. Koroner
arterleri normal bulunan olgulardan ikisinde yaygm sol
ventrikül di~fonksiyonu ve bir olguda segmenter duvar hareket bozukluğu tespit edildi. DSE'nin KAH tanısındaki
duyarlılığı %88, özgüllüğü %91 ve tam doğruluğu %90,
egzersiz MPS' nin ise Sirasıyla %75, %96 ve %90 idi.
Sonuç olarak LBBB olgularm KA H tanısmda DSE ile egzersiz MPS arasındafark bulunmamıştır.
A nahtar kelime/er: Sol dal blok, dobutamin stres ekokardiyografi, egzersiz miyokard pe1füzyon sintigrafisi
tarih: 29 Aralık 1998, revi_zyon 2 t-1.art 1999
adresi: Dr. Zerrin Yiğit, Istanbul Universitesi, Kardiyoloji Enstitüsü Haseki 34304, Istanbul.
Tlf: (O 2 12) 589 57 07 - 530, 439
Bu ça lı şma XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongre'sinde (10- 13 Ekim
1998, Belek-Antalya) ve The Second Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC'de
(9- 12 December 1998, Tricste-Italy) bildiri olarak sunulmuştur.
Alındığı

Yazışma

LBBB normal kişilerde görülebileceği gibi, kardiyak
bir problem ile birlikte de olabilir. Genellikle KAH,
kardiyomiyopati, hipertansiyon, aort kapak hastalık
l arı ve ileti sisteminin nonspesifik fibrozuna bağlı
olarak gelişir (1). Framingham çalışmasında kardiyovasküler ölümler LBBB olanlarda 3-4 kat daha fazla
bulunmuştur (2). Peter ve ark. (3) KAH bulunmayan
LBBB'li olgularda 2 yıllık izlernede ölüm saptamazken, KAH ile birlikte LBBB bulunan hastalarda ise
martaliteyi cerrahi tedavi görenlerde %39, medikal
tedavi görenlerde %55 olarak bulmuşlardır. Rothbart
ve ark. (4) asemptomatik LBBB'li olgularda 2 yıllık
prognozun iyi olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle
LBBB'de etiyolojinin saptanmas ı önem taşır.
Göğüs ağrısı

ile başv uran LBBB'li hastalarda egzersiz EKG testinin tanı değeri çok düş üktür (5,6). Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) bu hastalarda
alternatif tanı yöntemi olarak kullanıl m ı ştır (7- 11 ).
Ancak egzersiz MPS ile bu hastalarda yalancı pozitif
perfüzyon defektierinin sık olması nedeniyle bu testten de istenen yarar sağlanamamı ştır ( 12- 15)_ Son yıl 
larda ge li ştirilen DSE ucuz, kolay uygulanan ve güvenilir bir yöntem olarak KAH tanı sında kullanıl 
maktadır (16-2 1).

Ça lışmam ızın amacı
sında

LBBB'li olgularda KAH
DSE ile egzersiz MPS'ni karşılaştırmaktı.

Lanı

MATARYEL ve METOD
Ocak 1995-0cak 1997 tarihleri arasında göğüs ağrısı , çarpıntı , nefes darlığı gibi değişik nedenlerle kliniğimize baş
vuran, İstirahat EKG'sinde LBBB bulunan, miyokard infarktüsü geçinnemiş, bilinen KAH, kapak hastalığı ve kardiyomiyopati tanısı olmayan 31 ardışık hastaya aynı günlerde egzersiz MPS ve DSE yapıldı. Hastaların tümüne 6
ay içinde koroner anjiyografi (KA) uygu landı .
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Egzersiz Testi Protokolu: Hastalara modifiye Bruce Protokolu <22> ile sempıomla sınırlı egzersiz testi yapıldı. Sonlandırmada göğüs ağnsı, aşırı yorgunluk ve ciddi aritmi
(supravenıriküler taşikardi, sık, multifokal venıriküler erken atımlar, ventriküler taşikardi) kriter olarak alındı. Kan
basıncı, kalp hızı ve 12 derivasyonlu EKG istirahatte, her
egzersiz kademesinde, egzersiz sonunda ve toparlanma döneminde birer dak. ara ile kayıt edildi.
Miyokard Perfüzyon Sintigrafısi: 20 olguya Tc-99m tetrofosmin, ll olguya Tl-20 1 ile egzersiz MPS yapıldı. İstira
hat-stres aynı gün protokolü uygulandı. Tc-99m ıetrofos
min uygulanan hastalara önce 10 mCi Tc-99m tetrofosmin
IV olarak verildi, 30 dakika sonra isıirahat görüntüleri
alındı, 3 saat sonra hastaya egzersiz testi yapılarak maksimal egzersizde tekrar 20 mCi Tc-99m tetrofosmin IV verildi, 30 dak. sonra stres görüntüleri alındı. Tl-201 uygulanan olgulara önce egzersiz yaptınldı, maksimum egzersizde 3 mCi Tl-201 IV olarak verildi, hasta 1 dk daha yürütüldükten sonra 5 dk içinde MPS görüntüleri alındı, 3 saat
sonra hastalar tekrar çağınlarak isıirahat kayıtları yapıldı.
17 olgunun görüntüleri planar olarak Siemens Scintiview
ll cihazında kaydedildi. Kayıt sırasında ZLC 7500 çok
amaçlı paralel delikli kolimatör kullanıldı. İstirahat ve
stres sonrası görüntüler 45° sol anteriyor oblik (anteroseptal, apikal, posıerolateral), anterior (anterolateral, apikal,
inferior) ve 70° sol anteriyor oblik (anteriyor, apikal, inferior) pozisyonlarda floppy disketiere kaydedildi (Şekil-1).
Alınan görüntüler segment düzeyinde anterior, anteroseptal, apikal, anterolateral, inferior ve posterolateral olmak
üzere toplam 9 segment semikantitatif olarak değerlendi
rildi (Şekil- ı ).
14 hastanın görüntüleri ise hasta etrafında dönebilen, çift
gama kamera (Elscint Apex SPX Cardial) ile
SPECT olarak kaydedildi. Alınan kayıtlar segment düzeyinde kısa eksen (apikal, orta ve bazal) kesitlerde anteriyor, anteroseptal, inferoseptal, inferior, inferolateral ve anterolateral olmak üzere herbiri 6 segrnente bölündü. Dikey
uzun eksen kesitler anterior ve inferior olarak 2 segrnente
başlıklı

Semikantitatif değerlendirmede segmentler normal, geçici
defekt, hafif kalıcı defekt ve belirgin kalıcı defekt gösterenler olmak üzere dört grupta incelendi. Stes sonrası ve
isıirahat görüntülerinde anlamlı defekt sapıanmayan segmentler normal segement, Stres sonrası anl amlı defekt
saptanan, isıirahat görüntülerinde ise normal tutulum gösteren segmentler geçici defektli segment (iskemi), Stres
sonrası ve isıirahat görüntülerinde hafıf derecede kalıcı defekt saptanan segmentler hafif kalıc ı defektli segment
(canlı doku) ve stres sonrası ve isıirahat görüntülerinde belirgin kalıcı defekt saptanan segmentler belirgin kalıcı defektli segment (nekroz) olarak değerl endiri ldi mı. Görüntüler koroner anj iyografi sonuçlarını bilmeyen iki uzman
tarafından değerlendirildi.

Dobutamin Stres Ekokardiyografi: Olguların i sıirahat
EKG'leri ve kan basıncı ölçümleri yapıldıktan sonra 5
pgr/kg/dk doz ile dobutamin infüzyonuna başlandı. 3'er dk
ara ile dobutamin dozu 1~20~30 ve 40 pgr/kg/dk olarak
arttırıldı. Maksimum dobutamin dozu ile yaşa göre hedeflenen kalp hızına ulaşılamayan olgulara atropin IV bolus
(maksimum 1 gr) yapıldı. Hedeflenen kalp hızı = (220yaş) x 80/100 olarak hesaplandı. EKG ve kan basıncı her
artış kademesinde alındı. Test süresince her kadernede ve
toparlanma döneminde standart ekokardiyografik görüntüler videoya kayıt edildi. Göğüs ağrısı, ciddi aritmi (supraventriküler taşikardi, sık, multifokal ventriküler erken
alımlar, ventriküler taşİkardi), EKG'de 2mm veya daha
fazla ST segment depresyonu ve iskemik ekokardiyografik
bulguların ortaya çıkması erken sonlandırma kriterleri olarak kabul edildi.
Normal Segment: İstirahat ekokardiyografisi normal olup
dobutamin infüzyonuna miyokard kontraktilitesinde doz
ile uyumlu artış gösteren segment veya isıirahat ekokardiyografisinde hipokinezi saptanan fakat dobutamin infüzyonu ile kon traktilitede düzelme görülen segment.

Posterolateral
(Sks)

Septum
(SÖ! D)

lnferoapikal
inferior
(SğK)

Sol Lateral

45° Sol ön oblik

Anterior
Anterolateral
(SÖID, Dia)

ve yatay uzun eksen kesitler anteroseptal ve lateral olarak
2 segmente ayrıldı. Segmentlerin değerlend irilmesi sernikantitatif olarak yapıldı (Şekil-2).

(SğK)

Anterior
(SÖ iD)

inferior
(SğK)

Posterior
(SğK)

Şekil 1. Planar görüntülerde kalp anatomisi ve besleyen koroner arterler SÖİD: Sol ön inen dal, Dia: Diagonal arter, Sks: Sirkumfleks arter,
SğK: Sağ koroner arter
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Şekil 2. SPECT görüntülerinde sol ventıikül anatomisi ve besleyen koroner arterler SÖİD: Sol ön inen dal, Sks: Sirkumfleks arter, SğK: Sağ

koroner arter

İskemik Segment: İstirahat ekokardiyografisi normal olup

maksimum dobutamin sırasında bölgesel duvar hareket
bozukluğu (hipokinezi, akinezi veya diskinezi) gösteren
segment veya İstirahat ekokardiyografisinde hipokinezi
saptanan fakat dobutamin infüzyonu ile kontraktilitesinde
değişiklik olmayan ya da azalma gözlenen segment (İstira
hatte <5mm endokardiyal kalınlaşma, dobutamin ile harekette ve kalınJaşmada azalma)
Nekroz: İstirahat ekokardiyografisinde akinetik (sistolde
ileri hareket yokluğu) veya diskinetik (sistolde duvarın sol
ventrikül dışına doğru paradoks hareketi) olan ve dobutamin infüzyonu ile değişiklik göstermeyen segment.
DSE'de semikantitatif değerlendirme yapıldı. Bölgesel duvar hareketleri ayrı ayrı değerlendirilerek puaniandı (24>.
Normal segmente (IJ, hipokinetik segmente (2J, akinetik
segmenıe (3J ve diskinetik segmente <4 > puan verildi. İstira
halle ve her kademede duvar hareket skor indeksi hesaplandı. Sol ventrikül Broderick tarafından tanımlanan modele uygun olarak 16 segmente bölündü (apikal düzeyde
septal, lateral, inferior, anterior; midpapiller ve bazal düzeylerde septal, lateral, inferior, anterior, anteroseptal, posterior). Segmentlerin puanları toplanıp segment sayısına

bölünerek DSE skoru elde edildi. Dobutamin infüzyonu ile
skorda artış iskemi lehine olarak yoruınlandı. Videoya kayıt edilen görüntüler klinik, MPS ve KA sonuçlarını bilmeyen 2 deneyimli uzman tarafından değerlendirildi.
Koroner Anjiografi: Tüm hastalara Judkins tekniğiyle selektif koroner anjiyografi ve iki yönlü sol ventrikülografi
yapıldı. Koroner arterlerde veya majör dallarında %50 veya daha fazla darlık anlamlı lezyon olarak değerlendirildi.
İstatistik: Testierin duyarlılık, özgüllük, tam doğruluğa,

pozitif ve negatif prediktif değerler hesaplandı.

BULGULAR
Çalışmaya alınan olguların 19'unda (%61.3) hipertansiyon, 6'sında (%19.4) tip 2 diabet ve 6'sında
(%19.4) hiperlipidemi vardı.

Koroner Anjiyografi Bulguları: Olguların 23'ünün
(%74) koroner arterleri anjiyografi ile normal bulun-
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du. Koroner arterleri nonnal olan olgulardan 2'sinde
ekokardiyografi ile yaygın hipokinezi, 1'inde bölgesel sol ventrikül disfonksiyonu saptandı.
8 (%26) olguda koroner arterlerde anlamlı darlık bulundu. 4'ünde (%50) tek damar, l'inde (%12) iki damar ve 3'ünde (%38) üç damar hastalığı saptandı. 7
(%25) olguda sol ön inen arter, 3 (%11) olguda sirkumfleks arter ve 5 (% 18) olguda sağ koroner arter
hastalığı vardı.

Dobutamin Stres Ekokardiyografi Bulguları: Olguların 1l'inde (%35.5) maksimum dobutamin dozu ile
hedef kalp hızına ulaşılarak test sonlandırıldı. 9 hastada (%29.0) maksimum dobutamin dozuna ek olarak atropin uygulandı. 7 olguda (%22.6) göğüs ağrı
sı, 3 olguda (%9.7) hipotansiyon-bradikardi ve I olguda (%3.2) ventriküler aritmi nedeniyle test erken
sonlandırıldı.

DSE öncesi İstirahat görüntülerinde 20 olgunun
(%64.5) duvar hareketleri nonnal bulundu, ll olguda ise (%35.5) değişik bölgelerde ve derecelerde duvar hareket bozukluğu saptandı. İstirahat duvar hareketleri normal olan olguların ı8' inde (%90.0) maksimum strese normal yanıt saptandı. 2 olguda
(%10.0) sol ön inen arter bölgesinde dobutamin stresi ile hipokinezi gelişti ve iskemi olarak değerlendi
rildi.
İstirahatte duvar hareket bozukluğu saptanan 1 1
olgudan 2'sinde (%ı8.2) sol ventrikülde yaygın, l'inde (%9.1) sol ön inen arter bölgesinde hafif hipokinezi mevcuttu, fakat bu olgularda dobutamin ile duvar hareketlerinde düzelme olduğundan iskemi olarak değerlendirilmedi. İstirahatte sol ön inen arter
bölgesinde hipokinezi saptanan 6 olguda, dobutamin
ile aynı bölgede ileri derecede hipokinezi (2 olgu),
akinezi (3 olgu) ve diskinezi (1) gelişti ve iskemi olarak değerlendirildi. İsrirahatte sol ön inen arter bölgesinde· akinezi görülen 2 hastada, sağ koroner arter
bölgesinde akinezi saptanan 3 hastada bu bölgeler
nekrozlu olarak kabul edildi. Sağ koroner bölgesinde
nekroz tespit edilen 3 olgudan ikisinde ayrıca sol ön
inen arter bölgesinde iskemi mevcuttu.

DSE ile toplam

ıo

olguda (%32.3) KAH olarak de-

ğerlendirildi.

Egzersiz Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları:
Olguların ı ?'si planar, ı 4'ü SPECT yöntemi ile de-
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ğerlendirilmiştir. Çalışma kliniğimizde

SPECT kuldaha önce planlandığından, SPECT yöntemi daha modem bir yöntem olmasına rağmen tüm
hastalara uygulanamamıştır.
lanımından

31 olgudan 24'ünde (%77.4) perfüzyon defekti saptanmadı. 7 olguda (%22.6) perfüzyon defekti gelişti.
Sol ön inen arter bölgesinde defekt saptanan 6 olgudan 2'sinde belirgin kalıcı defekt (nekroz), 2'sinde
hafif kalicı defekt ve 2'sinde geçici defekt vardı. Sağ
koroner arter bölgesinde perfüzyon defekti görülen 4
olgudan 3'ünde hafif ka lıcı defekt ve 1'inde belirgin
kalıcı defekt mevcuttu. 1 hastada da sirkumfleks arter bölgesinde hafif kalıcı defekt tespit edilerek infark alanında canlı doku olarak değerlendirildi.
Bu sonuçlara göre KAH tanısında DSE'nin duyarlılı
ğı %88, özgüllüğü %91, pozitif prediktif değeri
%77, negatif prediktif değeri %94.ve tam doğru lu ğu
%91 olarak bulundu.
egzersiz MPS'nin duyarlılığı %75,
%96, pozitif prediktif değeri %85, negatif
prediktif değeri %90 ve tam doğruluğu %90 olarak
hesaplandı (Tablo- ı) .
KAH

tanısında

özgüllüğü

Koroner anjiyografi ile KAH saptanan hastalar damar lezyonlarına göre değerlendirildik lerinde;
Sol ön inen arter darlığı 7 olguda mevcuttu ve DSE
ile hepsinde aynı bölgede bölgesel duvar hareket bozukluğu görüldü. Ancak darlık bulunmayan 2 olguda
da duvar hareket bozukluğu gelişti. Egzersiz MPS'de
5 olguda sol ön inen arter bölgesinde perfüzyon defekti görüldü, darlık bulunmayan ı olguda da hafif
kalıcı defekt saptand ı. DSE'nin sol ön inen arter darlığı için duyarlılığı % 100, özgüllüğü %92, pozitif
prediktif değeri %78, negatif prediktif değeri %100,
tanı doğruluğu %94 bulundu. Egzersiz MPS için ise
duyarlılığı %71, özgüllüğü %96, pozitif prediktif değeri %83, negatif prediktif değeri %92, tam doğrulu
ğu %90 olarak hesaplandı (Tablo-2).
Koroner anjiyografi ile sirkumfleks arterde darlık
saptanan 3 olgudan hiçbirinde DSE ile aynı bölgeye
uyan duvar hareket bozukluğu görülmedi. Egzersiz
MPS'de ise yalnızca 1 olguda perfüzyon defekti saptandı.

Sağ koroner hastalığı saptanan 5 olgudan 3'ünde
DSE ile ay nı bölgede duvar hareket bozukluğu gel iş
ti. Egzersiz MPS'de de sağ koroner arter bölgesinde
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Tablo 1. Koroner arter

hastalığı tanısında

DSE

DSE ve egzersiz MPS sonuçları

D uyarlılık(%)

Özgüllük (%)

(+) Prcd.d (%)

(-) Pred.d (%)

Tanı doğruluğu (%)

90

88

77

94

88

Eg. MPS

75

95

85

90

88

p değeri

AD

AD

AD

AD

AD

(+) Pred.d (%)

(-) Pred.d (%)

Tanı doğruluğu( % )

Tablo 2. Sol ön inen arter için DSE ve egzersiz MSP sonuçları
Duyarlılık(%)

Özgüllük (%)

DSE

100

92

78

100

94

Eg. MPS

71

96

83

92

90

Yiğit

3 olguda perfüzyon defekti görüldü. Sağ koroner arteri normal olan I olguda da hafif kalıcı defekt sap-

duyarlılığını

tandı.

ğunu

ve ark (23) LBBB'Ii olgularda egzersiz MPS'nin
%73, özgüllüğünü %86 ve tam doğrulu
%79 olarak bildirmişlerdir.

Çalışmamızda

TARTIŞMA

için kullanılan yöntemlerin çeEgzersiz EKG deği şiklikleri
nonspesifik iken, anteroseptal bölgede meydana gelen yalancı pozitif defektler MPS'nin KAH tanısın 
daki özgüllüğünü azal tmaktadır (23-27).
LBBB'de KAH

egzersiz MPS'nin duyarlılı ğını %75,
%96, pozitif prediktif değerini %85,
negatif prediktif değerini %90 ve tanı doğruluğunu
%90 olarak bulduk. Bu sonuçlar literatürde bildirilen
sonuçlarla uyum göstermektedir.
özgüllü ğünü

tanı s ı

ş itli kısıtlılıkları vardır.

LBBB'li olgularda yalancı pozitif septal perfüzyon
defektierinin oluşum mekanizmas ı tam olarak anl aşı
l amam ı ş tır. Bunlar arasında septumda miyokard kan
akımının azalmas ı , septal fibrozis ve miyokard hücre
disfonksiyonu gibi hipotezler öne sürülmüştür (2832).

Krishnan ve ark. (26) LBBB'li 69 ardışık hastaya egzersiz T l-20 1 MPS ve bu olgulardan 32'sine klinik
endikasyonlardan dol ay ı koroner anjiyografi yapmışlard ı r. Egzersiz MPS'nin duyarlılığını %96 (LAD
için %84, Cx için %50 ve RCA için % 100) ve özgüllü ğü nü Cx alanı için %95 ve RCA alanı için %68
bulmuşlardır. Sol ön inen arter bölgesi (anteroseptal)
için ise özgüllü ğü %38 olarak saptamı şlard ı r. Pozitif
prediktif değeri ise %83 (LAD için %67, Cx için
%69 ve RCA için %86) olara k bildirmişlerdir. Yanlış pozitif sonuçlar daha çok kadın hastalarda ve sol
ventrikü l ejeksiyon fraksiyonu düşük hastalarda tespit edilm i ştir. Anteroseptal bölge için egzersiz Tl201 MPS'inde yalanc ı pozitif defekt oranı %44 olarak b i ldirilmi ştir. Egzersiz MPS' de özgüllüğün düşük olmasının ıniyokard nekrozu, dilate kardiyoıni
yopati, yumuşak doku attenüasyonu ve önyargı lı değerlendirmeye bağlı olabi leceğini savunmu şlardır.

LBBB'li olgularda sol ön inen dal darlıklarının tanı s ı
özellikle bu bölgede yalancı pozitif perfüzyon defektlerinin görülmesi nedeniyle daha güç olmaktadır.
Burns ve ark. (33) LBBB' li olgularda egzersiz Tl201 MPS' nin sol ön inen arter darlıkları nda duyarlı 
lığını %83, özğü llüğünü %30 olarak açıkl amışl ardır.
Yiğit ve ark. (23) ise sol ön inen arter lezyonlannda
egzersiz MPS' nin duyarlılığının %83 özgüllüğünü
%88 ve tam doğru luğunu %86 olarak bi ldirmişlerdir.
Ebersole ve a rk. (34) sol ön inen arter darlıklarında
egzersiz MPS' nin özgüllüğünü %75 bulmuşlardır.
LBBB'li olgularda yapılmış çalışma sayısı henüz yetersizdir. Mairesse ve ark (35) ekokardiyografi ile
LBBB' de, tipik asenkron septal kontraksiyon ve olası KAH'a bağlı duvar kalıniaşm a bozukluğunun daha
iyi gösterilebil eceğini düşünerek LBBB'li 24 olguda
DSE ile egzers iz MPS'yi karşı l aştırmışlardır. 12 sol
ön inen arter h astasının hepsinde MPS ile defekt
saptanırken (% 100), DSE' de 1O olguda (%83) hastalık bulunmuş (p=AD). Sol ön inen arteri normal bulunan 12 olgunun hepsinde septal defekt bulunmuş
(%0), DSE'de 1 duvar hareket bozukluğu (%92) saptanmış (p<O.Ol ). Tanı doğru l uğu ise MPS'de %50,
DSE' de %87 olarak bulunmu ştur (p<0.05). Bu çalış
mada MPS'de KAH tanısı için geçici veya kalıcı tüm
perfüzyon defe ktieri (atenüasyonlar dahil) kriter ola-
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rak alınmıştır. Matzer ve ark.'nın (36) önerdiği gibi
septal + apikal bölgelerde geçici veya kalıcı defekt
olması (atenüasyon hariç), sol ön inen arter için tam
kriteri olarak alındığında özgüllük %50'ye yükselmiştir. Yalnız geçici perfüzyon defekti kriter olarak
alındığında ise özgüllük %92'ye ulaşmıştır. DSE'nin
sol ön inen arter bölgesinde duyarlılığı % 100, özgüllü ğü %90 ve tanı doğruluğu %92 olarak bildirilmiş
tir. Diğer koroner arterierin tanısında MPS ile DSE
arasında fark bulunmamıştır.
Çalış mamızda

DSE ile KAH tanıs ının duyarlılığı
%88 ve tanı doğru l uğu %88 olarak
bulunmu ş tur. Sol ön inen arter için değerlendirildi
ğinde ise duyarlılık %100, özgüllüğü %92 ve tam
doğruluğu %94 idi. Bu sonuçlar diğer çalışmalarla
uyum göstermektedir.
%90,

özgüllüğü

Sonuç olarak LBBB'li olgularda DSE ile egzersiz
MPS arasında tam doğruluğu açısından fark yoktur.
DSE özellikle sol ön inen dal hastalığı bulunan olgularda özgüllü ğ ünün yüksek o l mas ı nedeniyle
MPS'ye alternatif olabilir. Ancak ekokardiyografide
duvar hareketlerinin analizi kantitaif olarak değer
lendirildi ğ ind e uzun süre aldığından semikantitatif
değerlendirme tercih edilmektedir. Bu yöntem subjektif olduğu ndan değerlend irmeyi yapan uzmanın
deneyimi önemlidir.
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