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Mitral Darl~ğının Bir Komplikasyonu;
Sol Atrium Içinde Serbest Trombüs
Dr. İbr~.him DEMİR, Dr. Hüseyin YILMAZ, Dr. İbrahim BAŞARICI, Dr. Oktay SANCAKTAR
Akdeniz Universilesi Ttp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Da!t, Antalya

Elliiki yaşında kadın hasta kliniğimize 3 y ıl önce
nefes darlığı ve ça rp ı ntı yakınmaları ile başvurmuş
ve yapılan tetkiklerinde atrial fibrillasyon (AF) ve
romatizmal zeminde ge li şe n mitral dar l ığı tesbit
ed ilmi ş. Yakınınalarının hı z lı ventrikül cevap lı AF
nedeni ile olduğu dü ş ünülüp e lektriksel kardiyoversiyon ile sinüs ritmi sağlanm ı ş. Bu tarihten sonra
hasta klinik takiple rine gelm emiş.

Şck il2.
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Bir hafta öncesine kadar önemli bir kardiyak ş i kayeti
o lmayan hasta, ne fes darlığı, çarpıntı ve kısa süreli
şuu r bu tanıklı ğ ı [DHY ı ] yakınmal arı nedeniyle kliniğimize müracaat etti. Fizik muayenesinde kalp hızı
dakikada 128 ve düzensizdi. Kardiyak ınuayenede
ı .kalp sesi şiddetinde azalma,
2. sesde sertleşme ve apikal
diyastolik rulınanı mevcut idi.
Ekokardiyografide mitral kapak alanı 0,8 cm 2 , ortalama
gradient 12 mmHg, sol atrium
(LA) 62 mm idi. Sol atriumda
kalp yapı l arından bağımsız
serbest trombüs kitlesi tesbit
edildi (35x25x25 mm) (Şekil
I). Doppler ekokardiyografi
ile yapılan incelemede trombüsün mitral g iri ş akımını zaman zaman engell ediği gözlendi (Şeki l 2). Medikal tedavi
ile (IV nitrat, diüretik, nasal Şekil3.
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oksijen ve amiodaron) düzelme s ağlanamama s ı üzerine ac il şa rtlarda mitral kapak replasınanı ve troın 
bektoıni operasyonu uy g uland ı . Sol atrium içinden
30x25x 15 mm boyutlarında trombüs çıka rıldı ve
mitral kapak protez kapak (sorin no.27) ile d eğişt iril 
di (Şekil 3). Patolojik inceleme, hipertrofik kalsifiye
dejene ratif mitral kapak ve erken dönem organizasyon gösteren trombüs olarak bildi rildi.

