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I 

ONAY 

Kardiyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Dr. Serkan Serdar'ın 'Atriyal 

Septal Defektli Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Strain/Strain Rate 

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi' konulu tez çalışması Etik Kurulun 13.03.2009 

tarih, 2. sayılı oturum ve 58 nolu kararı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Kurulunun 

28.04.2009 tarih, 3. sayılı oturum ve 21 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 



II 

KI SAL TMALAR 

ASO : Atriyal septal defekt 

RV : Sağ ventrikül 

MRG : Manyetik rezonans görüntüleme 

LV: Sol ventrikül 

LA : Sol atriyum 

iVK : inferiyor vena kava 

iVS : inter ventriküler septum 

IVRT: izovolümetrik relaksasyon zamanı 

A4B : Apikal dört boşluk 

RA : Sağ atriyum 

CW : Continuous wave Doppler 

PW : Pulsed wave Doppler 

PAB : Pulmoner arter basıncı 

E velosite : Erken doluş pik velosite 

A velosite : Geç doluş pik velosite 

Edt: Erken doluş deselerasyon zamanı 

RVEF : Sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 

L VEF : Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 

RVEDV : Sağ ventrikül diyastol sonu volümü 

RVESV : Sağ ventrikül sistol sonu volümü 

RVAD: Sağ ventriküler alan değişimi 

iKA : izovolümetrik kontraksiyon akselerasyonu 

TAPSE : Triküspit anüler plan sistali k excursion 

RAB : Sağ atriyum basıncı 

20 : iki boyutlu 

30 : Üç boyutlu 

S: Strain 

SR : Strain rate 

RVOT : Sağ ventrikül çıkış yolu 

VTI : Velosite time integral 



III 

ÖZET 

ATRiYAL SEPT AL DEFEKTLi HASTALARDA SAG VENTRiKÜL 

FONKSiYONLARININ STRAiN/STRAiN RATE EKOKARDiYOGRAFi iLE 

DEGERLENDiRiLMESi 

Çeşitli kalp hastalıklarında olduğu gibi konjenital kalp hastalıklarının tanısında, 

prognozunda ve uygulanan tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde miyokard işlevlerinin 

ölçülmesi önemlidir. Ancak sağ ventrikülün sol ventriküle göre karmaşık geometrisi ve 

farklı fizyolojisi ekokardiyografik yöntemlerle değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. 

Günümüzde strain ve strain rate ekokardiyografi bölgesel miyokardiyal işlevierin 

değerlendirilmesinde ümit verici bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmada, atriyal septal defektli hastalarda sağ ventrikül fonksiyonlarını strain ve strain 

rate ekokardiyografi yöntemleriyle incelerneyi amaçladık. 

Çalışmaya atriyal septal defektli 48 hasta ile benzer karakteristik özellikleri olan 20 

kişilik kontrol grubu alındı. Hasta ve kontrol grubunda konvansiyonel ekokardiyografik 

parametrelere ilave olarak sağ ventrikül lateral duvarı ve interventriküler septumun 

bazal, mid ve apikal segmentlerinin pik sistolik strain ve strain rate ölçümleri alındı. 

Belirgin sol-sağ şantı olan (Qp/Qs 2: 1 ,5) atriyal septal defektli hastalarda kontrol 

grubuna göre septum bazal ve mid segment dışında diğer segmentlerin pik sistolik 

strain ve strain rate değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Alt grup analizlerinde sağ 

ventrikül dilatasyonu olan ve hafif pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda da benzer 

şekilde sağ ventrikül strain ve strain rate değerleri artmaktadır. Şantın düşük olduğu 

(Qp/Qs <1 ,5) küçük atriyal septal defektli hastalarda ise sağ ventrikül strain ve strain 

rate değerleri değişmemektedir. 

Sonuç olarak, anlamlı soldan sağa şantı olan hastalarda sağ ventrikül strain ve 

strain rate değerlerinin yükselmesi, anlamlı soldan sağa şantı olmayan hastalarda sağ 

ventrikül strain ve strain rate değerlerinin değiŞmemesi bize sağ ventrikül strain ve 

strain rate değerlerinin yüklenme bağımlı olduklarını düşündürmektedir. 



IV 

SU M MARY 

ASSESMENT OF RIGHT VENTRICLE FUNCTION IN THE PATIENTS WITH ATRIAL 

SEPT AL DEFECT BY THE STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY 

The quantification of myocardial performance is important for the diagnosis, 

prognosis and management of responsive to treatment in the congenital heart diseases 

as various cardiac diseases. However the complex geometry and different physiology 

of right ventricle with respect to the left ventricle make the assessment diffuculty by 

echocardiography. Recently strain and strain rate echocardiography have been 

introduced as an encouraging method to quantify regional myocardial function. In this 

study we aimed to evaluate right ventricle functions of the patients with artial septal 

defect by strain and strain rate echocardiography. 

48 patients with atrial septal defect and 20 control subjects with similar 

characteristics were included in the study. In controls and patients peak systolic strain 

and strain rate measurements af basal, mid and apical segment of the septum and the 

right ventricle lateral wall were calculated additicnal to conventional echocardiographic 

parameters. Except bazal and mid segments of septum the peak systolic strain and 

strain rate values of remained segments were determined significantly higer than 

control group in the patients with hemodynamically significant left-to-right shunt (Qp/Os 

<: 1 ,5). Also at the base group analysis strain and strain rate of right ventricle increased 

similarly in the patients with right heart dilation and mild pulmonary hypertension. Right 

ventricle strain and strain rate values did not change in the patients with atrial septal 

defect whose defect diameter and sh u nt volume was smail (Qp/Os < 1 ,5). 

In the the conclusion right ventricle strain and strain rate values increased in the 

patients with hemodynamically significant left-to-right shunt whereas d id not change in 

the patients without shunt and these findings suggest that right ventricle strain and 

strain rate values are load dependent parameters. 
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1. GiRiŞ VE AMAÇ 

Atriyal septal defekt (ASO) atriyumlar arasında kalıcı bağlantı olması olarak 

tanımlanır ve erişkinlerde en sık görülen konjenital kalp hastalıklarından biridir. ASO'li 

hastalarda soldan sağa şant nedeniyle sağ ventrikül (RV) volüm yükü artmaktadır ve 

zamanla RV disfonksiyonu gelişmektedir. Tedavi stratejilerinin belirlenmesi açısından 

RV boyut ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi son derece önemlidir (1, 2, 3). 

Sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi çeşitli nedenlerden dolayı 

zordur. Bu amaçla kullanılan yöntemler ya ventrikülografi gibi invaziv yöntemler ya 

nükleer görüntüleme metodları gibi hastanın aradyasyona maruz kaldığı yöntemler ya da 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi pahalı ve uygulanması zor metodlardır. 

invaziv olmayan uygulanabilen altın standart bir metod henüz bulunamamıştır (4). 

Strain ve strain rate, doku Doppler velositelerinden elde edilen, miyokardiyal sistolik 

ve diyastolik fonksiyonları değerlendiren, yeni ve önemli bir ekokardiyografik 

değerlendirme yöntemidir. ilk olarak Heimdal ve arkadaşları tarafından tanıtılan strain 

ve strain rate ekokardiyografi ile global fonksiyonun yanı sıra bölgesel miyokardiyal 

deformasyon hakkında da kantitatif bilgiler elde edilebilmektedir (5). Strain bir objede 

orijinal şekline göre oluşan deformasyon olarak tanımlanır. Strain rate ise oluşan 

deformasyonun hızıdır. 

Bizim çalışmamızın 

ekokardiyografik yöntem 

değerlendirmektir. 

amacı, ASO'li hastalarda RV fonksiyonlarını yeni bir 

olan strain ve strain rate ekokardiyografi yöntemiyle 
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2. GENEL BiLGiLER 

2.1. Atriyal Septal Defekt 

Atriyumlar arası kalıcı bağlantı olması olarak tanımlanan ASO, biküspit aort kapak 

ve mitral kapak prolapsusundan sonra yetişkinlerde en sık görülen konjenital kalp 

hastalığıdır. Konjenital kalp hastalıklarının çocuklarda %8-9'unu oluşturur ve kızlarda 

erkeklerden daha sık rastlanır. Erişkin yaşa gelindiğinde bu oran %30'a varır (1 ,2,6). 

Anatomik olarak asliyum primum, asliyum sekundum, sinus venozus ve koroner 

sinüs olmak üzere dört tip ASO vardır. Ostiyum primum defekt fossa ovalisin altında 

bulunur, yarık mitral kapak-mitral yetersizliği sıklıkla eşlik eder ve parsiyel 

atriyoventriküler se ptal defekt grubuna dahil edilebilir. Tüm ASO'lerin % 15-20'sini 

oluşturur. Ostiyum sekundum tip defekt klasik olarak fossa ovalis bölgesini tutar ve en 

sık rastlanan tipdir. %75 oranında görülür. Toplarnın yaklaşık %5-10'unu oluşturan sinüs 

venozus tip defektler sağlam atriyal septumun üzerine binen süperiyor vena kavanın 

yada nadir vakalarda inferiyor vena kavanın biatriyal bağlantısı gibi görülmektedir. 

Sıklıkla pulmoner venöz dönüş anomalileri eşlik eder. %1 'den az olarak görülen koroner 

sinüs defekti ise normalde koroner sinüsün bulunduğu pozisyona yerleşen nadir bir ASO 

tipidir. Koroner sinüs yokluğu ve sol süperiyor vena kavanın doğrudan sol atriyuma 

açılmasından oluşan gelişimsel bir kompleksin parçasıdır (3, 7, 8). 

Herhangi bir ASO tipinde şantın büyüklük derecesi, defektin büyüklüğüne ve her iki 

ventrikülün diyastolik doluş özelliklerine bağlıdır (9). Koroner arter hastalığı, geçirilen 

akut miyokard infarktüsü, sistemik hipertansiyon gibi sol ventrikül (LV) kompliyansını 

azaltan ve mitral darlık gibi sol atriyum (LA) basıncını artıran durumlarda soldan sağa 

şant artar (10). Soldan sağa şant RV volüm yüklenmesi ve pulmoner akım artışıyla 

sonuçlanır (3). Uzun zaman RV'nin artan volüm yüküyle çalışması da RV fonksiyon 

bozukluğuna ve triküspit yetersizliğine yol açar (7). Pulmoner hipertansiyon veya 

pulmoner stenoz gibi RV kompliyansını azaltan durumlar ve triküspit darlık soldan sağa 

şantı azaltır ve sağdan sola şantaneden olur (10). 

Çocukluk çağında çoğu hasta asemptomatiktir ve genellikle tanı bir başka nedenle 

doktora gidildiğinde üfürümün duyulmasıyla konur. Pulmoner kan akımı 1 sistemik kan 

akımı > 2 (Qp/Qs>2) olan geniş ASO'li infant ve çocuklarda konjestif kalp yetersizliği 

bulguları görülebilir. Anlamlı şantı bulunan (Qp/Qs>1 ,5) ve tanımlanmamış ASO'li 

hastalarda muhtemelen semptomlar adelosan veya erişkin çağda ortaya çıkacaktır. 

Erişkinlerde en sık görülen semptom egzersiz intoleransı, dispne ve halsizliktir. Egzersiz 

intoleransı ve dispne 3. dekatta %30 oranında görülürken 5. dekatta %75 oranında 

görülür (9). Atriyal fibrilasyon, atriyal fiatter ve hasta sinüs sendromuna bağlı çarpıntı 
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görülebilir. Yaşlı hastalarda RV yetersizliği bulguları görülebilir. Genç yaşlarda siyanozun 

varlığı gelişmiş eustachian valv veya chiari network'un inferiyor vena kava akımını 

sekundum veya sinüs venozus tipi ASO yolu ile sol atriyuma yönlendirdiğini akla 

getirmelidir. Daha ileri yaşlarda ise RV basınç yüklenmesi ile şantın ters döndüğünü 

(Eisenmenger sendromu) düşündürür (7). 

2.2. Sağ Ventrikül 

Sağ ventrikül, daha önceleri önemi ihmal edilmiş yapısal ve fonksiyonel olarak 

kompleks bir boşluk olmasına rağmen konjenital kalp hastalıklarında RV fonksiyonları 

önemli bir prognostik faktördür. Bu nedenle RV anatomisi, fizyolojisi ve fonksiyonları iyi 

bilinmelidir. 

2.2.1. Sağ Ventrikül Anatomisi 

Normal kalpte RV en önde yerleşen kardiyak boşluktur ve sternumun hemen 

arkasında yer alır. RV duvarı incedir (3-4mm) ve hilal şeklindedir (11 ). Mediyal duvarı 

interventriküler septum (iVS) tarafından, lateral duvarı ise ince konkav serbest duvar 

tarafından oluşturulmuştur (12, 13). Telekardiyografide kalp kontürünün alt sınırını 

oluşturur. 

inlet, trabeküler ve infundibulum olmak üzere 3 segmentten oluşur. Triküspit 

annulüsden papiller kasların insersiyosuna kadar inlet, papiller kasların yapıştığı yerin 

aşağısından ventriküler apekse kadar trabeküler segment olarak tanımlanır. 

infundibulum segmenti pürüzsüz yüzeyli müsküler bir kanaldır (14). RV'de paryetal, 

septomarjinal ve moderatör bant olmak üzere üç adet belirgin müsküler bant bulunur. 

Paryetal bant ve infundibulum segmenti krista supraventrikülarisi oluşturur (15). 

Sağ ventrikülün şekli oldukça komplekstir. RV önden üçgen şeklinde görülürken 

kesiti hilal şeklindedir. Bu şekli nedeniyle volümüne göre geniş bir yüzey yaratır. Bu 

yapı küçük bir miyokardiyal kasılım ile yüksek miktarda kan pompalamayayardımcı olur. 

Bu hali ile bir körüğe benzetilebilir ( 4, 12, 16). Ma tür çocuklarda ve erişkinlerde RV hacmi 

LV hacminden daha geniştir ayrıca RV kitlesi LV'nin yaklaşık 1/6 sı kadardır (15). 

2.2.2. Sağ Ventrikül Fizyolojisi 

Sağ ventrikülün en önemli fonksiyonu sistemik venöz dönüşle gelen kanı pulmoner 

arteriere pompalamaktır. RV'nin kontraksiyonu inlet ve trabeküler myokardın 

kasılmasıyla başlayan ve infundibulumun kasılmasıyla (yaklaşık 25 -50 milisaniye sonra) 
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sonianan bir sırayla oluşur. infundibulumun kas ı lması inlet bölgenin kasılmasından daha 

uzun bir peryoltur (17). 

Sağ ventrikül normalde üç tip mekanizma ile kasılır: 

1- Körük etkisi oluşturan serbest duvarı n içeriye doğru hareketi 

2-Triküspit kapağı apekse çeken ve uzun aks ı kısailan longitudinallif kontraksiyonu 

3- LV' nin kontraksiyonu ile sekonder ilişkili noktalardaki serbest duvar kontraksiyonu 

(15). 

Serbest duvarın LV'ye yaklaşma hareketi kanı pompalayan en önemli 

mekanizmadır. Hareket amplitüdü küçük olmasına rağmen ventrikülün yüksek yüzey

hacim oranından dolayı büyük volümler pompalayabilir. Normal şartlarda RV düşük 

basınçlı pulmoner vasküler sisteme karşı çalışmaktadır. RV yüksek basınca karşı 

çalışmak için uygun değildir. Böyle bir zaruret dağarsa şeklini değiştirme eğilimindedir 

(12). 

Sağ ventrikülün doluşu dört periyatta gerçekleşmektedir: 

1- izovolümetrik relaksasyon: Bu dönemde LV'den farklı olarak ejeksiyon devam 

eder. Ventriküler gevşeme ön plandadır. 

2- Hızlı doluş: Ventriküler gevşeme ve esnekliğe bağlıdır. 

3- Yavaş doluş: Miyokardiyal esnekliğe bağlıdır. 

4- Atriyal kasılma: Esnekliğe ve perikardiyal kısıtlayıcı etkiye bağlıdır. 

Sol ventrikül ile kıyaslandığında RV'nin doluşu daha önce başlar ve daha geç biter. 

RV'nin izovolümetrik relaksasyon zamanı kısadır. intra vasküler hacim miktarı, 

ventriküler relaksasyon, ventriküler boşluk kompliyansı, kalp hızı, pasif ve aktif atriyal 

özellikler, LV doluşu ve perikardiyal baskı gibi pek çok faktör RV doluşunu etkiler (15). 

Sağ ventrikül ejeksiyon paterni LV'den farklıdır. Ejeksiyon yavaş yavaş hızlanır, geç 

pik yapar ve LV'ye oranla oldukça yavaş azalır. Ejeksiyon süresi uzundur. Bu uzama bir 

miktar infundibulumun geç kontraksiyonundan kaynaklanabilir. LV ile kıyaslandığında RV 

ejeksiyonu basınç yükselirken erken dönemde başlar (izovolümetrik kontraksiyon 

peryodunda) ve basınç düşerken de devam eder (15). Hatta volümün %60'ı pik sistolden 

sonra atılır. Bunun nedeni duvarda biriken potansiyel enerjinin gevşemeden ziyade 

mekanik enerjiye dönüştürülebilmesidir (13). 

Sağ ventrikül kas kitlesi LV kas kitlesinin 1/10'udur (18). Küçük fizyolojik şantların 

dışında RV kardiyak atım hacmi LV kardiyak atım hacmi ile aynıdır. Fakat RV bu işi 

LV'ye göre yaklaşık 1/5' lik miyokardiyal enerji ile sağlar. Bu durum hem düşük basınçlı 

pulmoner sistemden hem de RV basınç-hacim ilişkisinden kaynaklanır (15). 
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1960'1arda LV basınç-hacim diagramı aydınlatılmışken 1980'1ere kadar RV basınç

hacim ilişkisi tanımlanamamıştır. Shaver ve arkadaşları (19) pulmoner arter ve RV'den 

yapılan simültan mikromanometre basınç kayıtları ile RV'nin LV'ye göre tamamen farklı 

basınç hacim ilişkisi gösterdiğini kanıtlamışlardır. LV basınç-hacim ilişkisi kare 

şeklindeyken RV basınç hacim ilişkisi daha üçgensi veya yamuk şeklindedir. Ayrıca 

eğrinin altındaki alanla tarif edilen eksternal mekanik iş RV'de kare şeklindeki LV 

eğrisinden doğal olarak daha azdır (15). 

Basınç yükselirken ve düşerken oluşan ejeksiyon oldukça etkindir ama büyük 

ölçüde pulmoner vasküler yatağın düşük impedansına bağımlıdır. Pulmoner vasküler 

rezistanstaki artış hemen RV basınç-hacim ilişkisini değiştirir. Unutulmamalıdır ki RV 

ardyük yavaş yavaş artarken (haftalar veya aylar) geniş kontraktilite rezervine sahipken 

ardyükteki akut artışlara toleransı nispeten zayıftır. RV ardyükteki değişikliklere karşı LV' 

ye göre 2-3 kat daha duyarlıdır. Sonuç olarak, RV ejeksiyon fraksiyonu ve RV ardyükü 

arasında ters lineer bir ilişki mevcuttur. Diğer yandan diyastolik faz ardyükteki 

değişikliklere karşı oldukça istikrarlıdır ve önyük bağımlıdır (18). 

Ventriküller arast etkileşim: 

Morfolojilerinden ve anatamilerinden dolayı RV ve LV yakın ilişkilidir. Ventriküler 

etkileşim direk mekanik etkileşim le bir ventrikülün boyutunun, şeklinin ve kompliyansının 

diğer ventrikülün boyutunu, şeklini ve basınç hacim ilişkisini etkileyebileceğini gösterir. 

Normal şartlarda RV sistolik basınç ve outflow hacminin yaklaşık %20-40'ı LV 

kontraksiyonuna bağlıdır. Normal kalpte çoğunlukla LV' nin fonksiyonel parçası olan iVS 

her iki ventrikül paylaşır ve sistolik ventriküler ilişkiye aracılık eder. Ayrıca septum iki 

boşluk arasındaki basıçları da iletir. RV'de skar veya nonkontraktil yama ile replasman 

varlığında RV dilatasyonu gelişene kadar septum sirkülatuar stabiliteyi devam ettirebilir 

(15). 

Kardiyo-pulmoner etkileşim: 

Bu ilişkinin en bilinen yönü nefes alıp vermekle değişen venöz akımlardır. Pozitif 

basınçlı solunum yapanlarda RV alım volümü azalmaktadır. Hava yolu basıncı ile 

pulmoner kan akımı ters orantılıdır. Havayolu basıncındaki ufak değişiklikler bile RV 

ardyükünü arttırdığından RV yetersizliğine sebep olabilir. 

2.2.3. Sağ Ventrikülün Değerlendirilmesi 

Sağ ventrikül birçok görüntüleme yöntemiyle değerlendirilebilir. Klinik 

uygulamada ekokardiyografi RV fonksiyon ve yapısını değerlendirmede başlıca 
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yöntemdir. Diğer yöntemlerle kıyaslandığında çok yönlülük ve uygunluk gibi 

avantajiara sahiptir (12). 

Kardiyak görüntüleme yöntemlerindeki önemli gelişmelere rağmen birçok faktör 

RV'nin değerlendirilmesini güçleştirir. Bunlar; 

1.RV'nin kompleks geometrisi 

2.Yaygın miyokardiyal trabekülasyon nedeniyle RV endokardiyal yüzeyinin zor 

belirlenmesi 

3.Ekokardiyografik görüntüleme pencerelerini kısıtlayan retrosternal pozisyon 

4.RV fonksiyon göstergelerinin yük bağımlı olması (15). 

2.2.3.1. Sağ Ventrikülün Ekokardiyografik Değerlendirilmesi 

Sağ ventrikülün kompleks geometrisi nedeniyle çeşitli projeksiyonlardan 

görüntülenmesi gerekir. Bunlar parasternal uzun aks, parasternal kısa aks, apikal dört 

boşluk ve subkostal görüntülemedir. 

Parasternal uzun aks RV çıkış yolunu görüntüler. Posteriyordan ventriküler septum 

da görüntülenebilir. Parasternal kısa aks RV hilale benzer yapısını görüntüler. Kardiyak 

siklus boyunca septum şeklinin ve RV'deki sistolik basınç ve diyastolik hacim 

yüklenmelerinin oluşturduğu farklılıkların değerlendirilmesine imkan sağlar. 

Apikal dört boşluk görüntüleme triküspit kapak anulus ve RV boyutlarının ölçümünde 

en ideal olan görüntülemedir. Kordal bağlantılarını göstererek septumun morfolojik 

özelliklerini, triküspit kapağın eksenini, septomarjinal tarabekülasyonu ve moderatör 

bandın hareketini görüntüler. 

Subkostal görüntüleme RV, sağ atriyum (RA) ve inferior vena kavanın (iVK) 

diyafragmatik duvarını gösterir. Bu projeksiyenun ana kullanım yeri dik olarak kestiği 

atriyal septumun görüntülemesidir. Bu projeksiyondan ASO, patent foramen ovale ve 

diğer atriyal patolojiler rahatlıkla belirlenir (20). 

2.2.3.1.1. M mod EKO: 

RV'nin gerek serbest duvarının gerekse iVS'nin M mod ekokardiyografi ile 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu teknik radyonüklit anjiografi ile elde edilen ejeksiyon 

fraksiyonu ile korelasyon göstermektedir. Uzun aks hareketi kullanılarak RV fonksiyonu 

değerlendirilmesinde kısıtlayıcı faktör sadece inflaw segmentleri göstermesi outflow 

traktı ve septal etkiyi gösterememesidir (21 ). 
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2.2.3.1.2. iki Boyutlu Görüntüleme: 

iki boyutlu görüntüleme RV'nin boyutlarını şeklini ve duvar kalınlığını değerlendirme 

imkanı sağlar. iki boyutlu görüntüleme ile RV'nin uzun ve kısa aks boyutlarının ölçümü M 

mod tekniklerden daha doğrudur. Normal şartlarda düşük gözlem içi ve gözlemciler arası 

değişkenliklerle beraber RV fonksiyonlarının değerlendirilmesinde iki boyutlu 

görüntüleme kullanılabilirliliği yüksek bir yöntemdir (4). Pulmoner rahatsızlığı bulunan 

hastalarda iki boyutlu görüntülemenin kullanılabilirliği çalışmalar arasında değişkenlik 

göstermektedir. Ama akım harmanikierinin görüntülenmesi gelişmiş endokardiyal sınır 

tayini gibi ultrason tekniklerindeki gelişmelerle beraber kullanılabilirliği artmıştır (22). 

Septal hareketin ölçümü olan eksenirisite indeksi tariflenmiştir. Septuma paralel sol 

ventrikül minör aks çapı ile ona dik olan aksın oranı ile hesaplanır. Bu indeksin sistel 

sonu ve diyastol sonundaki ölçümü RV basınç ve volüm yüklenmesini ayırmaya yarar 

(4). 

Tek düzlem ekokardiyografik metotlarla RV alanının hesaplanması RV ejeksiyon 

fraksiyonu ile ilişkili bulunmuştur (23). Fakat bu metot her iki düzlemde de ventrikül 

çapları arasında sabit bir ilişki olduğunu varsayar. RV hacminin değerlendirilmesi 

önemlidir ancak iki düzlem uygulamalarının dikey ekokardiyografik düzlemler 

gerektirmesi ve görüntülerin standardizasyonu oldukça zordur. Apikal dört boşluk ve 

subkostal RV outflow traktın görüntülerinin kombinasyonu en sık kullanılan yöntemlerdir. 

RV hacmini değerlendirmede farklı ventriküler görüntüler için çeşitli geometrik modeller 

denenmiştir ve ayrı ayrı bölümlerdeki hacimierin toplamı temeliyle hacim hesaplayan 

Simpson metodu en iyi uygulama olarak gösterilmiştir. 

iki boyutlu görüntülemenin kullanımı özellikle pulmoner embolisi olan hastalarda 

değerlidir. Nonspesifik ekokardiyografi bulguları veya proksimal pulmoner arterde 

dilatasyon, pulmoner dopler kayıtlarında akım hızlarında bozulmalar gözlenebilir. Ancak 

hemodinamik açıdan stabil seyreden pulmoner embolilerde RV'yi değerlendirmek 

oldukça zordur (4). 

2.2.3.1.3. Konvansiyonel Doppler görüntüleme : 

Konvansiyonel Doppler inceleme continuous wave Doppler (CW), pulsed wave 

Doppler (PW) ve renkli Doppler olmak üzere üçe ayrılır. 

Sağ kalpte Doppler görüntülemenin en yaygın kullanıldığı yer triküspit yetersizlik 

akımının jet velositesinin ölçümü ve modifiye Bernaili denklemi yardımıyla pulmoner 

arter sistolik basıncının hesaplanmasıdır. CW Doppler dalgası sırasıyla triküspit ve 

pulmoner kapaktan geçen retrograd pik basınç farklarının hesaplanmasıyla pulmoner 
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arter sistolik ve ortalama diyastolik basıncın tahmin edilmesinde kullanılabilir. PW 

kayıtları ile alınan pulmoner kapak akım akselerasyon zamanı (PAat), preejeksiyon 

peryodu (PEP), RV outflow ejeksiyon zamanı (PAet) ve transtriküspit akımdan elde 

edilen RV izovolümetrik relaksasyon zamanı (IVRT) da pulmoner arter basınç ve 

rezistansının hesaplanmasında kullanılabilir (4,21 ). 

Tüm Doppler ölçümleri solunumdan kaynaklanan atım hacmi değişikliklerinden 

etkilenir. Pulmoner arteryal sistolik velosite RV outflow trakt gradiyent ve triküspit 

yetersizlik velosite normal inspiryum esnasında %5-1 O artma eğimindedir. Uygun 

ölçümler için ekspiryum sonu seçilmelidir veya birkaç solunum siklusunun ortalaması 

alınmalıdır (24). 

Pulmoner arter basıncı (PAB) ve RV fonksiyonu arasındaki ilişki oldukça kompleks 

olmasına rağmen yeteri kadar aydınlatılmıştır. Sağ atriyum basınç değerlendirilmesi 

klinik gözlem, triküspit inflow parametreler, iVK ölçümlerinin hesaplamalara dahil 

edilmesiyle kolaylaşır. CW dalgasında triküspit yetersizlik akım profiliyle ayrıca RV 

sistolik fonksiyonu göstergesi olan erken sistolik RV basınç yükselmelerinin oranlarıda 

elde edilir (4). 

Sağ ventrikül preejeksiyon peryodu gibi sistolik zaman aralıkları ve preejeksiyon 

periyodunun RV ejeksiyon zamanına oranıda incelenmiştir ve iki boyutlu görüntüleme 

yöntemleriyle elde edilen zaman aralıkları ve ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkili bulunmuştur 

(25). 

Pulmoner arter basıncı ve akselerasyon zamanı arasındaki ilişki birçok çalışmada 

farklılık göstermektedir. Pulmoner hipertansit hastalarda akselerasyon zamanı kısalsa da 

akselerasyon zamanı PAB için tam güvenilir bir belirteç olmayabilir ve daha çok kronik 

akciğer hastalıklarında prognostik faktör olarak kullanılır (26). 

Sağ ventrikül diyastolik fonksiyon değerlendirilmesinde Doppler transtriküspit akım 

velosite profilinden yararlanılır. Ayrıca erken doluş pik velosite (E velosite), atriyal 

kontraksiyana bağlı geç oluş pik velosite (A velosite), E/A ve erken doluş deselerasyon 

zamanı (Edt) diğer diyastolik fonksiyon parametreleridir. Triküspit kapaktan geçen 

velositeler mitral kapağa göre anlamlı olarak düşüktür. Triküspit Edt mitral kapak Edt dan 

uzundur (4). 

2.2.3.1.4. Doku Doppler görüntüleme: 

PW Doppler yönteminin modifiye edilmiş bir şekli olan doku Doppler görüntüleme 

miyokardiyal fonksiyonların değerlendirilmesinde yeni bir ekokardiyografik yöntemdir. 

Konvansiyonel Dopplerde yüksek frekanslı ve düşük amplitüdlü kan hücrelerinin hızı 
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ölçülürken doku Dopplerde düşük hız ve yüksek amplitüde sahip miyokarddan gelen 

sinyaller ölçülür (21 ). Doku Doppler görüntüleme miyokardiyal velosite ölçümlerinin 

ortalamasıyla RV sistolik ve diyastolik fonksiyonunun değerlendirilmesini sağlar. LV doku 

Doppler görüntülernede olduğu gibi RV triküspit anulusunun doku Doppler görüntüsünde 

beş majör parametreye bakılır. Bu parametreler izovolumetrik kontraksiyon dalgası, 

sistolik velosite (Sa), izovolumetrik relaksasyon dalgası, erken diyastolik velosite (Ea) ve 

geç diyastolik velosite {Aa) dir (şekil 1) (27). Apikal .dört boşluk görüntülernede RV 

serbest duvarı bazal, mid ve apikal segmentlere ayrılarak longitudinal hareket ölçülür. 

Radiyal hareket için RV anterior duvarı uzun ve kısa aksta değerlendirilir (28). Doku 

doppler görüntüleme ile RV serbest duvar anulusüna (triküspit anülüs) ait ölçümler 

kolaylıkla yapılabilir. Yöntemin avantajı geometrik yapı ve endokardiyal sınırlardan 

bağımsız olmasıdır. Triküspit anülüs sistolik hızı global RV sistolik fonksiyonlarının bir 

göstergesidir. RV triküspit anulus sistolik hızı ile radyonüklid ventrikülografi ile ölçülen 

RV ejeksiyon fraksiyonu arasında anlamlı korelasyon mevcuttur. Pik sistolik velosite < 

11.5 cm/s olması %90 duyarlılık ve %85 özgüllükle RV ejeksiyon fraksiyonunun %50 nin 

altında olduğunu göstermektedir ( 4). 

Bunun dışında doku Doppler görüntüleme özellikle septumla RV serbest duvarı 

arasındaki dissenkronizasyonun değerlendirilmesine de imkan sağlar. 

Sağ ventrikül doku Doppler görüntülemenin bir çok önemli kısıtlamaları 

bulunmaktadır. Öncelikle triküspit kapak hastalıkları tam RV miyokard velositesini 

yansıtamayacak şekilde doku Doppler longitudinal velosite değerlerini azaltır. Bu vakalar 

protez triküspit kapaklı, triküspit darlıklı, anlamlı triküspit yetersizliği olan, triküspit anuler 

kalsifikasyonu bulunan ve triküspit annuloplastili hastalardır. Ayrıca sinüs ritminde 

olmayan hastalarda RV doku Doppler görüntüleme henüz onayianmamıştır (27). 

(IVRT, izovolümetrik re/aksasyon zamam; ET, Ejeksiyon zamam; IVCT, izovolümetrik kontraksiyon 
zamam; Sa. Sisto/ik ve/asite; Ea, Erken diyastolik ve/asite; Aa. Geç diyastolik ve/asite) 
Şekil1 :Sağlıklı genç bireyde normal sağ ventrikül doku doppler profili 
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2.2.3.1.5. Üç Boyutlu Ekokardiyografi: 

Üç boyutlu ekokardiyografinin ortaya çıkışı standart görüntüleme yöntemleriyle uzun 

süredir devam eden kısıtlamaları ortadan kaldırmıştır. Kompleks RV geometrik yapısına 

bağımlı değildir ve gelişmiş endokardiyal inceleme sağlar. RV hacminin üç boyutlu 

ekokardiyografi ile elde edilen verileri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile elde 

edilenlere oldukça yakındır. Üç boyutlu ekokardiyografi RV geometrisini 

değerlendirmede objektif ve kesin ölçümler sağiasa da rutin kullanımda yaygın olmayışı 

ve görüntülerin rekonstrüksiyonunun zaman alıcı olması gibi yetersizlikleri bulunmaktadır 

(4). 

2.2.3.1.6. Anatomik M mod Ekokardiyografi: 

Anatomik M mod tekniği yüksek temporal çözünürlüğüyle ekokardiyografinin 

diyagnostik imkanlarını geliştirmiştir. Başlangıçta M mod analizlerinin üstünden iki 

boyutlu görüntülerin kullanımı anatomik M mod adıyla herhangi bir bölgeden 

transdüserin pozisyonundan bağımsız olarak tasarlanmıştır. iki boyutlu ekokardiyografi 

ile elde edilen verilerden, transdüserin pozisyonundan bağımsız olarak herhangi bir 

noktadan ve herhangi bir açıyla istenilen sayıda M mod kayıtlar elde edilebilir. 

Geleneksel M moda göre anatomik M mod lineer ölçümlerle kardiyak boşlukların 

çaplarına, LV bölgesel duvar hareketlerine, aksesuar yolların lokalizasyonuna dair daha 

ayrıntılı analizlere imkan verir (29). 

2.2.3.2. RV Sistolik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 

Fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılacak göstergenin ideal olması için 

ardyük ve önyükten bağımsız olması, inotropik değişikliklere duyarlı olması, kalp hızı ve 

kütlesinden etkilenmemesi, uygulamada kolay ve güvenilir olması gerekmektedir. 

2.2.3.2.1. Sağ Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu: 

Klinikte sağ ventrikül efeksiyon fraksiyonu (RVEF) RV kontraksiyonlarının 

değerlendirilmesinde en sık kullanılan göstergedir. Yaygın olarak kullanılsa da RVEF 

yüklenme şartlarına bağımlıdır ve kontraksiyonu tam olarak yansıtamayabilir. Normalde 

RV boşluğu LV'den geniş olduğu için RVEF sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonundan 

(LVEF) düşüktür. Kullanılan metoda bağlı olarak RVEF %40 ile %76 arasında 
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değişmektedir (15). RVEF ölçümü volüm ölçüm yöntemlerinden biri kullanılarak diyastol 

sonu volum (RVEDV) ve sistel sonu volümler (RVESV) hesaplanılarak yapılır. 

RVEF = [(RVEDV- RVESV) 1 RVEDV] x100 

2.2.3.2.2. Sağ Ventriküler Alan Değişimi: 

Sağ ventriküler alan değişimi (RVAD) diyastolik alan sistolik alan farkının diyastolik 

alana oranını gösterir. (RVAD=(diyastolik alan - sistolik alan) 1 diyastolik alan ). Dört 

boşluk görüntüleme ile ölçülür. Son dönem pulmoner hastalıklarda RVAD ve RVEF 

arasında belirgin korelasyon tespit edilmiştir (15). Ancak ölçümünde iki ayrı RV alanı 

kullanılması, RV endokardının çok iyi takip edilmesi zorunluluğu gibi nedenlerle hatalara 

açık, sabır ve dikkat isteyen bir yöntemdir. 

2.2.3.2.3. izovolümetrik Kontraksiyon Akselerasyonu: 

izovolümetrik kontraksiyon akselerasyonu (iKA) zamanı RV sistolik fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde ön ve ard yük değişikliklerinden bağımsız güvenilir bir doku 

Doppler parametresidir. iKA' nın kısalmasının RV sistolik disfonksiyonunun özellikle 

erken belirteci olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. iKA elektrokardiyografide R dalgasının 

pikinden hemen önce ortaya çıkan ve doku Doppler ırasesindeki sistolik dalganın 

önünde yer alan dalganın maksimum hızının zirve hıza ulaşıncaya kadar geçen zaman 

aralığına bölünmesiyle hesaplanır (30). 

2.2.3.2.4. Triküspit Anüler Plan Sistolik Excursion: 

Sağ ventrikül sistolik fonksiyonları hakkında kantitatif bilgi veren trikspit anüler plan 

sistolik excursion (TAPSE) standart RV ölçümlerinden birisidir. Bu ölçüm, RV hareketinin 

büyük bir kısmı ince RV duvarında longitudinal seyreden subendokardiyal miyokardiyal 

lifler vasıtasıyla olduğundan uzun eksende anüler düzlem apeks arasında meydana 

gelen triküspit anülüs hareketinin global RV fonksiyonları hakkında bilgi verdiği 

düşüncesine dayanır (31 ). Dört boşluk görüntülernede M med yöntemi ile ölçülür. 

Radyonüklid yöntemlerle ölçülen RVEF ile orta derecede korelasyon gösterir (15). 

TAPSE değerleri 2 cm'den küçükse RV ve/veya LV fonksiyon bozukluğunu, 2 cm'den 

büyük TAPSE değerleri her iki ventrikülde normal fonksiyonu gösterir. (0,5 cm ise RVEF 

%20, 1 cm ise RVEF %30 , 1,5cm ise RVEF %40 ve 2cm ise RVEF %50) (31, 32). 
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Şekil 2: Normal bir kişinin Triküspit anüler plan sistolik excursion (TAPSE) 
Kürsör triküspit anulus lateraline konularakM-modile bakılır(1 no lu ok). TAPSE 2 no lu akla 
gösterildiği şekilde mm olarak ölçülür (32). 

2.2.3.2.5. Miyokard Performans indeksi (Tei indeks): 

ilk kez Tei (33) ve arkadaşları tarafından tanımlanan, izovolumetrik kontraksiyon ve 

relaksasyon zamanlarının toplamının ventriküler ejeksiyon zamanına oranı olan 

miyokard performans indeksi (MPi) global ventriküler fonksiyonun non-geometrik 

göstergesidir. PW Doppler Iraselerinden elde edilir. Ancak triküspit ve pulmoner arter 

ileri akım kayıtlarının birlikte alınması mümkün olmadığından kayıtlar ayrı ayrı alınarak 

birleştirilmek zorundadır. Buna kaşın doku Doppler kayıtlarında MPi daha kolay 

hesaplanır. Normal değeri LV için 0.39±0.05 iken RV için 0.28±0.04 tür (34). MPi ön ve 

ardyükten ve kalp hızından bağımsızdır. Pulmoner hipertansiyonda veya konjenital kalp 

hastalıklarında kullanışlıdır (15). Normal değeri RV sistolik veya diyastolik 

disfonksiyonlarında hesaplamada kullanılan üç zaman aralığındaki değişikliklere bağlı 

olarak artar. RV ile ilgili zaman aralıkları sırası ile apikal dört boşluk ve parasternal kısa 

aksta bakılan pulmoner ejeksiyon ve triküspit inflaw ile hesaplanır. Zaman aralıkları 

başlangıç ve kan akımının durduğu süre arasındaki Doppler kayıtları ile belirlenir. Bir çok 

avantajına rağmen MPi'deki problemler kalp blokları ve aritmilerde geçersiz olması, 

kapak hastalıklarında yorumlamada aksaklıklar olmasıdır (4). 
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(IVRT, lzovolümetrik retaksasyon zamam; ET, Ejeksiyon zamam; /CT, lzovolümetrik kontraksiyon zamam; 
IMP, Miyokard performans indeksi) 

Şekil 3: Sağ ventrikül miyokard performans indeksi hesaplanması 
a:Triküspit kapağın kapanmasından yeniden açılmasına kadar geçen süre; 
b:pulmoner ejeksiyon zamanı. 

2.2.3.3. RV Diyastolik Fonksiyonların Değerlendirilmesi 

Sağ ventrikül diyastolik fonksiyon değerlendirilmesinde Doppler transtriküspit akım 

velosite profilinden yararlanılır. Erken doluş pik velosite (E velosite), atriyal 

kontraksiyana bağlı geç oluş pik velosite (A velosite), E/A ve erken doluş deselerasyon 

zamanı (Edt) diğer diyastolik fonksiyon parametreleridir. Triküspit kapaktan geçen 

velositeler mitral kapağa göre anlamlı olarak düşüktür. Triküspit Edt mitral kapak Edt dan 

uzundur. Triküspit akım parametreleri yaştan etkilenmez ama respirasyon belirgin 

değişikliğe sebep olur. Ölçümler end tidal veya end ekspiratuar apne esnasında 

yapılmalıdır. Normal doluş patemi ön ve ard yükten ve ventriküler miyokard 

kompliyansından etkilenir. Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda RV'deki hipertrafik 

değişiklikler erken RV doluştaki (E velosite) yavaşlama ile kompliyansta ve atriyal 

kontraksiyon (A velosite) doluş özelliklerinde farklılıklara neden olur. Edt uzar (4). IVRT 

pulmoner kapağın kapanışı ile başlar ve triküspit kapağın kapağın açılışına kadar sürer 

ve RV gevşemesinin bir göstergesidir. Anormal relaksasyon ile uzar, hızlı relaksasyon 

veya artmış dolum basınçlarıyla kısalır. 

2.2.3.4. Sağ Ventrikül Volümünün Hesaplanması 

Bu amaçla single plan boyut ve alan ölçümleri, Simpson yöntemi, bi plan area-length 

yöntemi ve kresentrik model yöntemi kullanılmaktadır. 
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2.2.3.4.1. Single Plan Ölçümleri: 

Parasteral uzun aks, parasternal kısa aks ve apikal dört boşluk (A4B) gibi ventrikül 

içi kesitler alan single düzlemlerden elde edilen boyut ve alanlarla RV hacmini 

değerlendiren en basit ve rutinde en sık kullanılan metoddur. Bu boyut ve alanlardan 

korelasyon veren ama RV'nin düzensiz şeklinin tam hacmini yansıtmayan veriler elde 

edilir. LV parasternal uzun aks hilal şeklindeki RV'nin lateral boynuzunu 

kesebileceğinden ölçülen RV boyutu RV şekli (özellikle de hilal şekli düz ve geniş ise), 

RV'nin göğüs kafesindeki rotasyonunun derecesi ve hastanın pozisyonundan etkilenir 

(35). Ancak tüm bu kısıtlamalara rağmen parasternal uzun aks görüntüyle klinisyeni 

yönlendiren ve daha kompleks incelemelerin gerekliliğini düşündüren ilk görüntüler elde 

edilebilir. RV serbest duvarı mitral kapak seviyesinde sternumun altına uzandığından 

parasternal kısa aks görüntüyle bu seviyeden tüm ventrikülün görüntülenmesi kısıtlıdır. 

Eğer tüm ventrikül parasternal kısa aksdan görüntülenebilirse parasternal uzun aks ve 

A4B görüntülerden daha doğru antero-posterior hacim değerleri verir. Yapılan bir 

çalışmada parasternal kısa aks ile ölçülen RV diyastol sonu boyutlarının LV boyutlarının 

yaklaşık %60' ına denk olduğu gösterilmiştir (12). A4B görüntüde uzun aks boyutlar, 

maksirnal ve mid kısa aks boyutlar ve alanlar gibi birçok RV single plan ölçümler 

tariflenmiştir. RV uzun aks ile anjiografik ölçümler arasındaki korelasyon zayıfken hem 

midventriküler hemde maksirnal kısa aks boyutlar anjiografi ile ölçülen hacimlerle 

oldukça koreledirler (36). A4B görüntüde relatif RV ve LV boyutlarının kıyaslanınası 

yararlı olabilir. Ancak aynı zamanda LV dilatasyonu da varsa RV dilatasyonu 

maskelenebilir. Özellikle orta dereceli genişlemelerde normal ve aşırı hacim yüklenme 

şartlarında gruplar arasında önemli çakışmalar bildirildiğinden bu ölçümlerin hiçbiri klinik 

uygulamada RV genişlemesinin tespitinde güvenilir değildir (35). 

2.2.3.4.2. Simpson Yöntemi: 

Simpson yöntemi ile RV boşluğu eşit kalınlıkta bir seri parçaya bölünür. Her 

parçanın hacmi alan x yükseklik formülüyle hesaplanır ve tüm boşluğun hacmi 

hacimierin toplamından elde edilir. Ortak uzun aksa sahip 2 uygun ortoganal görüntü 

gerekmektedir. A4B den uzun aks kolaylıkla elde edilirken aynı uzun aksasahip ikinci bir 

ortogonal görüntünün kaydı oldukça zordur (35). Genellikle anjiografi ve ölçülen volumler 

arasındaki korelasyon zayıftır ve Simpson yöntemi ile RV hacmi % 40 daha fazla ölçülür 

(37). Ayrıca RV endokardiyal sınırların belirlenmesindeki yetersizlik ve infundubulumun 

(tüm RV hacminin %25ni oluşturur) hesaplamalara dahil edilernemesi diğer 

dezavantjlarıdır. 
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2.2.3.4.3. Area-length Metodu: 

Sağ ventrikül alan, uzunluk ve hacim arasındaki optimal ilişkiyi belirlemek ve 

ekokardiyografikaçıdan uygun bir kombinasyon sağlamak için yapılan çalışmalarda (38) 

2/3 sabit katsayısının area-leghth ve hacim arasında optimal ilişki sağladığı tespit 

edilmiştir. Çalışmalarda A4b ve RV çıkış yolu subkostal görüntüleri kullanılmıştır. Bu 

görüntülerden herhangi birinin planimetrik alanı ve diğerinin maksirnal uzunluğu 

kullanılarak hacim= 2/3 alan x uzunluk formülüyle hesaplanmıştır (şekil 4-5). Uygunluğu 

ve basitliği dışında bu tekniğin RV infundibular bölgesini değerlendirmek gibi bir avantajı 

bulunmaktadır. Çoğu çalışmaya göre iki boyutlu ekokardiyografide elipsoidal veya 

piramidal modeli kullanan area-leghth metodu RV hacmini belirlemede Simpson 

yönteminden daha iyi korelasyon gösterir (15). 

2.2.3.4.4. Kresentrik Metod: 

Kresentrik model RV serbest duvarı ve iVS tarafından oluşturulan iki kesişen 

dairenin kavislerini kullanarak RV yatay kesit alanlarını belirler. Fakat metod 

infundibulumu içermez ve sonuçta hacim %25 daha az ölçülür. Hacim ve basınç 

yüklenmelerinde septum sola kayacağından ve şekil değişeceğinden bu metod geçerli 

değildir (35). 

A B 

Şekil4. A: Diyastolik alanın hesaplanması B: Sistolik alanın hesaplanması 
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A B 
Şekil 5.A: Subkostal diyastolik çap B: Subkostal sisielik çap 
Elipsoidal modelle area-length metodu kullanılarak sağ ventrikül 

hesaplanması. (hacim= 2/3 alan x uzunluk). 

2.2.3.5. RV Boyutlarının Ölçümü 

volümünün 

Sol ventrikülde olduğu gibi RV m id ventriküler çap parasternal uzun aks görüntüden 

değerlendirilebilir. A4B görüntüde RV çapı triküspit anülüs seviyesinden ve mid 

ventriküler ölçülmelidir. RV uzunluğu apeksten triküspit anülüse kadar olan mesafedir 

(Şekil 6). RV çıkış yolu çapı parasternal kısa aks görüntüde aort (RVOT1) ve pulmoner 

(RVOT2 ) kapak komşuluğundan ölçülür. Yine aynı pencereden pulmoner arter çapları da 

ölçülebilir. RV serbest duvar kalınlığı en iyi triküspit kapak karda seviyesinde subcostal 

görüntüyle değerlendirilir. Klinikte pratik olarak 5 mm üzeri RV hiperirofisi olarak 

değerlendirilmekledir (39). 

Normalde kalp apeksine kadar uzanmayan ve tabanı triküspit anulus düzlemi olan 

RV uzun eksenin LV uzun eksen uzunluğunun 2/3'ünü geçmemesi gerekir. Bu oran eğer 

2/3 ü geçmiş ancak 1/1 oranından küçükse hafif, oran 1/1 ise orta, 1/1 den büyük ve 

apeksin büyük kısmını veya tamamını RV oluşturuyorsa ileri genişlemeden sözedilebilir 

(35). 
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Şekil 6: Apikal 4 boşluktan 

2.2.3.6. RV Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Son Gelişmeler 

Günümüzün çok yönlü görüntüleme sistemleri RV performansını değerlendirmede 

büyük yararlar sağlamaktadır. Otomatik sınır tayini methodu global RV fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde kullanılmıştır (40). Kolor kinezis ile segmental RV fonksiyonları 

değerlendirilir ve ventrikülografi ile oldukça koreledir. Endokardiyal sınırları belirlemedeki 

problemleri ortadan kaldırmak için kontrası ekokardiyografi denenmiştir. invaziv 

kateterizasyon laboratuvarında uygulanılan intrakardiyak ekokardiyografi ile RV yapısı 

tam olarak belirlenebilir (4). 

2.2.3.7. RV Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Ekokardiyografiye 

Alternatif Yöntemler 

Sağ ventrikül yapı ve fonksiyonunu değerlendiren tüm invaziv olmayan metodların 

kendine özgü sınırlamaları mevcuttur. RV hacminin anjiografik değerlendirilmesi 

invazivdir ve yaygın kullanılmaz. Radyonuklid tekniklerde denenmiştir istenmeyen 

gözlemci ve gözlem içi değişkenlikler tespit edilmiştir. MRG RV boşluğunun kompleks 

internal yapısıyla ilgili kesin ve hızlı veriler sağlar. Günümüzde RV hacminin ve duvar 

kitlesinin değerlendirimesinde altın standarttır ancak her hastaya uygulanamayışı 

(pacemaker bulunan hastalar gibi) ve pahalı oluşu gibi dezavantajları mevcuttur. RV 

fonksiyonları basınç hacim eğrileriyle de değerlendirilebilir ancak yüklenme şartlarından 

etkilenmektedir (4). 

2.3. Pulmoner Arter Basıcının Hesaplanması 

Pulmoner kapakla veya RV çıkış yolunda gradiyent olmayan olgularda PAB RV 

sistolik basıncına eşittir. Triküspit yetersizliği saptanan olgularda PAB kaçak akımının 

CW doppler ile ölçülen tepe hızı üzerinden basitleştirilmiştir. Bernoulli denklemi 
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kullanılarak hesaplanabilir. Sistolik PAB=4\f2+ sağ atriyum basıncı (RAP) (41). Yapılan 

çalışmalarda, ekokardiyografik olarak ölçülen sistolik PAS'ın invaziv olarak ölçülen 

PAS'ları ile iyi şekilde korele olduğu gösterilmiştir (42). PAS'ın normal değeri sistolik 

35mmHg, diyastolik 15 mmHg, ortalama 25mmHg'dır. 2.8m/s'nin üzerindeki triküspit 

yetersizlik velositeleri patolojiktir ( 43). PAB'ı hesaplamak için RV-RA arasında ölçülen bu 

gradiyente RAP'ın eklenmesi gerekir. Yapılan çalışmalarda RA basıncının, iVK genişliği 

ve iVK'nın solunumsal değişikliği ölçülerek tahmin edilebileceği bildirilmiştir (44). 

Normalde iVK çapı inspirasyon ile %50'den fazla azalır. Kollapsın %50'den az olması 

RAP'nın 10mmHg'dan, belirgin dilale iVK ile kollapsın hiç olmaması 20mmHg'dan fazla 

olduğunu gösterir. Solunumsal değişikliğin ortadan kalkması ise daha büyük bir RAP'a 

işaret eder (45). 

Tablo 1: Tahmini Sağ atriyum basıncının hesaplanması 

iV K Solunumsal değişiklik Tahmini RA basıncı( mmHg) 

Normal(<2 cm) >%50 5 

Normal(<2 cm) <%50 10 

Dilate(>2 cm) <%50 15 

Dilale IVC ve hepatik venle Değişiklik yok 20 

Şekil 7. Subkostal M mod iVK görüntüsü. iVK çapı 16 mm, solunumla kollaps <%50, tahmini RA 
basıncı 10 mmHg. 

Başka bir şekilde tahmini RA basıncı triküspit E/Ea ile de hesaplanabilir. E/Ea oranı 

~6 ise RAP 10mmHg'nın üzerindedir. Bu oran RV sistolik fonksiyonlarından ve mekanik 

ventilasyondan etkilenmemektedir ( 46). 
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Pulmoner darlık varlığında PAB= [4x(triküspit yetersizliği pik velositesi)2 +RAP)]- [ 

4x(pulmoner darlık pik velositesi)2] ile ölçülür. 

Triküspit yetersizliği olmadığında ya da rejürjitan akımlar üzerinden ölçülebilir 

gradiyent saptanamadığında pulmoner kapaktan geçen akımın başlangıcından tepe 

noktasına kadar geçen süre (pulmoner velosite akselerasyon zamanı) kullanılarak 

tahmini ortalama PAB ölçülebilir: 

Ortalama PAB=79- (0,45xakselerasyon zamanı) (47). 

Şekil 8.Triküspit yetersizliği velositesi üzerinden sistolik pulmoner arter basıncının tahmini 
hesabı. Triküspit yetersizliği velositesi 4,96 m/s, sistolik pulmoner arter basıncı: 

4X(4,96)2+10=108 mmHg 

2.4. Strain ve Strain Rate Değerlendirme 

Doku Doppler görüntülemenin, bir miyokardiyal segmentin aktif doku hareketiyle 

dokunun pasif hareketini birbirinden ayırt edememesi (tethering etkisi) ve kalbin 

rotasyonel hareketleriyle analizi yapılan segmentlere komşu segmentlerin aktif 

kontraksiyonunun velosite ölçümlerini etkilernesi gibi dezavantajları olması üzerine doku 

Doppler görüntülemenin modifikasyonu sonucu strain ekokardiyografi geliştirilmiştir (27). 

Strain ve strain rate ekokardiyografi, Doppler prensibine dayalı girişimsel olmayan 

kardiyak görüntüleme metodudur. ilk . kez Mirsky ve Parmley miyokardın mekanik 

özelliklerini değerlendirmek amacıyla miyokardiyal straini tanımlamışlardır (48). 1982 

yılında Helmdal ve arkadaşları doku Doppler ultrasondan !üretilen gerçek zamanlı strain 

ve strain rate analizlerini sunmuşlardır (5). Strain ve strain rate ekokardiyografi 1990'1ı 

yılların sonunda ventriküler performansı ölçen birer metod olarak hayata geçmiştir. 
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Strain bir cismin normal şekline oranla deformasyonunu ifade eder. Strain, bir cismin 

önceki boyutuna oranla değişimi temsil ettiğinden birimsizdir ve genellikle % ile ifade 

edilir (49). 

Tek boyutlu bir objede meydana gelecek deformasyon tipi yalnızca uzunluğunda 

oluşabilecek değişikliklerdir (Uzama ve kısalma). ilk uzunluğa göre oluşabilecek bu 

değişikliklerin rölatif miktarı strain olarak adlandırılmaktadır. Tek boyutlu cisim için 

uzama ( + ), kısalma ise (-) strain olarak kabul edilmektedir. Strain sembolü olarak S veya 

epsilon (E) kulanılır ve aşağıdaki matemetiksel formülle hesaplanır (50). 

Formül:1 

E= (L- Lo) 1 Lo= ~Ll Lo 

E=Strain 

L=Deformasyon sonrası uzunluk 

Lo=Orijinal uzunluk 

~L=Uzunluktaki değişiklik 

[ ----·-· .. '" 

(3) (b) 

v! 
1--------ıt-~v 

·Il ı-

,., 

....... x---

Şekil 9: (a)Tek boyutlu objenin iki farklı deformasyonu. (b)iki boyutlu objenin dört farklı 
deformasyonu. 

Bir kuwete maruz kalan maddenin deformasyon öncesi ve sonrası boyutu 

bilinmiyorsa, anlık strainden bahsedilir. Anlık deformasyon başlangıç uzunluğa göre 

rölatif olarak ifade edilirse langrangian strain olarak adlandırılır. Ancak anlık strain için 

referans değerleri sabit değildir. Anlık strain deformasyon sırasında, zaman aralığında 

değişir ve bu natural strain olarak adlandırılır. Lagrangian strain E ve naturel strain EN 

olarak gösterilir. 



Formül2-3 

E(t)=l(t}-l(to )/l(to) 
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t 

EN (t) = I to d EN(t) 

l(t):Maddenin t zamanındaki durumu l(to):Başlangıç uzunluğu 

Lagrangian ve naturel strain arasında doğrusal olmayan sabit bir ilişki vardır. Eğer 

bu iki strain değeri arasında %5-1 O dan daha az oranda bir fark varsa kabaca bu iki 

değer eşit kabul edilir. Ama büyük bölgesel deformasyonlarda iki strain değeri arasındaki 

fark daha da belirginleşir. Bu nedenle miyokardiyal fonksiyonun hangi strain tipiyle 

değerlendirildiği önemlidir. Başlangıç uzunluğundan bağımsız olduğu ve birim zamandan 

daha az etkilendiği için natural strain kardiyak kullanımda daha uygundur (51 ). 

iki (2D) ve üç boyutlu (3D) cisimlerdeki deformasyon tek boyutlulardaki gibi yalnızca 

tek bir kordinat eksenindeki uzarna-kısalma ile sınırlı değildir. 2D cisimlerde 

deformasyon x ve y aksları boyunca , 3D cisimlerde x, y ve z aksları boyunca 

olmaktadır. Bu cisimler x, y ve z ekseni boyunca uzama kısalma hareketi yapabilirler ki 

buna normal strain denir. Yada shear strain olarak adlandırılan alt sınır üst sınıra veya 

sağ sınır sol sınıra paralel kalacak şekilde bükülme hareketi yapabilirler. Deformasyonu 

tam olarak tanımiayabiimek için tüm strain kompanentlerinin bilinmesi gerekir. Yani 

miyokardiyal doku gibi 3D objeler için 3 normal 6 adette shear strain olmak üzere (xy, xz, 

yz, yx ,zx ve zy) toplam 9 adet strain değeri göz önüne alınmalıdır (51 ). 

Kardiyak uygulamalarda sıklıkla lokal kardiyak koordinat sistemi kullanılır. Bu sistem 

birbirine dik uzanan 3 ekseni içerir. Bunlar epikardiyuma dik ve ventrikül boşluğundan 

dışarı doğru uzanan radiyal eksen (R), radiyal eksene dik apeksten tabana uzanan 

longitudinal eksen (Lo), ve radiyal ve longitudinal eksen e dik uzanan sirkümferensiyel 

(C) eksendir (52). 

Strain rate: Strain rate (SR) deformasyonun hızını gösterir. E. ile gösterilir ve birimi 

s·' dir (53). Eğer bir miyokardiyal segmentin başlangıç ve son uzunluğu biliniyorsa 

aşağıdaki eşitlik yardımıyla SR hesaplanabilir. 

Formül 4: SR= lı.L 1 lot 

lı.L:Uzunluktaki değişim lo:Başalngıçtaki uzunluk t:Zaman(sn) 

Örnek:Bir boyutlu bir cismin orijinal uzunluğu 2 cm son uzunluğu 2.4 cm deformasyon 

süresi 2 sn varsayılırsa ortalama SR 0.4/4=0.1s"1 olur ve nesne herbir saniyede %20 

uzamıştır. 
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Ancak kalp döngüsü boyunca miyokardiyal segmentin başlangıç ve anlık uzunluğu 

bilinemeyebilir. Bu durumda SR'nin lokal değerleri için renkli Doppler görüntülernede 

ultrason ışını paralelindeki sabit mesafede iki noktanın uzaysal velosite gradiyentinden 

faydalanılarak aşağıdaki formülle hesaplanır (54). 

Formül:5 

d 

a 

SR (t) = v.-vb 

d 

• Va- Vb _, a ve b noktalanndaki anlık miyokardiyal velosite farkı 

• d _, özgül zamandaa ve b noktalarındaki anlık miyokardiyal velosrte farkını 

temsil eden mesafe 

Eğer Va ve Vb farklı ise hız gradiyentinden bahsedilir ve bu dokunun iki bölge 

arasında deforme olduğu anlamına gelir. Hızlar eşit ise SR sıfırdır. Sıkışma yada 

genişleme yoktur (55). 

Ardışık çerçeveler arasındaki zaman aralığı (dt) sonsuza yakın derecede kısa 

kabul edilirse başlangıç zamanından (to) başlayarak bitiş zamanında (t) sona erecek 

şekilde anlık SR değerleri toplanarak (integrali alınarak) strain değeri elde edilebilir (55). 

Formül6: t 

Sn= f to SR dt 

iki boyutlu renkli doppler ekokardiyografi ile kaydedilen görüntülerde bilgisayar 

yazılımındaki algoritmalar miyokard içerisinde 5-11 mm örnek volum (ortalama 8 mm) 

aralığındaki dokuların hızlarının uzaysal düzlemdeki farklarını hesaplamaktadır (56). 

Pik sistolik strain hızı sistoldeki maksirnal deformasyonu göstermektedir. Sistolik 

strain referans alınan noktanın diyastol ve sistol sonu arasındaki deformasyonunu 

gösterir. Bölgesel genişlemede (miyokardiyal gevşeme) sistolik strain pozitiftir ve mavi 

kodlanır. Bu olay parasternal aksta incelme apikal görüntülerde uzama olarak görülür. 

Negatif sistolik strain bölgesel sıkışmayı gösterir (miyokardiyal kasılma) ve sarı kırmızı 

renkte kodlanır. Bu olayda parasternal görüntülerde incelme apikal görüntülerde kısalma 

olarak görülür (57). 
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STRAiN RATE STRAiN 

AKl< MI<A 

MID 

BAZAL 

Şekil10: Miyokardiyal velosite, strain rateve strain arasındaki zamansal ve bölgesel ilişki. 

Yelasiteler apexe gittikçe azalırken strain ve strain rate nisbeten değişmeden kalıyor. AKK: Aort 
kapak kapan ışı, MKA: Mitral kapak açılışı. 

Klinikte miyokardiyal strain ve strin rate analizleri iki boyutlu renkli doku Doppler 

ekokardiyografi ile kaydedilen görüntülerden yapılmaktadır. Ancak strain direkt olarak 

doku Doppler velositelerinden de hesaplanabilir. Bu kavramın geçerliliği sonomikrometri 

ile onaylanmıştır (56). Ayrıca S ve SR ekokardiyografinin gri skala temelli olmak üzere 

farklı şekilde kullanımıda mevcuttur (50). Miyokarddan yansıyan ultrason dalgalarının 

oluşturduğu rasgele ve düzensiz parlak noktalar ve bu noktaların miyokardın hareketi ile 

kısmi şeklini koruyarak farklı bir konuma hareket etmesi prensibine dayanan gri skala 

temelli strain yöntemiyle bir siklus boyunca hareket zaman eğrisi oluşturulur. Segment 

sınırlarına otomatik olarak yerleştirilen ilgi alanları sayesinde istenilen segmentin 

deformasyonu dolayısıyla strain değeri hesaplanır. Açı bağımsız bir yöntem olmasına 

rağmen iyi bir ölçüm için gereken yüksek frame hızlarında lateral rezolusyonunun düşük 

olması gibi dezavantajları mevcuttur (54). 

ideal strain ve strain rate ölçümü için miyokardiyal sınırlar çok net belirlenerek 

miyokard çevre dokulardan ayırt edilmelidir. Açıya bağlı hatalar strain ekokardiyografinin 

önemli bir dezavantajı olduğundan transduser ekseniyle hedef miyokard duvarının 

paralel olması gerekir. Strain ve strain rate ölçümlerinin en yüksek frame rate 

değerlerinde alınmasıda optimal sonuç için önemlidir. Teorik olarak 70-500 frame/sn 

aralığında görüntüler incelenebilirken diyastolik dalgalar için en az 160 frame/sn, pik 

sistolik dalgalar için en az 200 frame/sn önerilmektedir. Görüntü penceresi 

değerlendirilecek miyokard segmentini içerecek kadar daraltılmalıdır (58). Örnekleme 

genişliği ölçüm yapılarak bölgeye göre ayarlanmakla beraber sıklıkla longitudinal planda 

1 O mm, radiyal planda 5 mm tercih edilir. Miyokard dışı yapılara ait artefaktlardan 
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kaçınılmalıdır. Hastanın hareketi ve solunumu ile ölçümler zorlaştığından kayıtlar 

hastanın hereketsiz olduğu, ekspiryum sonuna ve yeterli kalitedeki en az üç siklusu 

içeren görüntülerde alınmalıdır (54). Strain eğrilerinde piksistolik strain oluşan ana 

dalgadır ve minimal derecede oluşan diyastolik dalgalar ihmal edilebilir. 

Görüntülerin optimize edilip sonradan analiz edilmek üzere dijital ortamda 

depolanması, ölçümlerin genel kalp hareketlerinden etkilenmemesi gibi avantalarının 

yanında strain ve strain rate ölçümlerinin bazı kısıtlamaları vardır (59). Bunların birincisi 

her yöne doğru olabilen miyokardiyal deformasyonun yalnızca ultrason demeti yönünde 

olan kısmının ölçülebilmesidir. ikincisi sıklıkla karşılaşılan açı hatalarının strain rate 

ölçümünü ciddi şekilde etkilemesidir. Üçüncüsü değerlerdeki küçük farklardan 

hesaplanan strain rate değerlerinin velosite verilerindeki parazilten kolaylıkla 

etkilenmesidir. Dördüncüsü gözlemciler arası değişkenliğin %15'1ere kadar varması ve 

sonuncusu ise kullanılan yazılım ekipmanının pahalı olması geleneksel ekokardiyografik 

incelemelere göre daha fazla zaman almasıdır (54). 

Strain ve strain rate verileri giderek daha fazla klinik alanda kullanıma girmektedir. 

Sağ kalp boşluklarının değerlendirilmesinde ise bu yöntemler sol kalp hastalıkları kadar 

geniş kullanılmamıştır. Bu durumda RV'nin konumu ve yapısınında rolü bulunmaktadır. 

Örneğin strain ve strain rate ölçümlerinde RV serbest duvarı ince olduğu için radiyal 

ölçüm yapılamaz (54) ve herbir LV duvarında homojen dağılım gösteren pik strain hızı 

RV serbest duvarında daha az homojendir. RV bölgesel longitudinal strain değerleri 

lateral duvarın bazal, mid ve apikal olmak üzere üç segmente ayrılması ile incelenir. 54 

sağlıklı bireye ait (ortalama 59 yaş,26 erkek) normal RV strain değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir. Longitudinal strain değerleri RV de LV e göre daha yüksektir 

(60). 

Tablo 2:Sağlıklı bireylerde apikal 4 boşluk kesitinden elde edilen pik sistolik strain 

değerleri. 

Pik sistolik strain,(%) Sağ ventrikül lateral duvar Sol ventriküllateral duvar 
Bazal 31±13 21±8 
M id 28±11 16±6 
Ap i kal 34±10 15±5 

Sonuç olarak günümüzde RV'nin yapısal özellikleri ve konumu nedeniyle 

konvansiyonel ekokardiyografik yöntemlerle değerlendirilmesinde bir takım sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara karşın doku Doppler ve strain ekokardiyografi 

RV fonksiyonlarının invaziv olmayan değerlendirilmesinde önemli avantajlar sunmaktadır 

(27). 
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3. MATERYAL VE METOD 

Çalışma Haziran 2007-Haziran 2009 tarihleri arasında, Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda yapıldı. Çalışmaya atriyal septal defektli 48 hasta 

(grup 1) ile benzer yaş grubunda 20 sağlıklı kontrol (grup 2) grubu alındı. Çalışmaya 

alınan tüm hastalar yapılacak işlem hakkında bilgilendirildi ve hastaların yazılı onayları 

alındı. Çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. 

Çalışmadan Dışlama Kriterleri 

1- LV disfonksiyonu olanlar 

2- Koroner arter hastalığı veya şüphesi olanlar 

3- Kronik akciğer hastalığı olanlar 

4- Perikardiyal hastalığı olanlar 

5- ilave konjenital kalp hastalığı olanlar 

6- Sistemik hipertansiyonu olanlar 

7- Organik kapak hastalığı olanlar 

8- Diyabetes mellitusu olanlar 

9- Eisenmenger sendromu gelişmiş atriyal septal defekti i olgular 

10- Sinüs ritmi dışı ritmi olanlar 

Çalışmaya alınan olguların transtorasik ekokardiyografi kayıtları GE Vivid 7 

Dimension ile 2.5 MHz elektronik transduser kullanılarak elde edildi. Ekokardiyografik 

inceleme sol yan pozisyonda iken ekspiryum sonunda yapıldı ve tüm görüntüler aff-Iine 

ölçüm için Echopac programı ile DVD' ye kaydedildi. 

3.1. Konvansiyonel Ekokardiyografik Değerlendirme 

Parasternal uzun aks ve kısa aks, apikal dört boşluk, apikal beş boşluk ve subkostal 

yaklaşımla iki boyutlu görüntüler alındı. 

Tüm hastaların parasternal uzun aks iki boyutlu görüntü üzerinden iVS duvar 

kalınlıkları, sol ventrikül arka duvar (LVPD) kalınlıkları, sol ventrikül sistolik çapı (LVSÇ) 

ve diyastolik çapı (L VDÇ) papiller adele seviyesinden geçecek şekilde hedeflendirilen M 

mod kesitlerden elde edildi. LV ejeksiyon fraksiyonu ölçümleri M mod kayıtlar üzerinden 

Teichholz yöntemi kullanılarak yapıldı (61 ). Yine M mod kayıtları üzerinden aort kökü 

çapı sol ventrikül çıkış yolu (LVOT) çapı ve sol atriyum boyutu ölçüldü. 

Apikal dört boşluk görüntüler üzerinden, sağ ventrikül diyastolik alanı (RVDA), 

diyastolik çapı (RVDÇ), sistolik alanı (RVSA), sistolik çapı (LVSÇ), sağ atrium diyastolik 
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çapı (RADÇ), sistolik çapı (RASÇ) ve sağ ventrikül uzunluğu ölçüldü. Sağ ventrikül 

çapları triküspit anülüs seviyesinden alındı (şekil 11 ). 

Şekil11 :Apikal dört boşluk görüntü üzerinden RV diyastolik çaplarının ölçümü 

Triküspit yetersizliği olanlarda CW Doppler ile triküspit yetersizliği jet akımı 

gösterildi. Sistolik pulmoner arter basıncı; PAB=4V2+RAP formülü kullanılarak ölçüldü 

(41). Tahmini RAP; iVK çapı <2 cm ve solunumsal değişiklik >%50 ise 5 mmHg, iVK 

çapı <2 cm ve solunumsal değişiklik <%50 ise 10 mmHg, iVK çapı >2 cm solunumsal 

değişiklik <%50 ise 15 mmHg ve dilale hepatik venlerle birlikte iVK çapı >2 cm ve 

solunumsal değişiklik yok ise 20 mmHg olarak kabul edildi (45). Triküspit anüler M mod 

görüntü üzerinden TAPSE ölçümü yapıldı (32). Triküspit anüler ve mitral septal anüler 

seviyeden PW Doppler, RV serbest duvar ve septum renkli doku Doppler görüntüleme 

kayıtları alındı. Kayıtlar ekspiryum sonrası ardışık üç siklusu içerecek şekilde yapıldı. 

Parasternal kısa aks görüntü üzerinden sağ ventrikül çıkış yolu (RVOT) çapı ve PW 

Doppler ile RVOT velosite time integral (VTI) kayıtları alındı (şekil 12). 

Şekii12:Parasternal kısa aks görüntü üzerinden RVOT ölçümü 
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Apikal beş boşluk görüntü üzerinden PW Doppler ile LVOT VTI kayıtları alındı. 

ASO'li hastalarda pulmoner akım (QP) sistemik akım (QS) oranı; 

QP/QS=(RVOT kesitsel alanı X RVOT VTI)/(LVOT kesitsel alanı X LVOT VTI) formülüyle 

hesapiand ı (62). 

Subkostal görüntüler üzerinden; RV sistolik çapı (RVSÇ), diyastolik çapı (RVDÇ), 

ekspiryum ve inspiryumda vena cava inferior çapları ölçüldü. 

3.2. Doku Doppler Değerlendirme 

Doku Doppler ölçümleri için kayıtlar, apikal dört boşluk görüntüde doku hız 

görüntüleme modunda, örnekleme hacmi triküspit lateral anülüs ve mitral septal anülüs 

hizasında anüler seviyeye dik gelecek konumda alındı. Bu kayıtlardan, miyokardiyal 

sistolik (Sm), erken diyastolik (Em), geç diyastolik (Am) hızları, izovolümetrik 

kontraksiyon zamanı (IVCT), izovolumetrik relaksasyon zamanı (IVRT) ve ejeksiyon 

zamanı (ET) ölçüldü (27) 

3.3. Strain ve Strain Rate Ekokardiyografik değerlendirme 

Septum ve RV longitudinal strain ve strain rate ölçümleri için hastalardan, doku hız 

görüntüleme modunda, ekspiryum sonunda nefes tutma sırasında, apikal 4 boşluk 

görüntülerden her birinde en az 3 kardiyak siklusu içerecek şekilde ve 160-211 kare/sn 

hızında olmak üzere hareketli görüntü alınarak kayıt yapıldı. 

Bu kayıtlardan septum ve RV lateral duvarının bazal, mid ve apikal segmentleriden 

iki nokta arası ortalama 1 O mm olacak şekilde pik sistolik strain ve pik sistolik strain rate 

ölçümleri yapıldı. Ölçümlerimizde natural strain yöntem kullanıldı (51). 
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Şekil 13: Normal bir insandan alınan bazal septum strain görüntüsü, PSS: Pik sistolik 
strain ve pik sistolik sıraine ulaşma süresini göstermekte AKK: Aort kapak kapanma noktası 

Şekil 14: Normal bir insandan alınan apikal septum strain rate görüntüsü. IVK: 
izovolümetrik kontraksiyon SR: Pik sistolik strain rate ve ulaşma süresi ESR: Erken diyastolik 
strain rate ASR: Geç diyastolik strain rate. 

3.4. Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler kullanılarak hastalarda RV ejeksiyon fraksiyonu (RVEF), RV alan 

değişikliği (RVAD) ve MPi hesaplandı. 

Sağ ventrikül alan değişikliği; RVAD=[(diyastolik alan - sistolik alan) /diyastolik 

alan]x100 formulü kullanılarak hesaplandı (12). 
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Sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu bulabilmek için sağ ventrikül alan ve çapları 

üzerinden area-length yöntemiyle sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik volümleri 

hesaplandı (12). 

RVESV (sağ ventrikül endsistolik volüm) = 2/3 X sistolik alan X subkostal sistolik 

çap (12). 

RVEDV(sağ ventrikül enddiyastolik volüm)= 2/3 X diyastolik alan X subkostal 

diyastolik çap (12). 

RVEF = [(RVEDV- RVESV) 1 RVEDV] X 100 formulu kullanılarak RVEF hesaplandı 

(12). 

Miyokard performans indeksi; MPi=(IVCT+IVRT)/ET formuluyle hesaplandı (4). 

3.5. istatistiksel Analiz: 

istatistiksel değerlendirmede SPSS 13 paket bilgisayar programı kullanılarak 

yapıldı. Her iki gruba ait kantitatif değişkenler aritmetik ortalama ± standart sapma, 

kalitatif değişkenler ise % olarak verildi. iki grup arasındaki değerlerin karşılaştırmasında 

Student's t testi, yüzde olanların karşılaştırılmasında ise ki kare testi kullanıldı. P<0.05 

olması istatistiki açıdan anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya ASO'li 48 olgu (Grup 1) ve 20 olguluk sağlıklı bireylerden oluşan kontrol 

grubu (Grup 2) alındı. Alınan tüm vakalar sinüs ritmindeydi ve hiçbirinde segmenter 

duvar hareket bozukluğu yoktu. Hasta grubu ile kontrol grubu bazal karakteristikleri 

yönü ile karşılaştırıldığında; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi açısından anlamlı fark 

yoktu (Tablo 3). 

Tablo -3. Grupların bazal karakteristik özellikleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu p Değeri 

Grup 1 (n = 48) Grup 2 (n = 20) 

Yaş 29,3 ± 9,0 30,4±7,8 AD 

Cinsiyet % (E/K) 39,6/60,4 40/60 AD 

VKi (kg/m") 23,6 ± 2,7 23,0±2,0 AD 

(E, erkek; K, kadın; VKI, Vücut kitle indeksi; AD, anlarnit değil). 

Hasta ve kontrol grubu konvansiyonel ekokardiyografik değişkenler açısından 

karşılaştırıldığında; ejeksiyon fraksiyonu (EF), sol ventrikül sistolik (LVSÇ) ve diyastolik 

çapı (LVDÇ), diyastolik interventriküler septum kalınlığı (iVS), posterior duvar kalınlığı 

(PO) ve sol atriyum çapı (LA) açısından anlamlı fark bulunmadı. Atriyal septal defekt 

grubunda kontrol grubuna göre sağ atriyum çapı (RA), sağ ventrikül çapı (RV), triküspit 

yetersizliği derecesi (TY) ve pulmoner arter basıncı (PAB) anlamlı olarak yüksek 

bulundu. ASO grubunda ortalama şant (Qp/Qs) 2,07±0,9 olarak bulundu (Tablo 4). 
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Tablo - 4. Konvansiyonel ekokardiyografik değişkenler 

Hasta Grubu Kontrol Grubu p Değeri 

Grup 1 (n = 48) Grup 2 (n= 20) 

L VEF teicholz (%) 66,4 ± 4,9 63,6 ± 3,9 AD 

LVDÇ (mm) 42,8 ± 5,6 45,8 ± 4,0 AD 

LVSÇ (mm) 26,9 ± 4,2 29,5 ± 3,6 AD 

iVS kalınlığı (mm) 9,9 ± 1 '1 9,9 ± 1,0 AD 

PD kalınlığı (mm) 9,2 ± 1,3 9,5 ± 1,2 AD 

LA (mm) 35,7 ± 3,4 34,9 ± 2,6 AD 

RA (mm) 43,1 ± 6,5 35,5 ± 3,0 <0,05 

RV (mm) 42,7 ± 6,3 34,8 ± 3,1 <0,05 

PAB (mmHg) 39,1 ± 12,3 22,7 ± 4,4 <0,01 

Qp/Qs 2,07 ± 0,9 

(EF, ejeksiyon fraksiyonu; LVDÇ, sol ventrikül diyastol sonu çap1; LVSÇ, sol ventrikül sislaf sonu 
çap1; /VS, interventriküler septum; PD, posterior duvar; LA, sol atriyum; RA, sağ atriyum; RV, sağ ventrikül; 
PAB, pulmoner arter basmc1; Qp!Qs,pulmoner akimisistemik ak1m oram; AD, an/am/1 değil) 

Hasta ve kontrol grubu arasında RV sistolik fonksiyon parametreleri 

karşılaştırıldığında; TAPSE , MPI , triküspit anuler doku Doppler sistolik velosite (TDI 

Tri.An.Sm) , RVEF ve RVAD hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 

5). 
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Tablo- 5. Sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 

Hasta Grubu Kontrol Grubu p Değeri 

Grup 1 (n = 48) Grup 2 (n = 20) 

TAPSE (mm) 26,6 ±O, 1 24,4 ± 0,2 <0,01 

MPi 0,36 ± 0,04 0,28 ± 0,02 <0,01 

TDITri.An.Sm 17,4±0,7 16; 1 ± 1,6 <0,01 
(cm/sn) 

RVEF(%) 55,1 ± 2,2 51,7±1,1 <0,01 

RVAD(%) 48,0 ± 1 ,O 46,5 ± 4,5 <0,05 

(TAPSE,triküspit anüler sisto/ik excursion; MPI,miyokard perfonnans indeksi; TO/ 
Tri.An.Sm,triküspit anuler doku doppler sisto/ik ve/osite; RVEF,sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; RVAD, 
sağ ventrikül alan değişimi) 

Hasta ve kontrol grubu pik sistolik strain değerleri karşılaştırıldığında; RV bazal 

lateral, mid lateral ve apikolateral pik sistolik strain ile septal apikal pik sistolik strain 

değerleri hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulunurken , septal bazal ve mid pik 

sistolik strain değerleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında anlamlı fark tespit 

edilmedi (Tablo 6). 

Tablo- 6. Pik sistolik strain değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n = 48) Grup 2 (n = 20) 

RV bazal lateral PSS 31,5 ± 0,5 30,9±1,2 <0,05 

RV m id lateral PSS 31,7±0,6 30,8±1,4 <0,01 

RV apiko lateral PSS 32,3 ± 1,3 30,5±1,1 <0,01 

Septum bazal PSS 26,4 ± 0,5 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,5 ± 0,7 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 26,3 ± 1,3 24,6 ± 1,9 <0,01 

- ... -· (RV, Sag ventnkul, PSS, Pik s1stolik stram, AD, anlamli degll) 

Hasta ve kontrol grubu pik sistolik strain rate değerleri karşılaştırıldığında; RV bazal 

lateral, mid lateral ve apiko lateral pik sistolik strain rate ile septal apikal pik sistolik strain 

rate değerleri hasta grubunda anlamlı olarak yüksek iken, septal bazal ve m id pik sistolik 

strain rate değerleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmedi (Tablo 7). 
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Tablo- 7. Pik sistolik strain rate değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n = 48) Grup 2 (n = 20) 

RV bazallateral PSSR 2,6 ± 0,2 2,3 ± 0,2 <0,01 

RV m id lateral PSSR 2,7 ±O, 1 2,5 ± 0,2 <0,01 

RV apiko lateral PSSR 2,7 ± 0,2 2,5 ± 0,2 <0,01 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,04 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,2 ±O, 1 2,0 ±O, 1 <0,01 

- ... -· (RV, Sag ventrikul, PSSR, Pik sıstoık stram rate, AD, Anlamlı degı/) 

4.1. Alt Grup Analizleri 

Sağ ventriküllongitudinal çapı LV longitudinal çapının 2/3'ün üzerinde olan hastalar 

RV dilatasyonlu olarak kabul edildi. ASD grubunda sağ kalp dilatasyonu olanlar ve 

olmayanlar kontrol grubuyla karşılaştırıld ı. Hasta grubunda sağ kalp dilatasyonu olan 33, 

d ilatasyon olmayan 15 hasta tespit edildi. 

Sağ kalp dilatasyonu olmayan grupla kontrol grubu pik sistolik strain ve strain rate 

değerleri karşılaştırıldığında, RV apiko lateral pik sistolik strain hasta grubunda kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Diğer segmentlerin pik sistolik 

strain ve strain rate değerleri her iki grupta benzerdi (Tablo 8). 
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Tablo - 8. Sağ ventrikül dilatasyonu olmayan grupta pik sistolik strain ve strain rate 

değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n= 15) Grup 2 (n = 20) 

RV bazal lateral PSS 31,2 ± 0,6 30,9 ± 1,2 AD 

RV m id lateral PSS 31,5 ± 0,8 30,8 ± 1,4 AD 

RV apiko lateral PSS 31,6 ± 1,4 30,5 ± 1,1 <0,05 

Septum bazal PSS 26,4 ± 0,6 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,5 ± 0,6 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 25,5 ± 1,3 24,6 ± 1,9 AD 

RV bazal lateral PSSR 2,5 ± 0,2 2,3 ± 0,2 AD 

RV m id lateraiPSSR 2,6 ± 0,2 2,5 ± 0,2 AD 

RV apiko lateral PSSR 2,6 ± 0,2 2,5 ± 0,2 AD 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,1 ±O, 1 2,0 ± 0,1 AD 
- ... -· (RV, Sag ventrikul; PSS, P1k sisto/ik stram; PSSR, P1k s1stoik stram rate; AD, Anlamli degil) 

Sağ ventrikül dilatasyonu olan hasta grubuyla kontrol grubu karşılaştırıldığında; 

septum bazal ve mid segmentlerden elde edilen pik sistali k strain ve strain rate değerleri 

benzer iken diğer segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri 

hasta grubunda anlamlı yüksek bulundu (Tablo 9). 
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Tablo - 9. Sağ ventrikül dilatasyonu olan grupta pik sistolik strain ve strain rate 

değerleri 

Hasta GrubU Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n= 33 Grup 2 (n= 20) 

RV bazal lateral PSS 31,7±0.4 30,9 ± 1,2 <0,01 

RV m id lateral PSS 31,8 ± 0,5 30,8 ± 1.4 <0,01 

RV apikolateral PSS 32,6 ± 1,2 30,5 ± 1 '1 <0,01 

Septum bazal PSS 26,4± 0,5 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,4± 0,8 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 26,6 ± 1,1 24,6 ± 1,9 <0,01 

RV bazal lateral PSSR 2,7 ± 0,2 2,3 ± 0,2 <0,01 

RV m id lateral PSSR 2,8 ± 0,1 2,5 ± 0,2 <0,01 

RV apikolateral PSSR 2,8 ± 0,1 2,5 ± 0,2 <0,01 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,04 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,2 ± 0,08 2,0 ±O, 1 <0,01 

- ... -· (RV, Sag venlrikul; PSS, P1k Sislo/ik slram, PSSR, P1k SISIO/k slram rale; AD, An/am/1 degi/) 

Atriyal septal defektli hasta grubunda 20 hastada pulmoner arter sistolik basıncı < 

35 mmHg, 28 hastada <: 35 mmHg idi. Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda 

ortalama pulmoner arter sistolik basıncı 47,3 ± 7,8 mmHg, pulmoner hipertansiyonu 

olmayan hastalarda ise 26,5 ± 5,3 mmHg bulundu. 

Pulmoner hipertansif olmayan grupla kontrol grubu karşılaştırıldığında; RV apiko 

lateral pik sistolik strain değeri hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek bulundu. Diğer segmentlerin pik sistolik strain ve strain rate değerleri her 

iki grupta benzerdi (Tablo 1 0). 
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Tablo- 10. Pulmoner hipertansiyonu olmayan grupta pik sisielik strain ve strain rate 

değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n = 20) Grup 2 (n = 20) 

RV bazallateral PSS 31,2 ± 0,5 30,9 ± 1,2 AD 

RV mid lateral PSS 31,4±0,7 30,8 ± 1,4 AD 
RV apiko lateral PSS 31,6±1,4 30,5 ± 1,1 <0,05 

Septum bazal PSS 26,4 ± 0,6 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,7 ± 0,6 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 25,4 ± 1,2 24,6 ± 1,9 AD 

RV bazallateral PSSR 2,5 ± 0,2 2,3 ± 0,2 AD 

RV m id lateral PSSR 2,6 ±O, 1 2,5 ± 0,2 AD 

RV apiko lateral PSSR 2,6 ±O, 1 2,5 ± 0,2 AD 

Septum bazal PSSR 2,1±0,05 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1±0,05 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,1 ±O, 1 2,0 ±O, 1 AD 
- ... -· (RV, Sag venlnkul, PSS, Pik SISIDI/k slram, PSSR, P1k SISIDik slram rale, AD, Anlamli degi/) 

Pulmoner hipertansif grupla kontrol grubu karşılaştırıldığında; septum bazal ve mid 

segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri benzer iken diğer 

segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri hasta grubunda 

anlamlı yüksek bulundu (Tablo 11 ). 
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Tablo - 11. Pulmoner hipertansiyonu olan grupta pik sistolik strain ve strain rate 

değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n = 28) Grup 2 (n = 20) 

RV bazallateral PSS 31,8 ± 0,3 30,9 ± 1,2 <0,01 

RV m id lateral PSS 32,0 ± 0,4 30,8 ± 1,4 <0,01 

RV apiko lateral PSS 32,8 ± 1,1 30,5 ± 1 '1 <0,01 

Septum bazal PSS 26,5 ± 0,4 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,3 ± 0,8 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 26,9 ± o,g 24,6 ± 1,9 <0,01 

RV bazal lateral PSSR 2,7 ± 0,1 2,3 ± 0,2 <0,01 

RV m id lateral PSSR 2,8 ±O, 1 2,5 ± 0,2 <0,01 

RV apiko lateral PSSR 2,8 ±O, 1 2,5 ± 0,2 <0,01 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ±0,04 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,2 ± 0,07 2,0 ± 0,1 <0,01 

- ... -· {RV, Sag ventnku/, PSS, P1k Sisto/ik stram, PSSR, P1k SISIDik stram ra te, AD, Anlamli degil) 

Atriyal septal defektli hasta grubu sol sağ şant oranına göre değerlendirildiğinde 

Qp/Qs < 1 ,5 olan 16 hasta,Qp/Qs <: 1 ,5 - 2 olan 15 hasta ve Qp/Qs <: 2 olan 17 hasta 

tespit edildi. Hastaların ortalama şant oranları sırasıyla 1 ,2 ± 0,08 , 1, 7 ± O, 1 , 3,0 ± 0,8 

olarak tespit edildi. 

Qp/Qs 1 ,5'un altında olan hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; tüm 

segmentlerdeki pik sistolik strain ve strain rate değerleri benzerdi (Tablo 12). 



38 

Tablo -12. Qp/Qs 1,5 altında olan grupta pik sistolik strain ve strain rate değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n= 16 Grup 2 (n = 20) 

RV bazal lateral PSS 30,9 ±O, 1 30,9 ± 1,2 AD 

RV m id lateral PSS 30,9 ±O, 1 30,8 ± 1,4 AD 

RV apiko lateral PSS 30,6 ± 0,2 30,5±1,1 AD 

Septum bazal PSS 26,3 ± 0,6 26,5 ± 1,8 AD 
Septum mid PSS 25,7 ± 0,7 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 24,6 ± 0,2 24,6 ± 1,9 AD 

RV bazallateral PSSR 2,4 ± 0,02 2,3 ± 0,2 AD 

RV m id lateral PSSR 2,5 ± 0,02 2,5 ± 0,2 AD 

RV apiko lateral PSSR 2,4 ± 0,03 2,5 ± 0,2 AD 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,05 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,05 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,0 ± 0,03 2,0 ± 0,1 AD 
- ... -· (RV, Sag ventrikul; PSS, Ptk ststo!Jk stram; PSSR, Ptk ststoik stram rate; AD, Anlarnit degil) 

Qp/Qs;, 1,5- 2 olan grupla kontrol grubu karşılaştırıldığında; septum bazal ve m id 

segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri benzer iken diğer 

segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri hasta grubunda 

anlamlı yüksek bulundu (Tablo 13). 
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Tablo -13. Qp/Qs 1,5- 2 olan grupta pik sisielik strain ve strain rate değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n= 15 Grup 2 (n = 20) 

RV bazal lateral PSS 31,8 ± 0,1 30,9 ± 1,2 <0,05 

RV m id lateral PSS 32,1 ± 0,1 30,8 ± 1.4 <0,05 

RV apiko lateral PSS 33,2 ± 0,7 30,5 ± 1,1 <0,01 

Setum bazal PSS 26,4 ± 0,5 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,4 ± 0,8 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 27,3 ± 0,4 24,6 ± 1,9 <0,01 

RV bazallateral PSSR 2,8 ± 0,1 2,3 ± 0,2 <0,01 

RV m id lateral PSSR 2,8 ± 0,03 2,5 ± 0,2 <0,01 

RV apiko lateral PSSR 2,9 ± 0,02 2,5 ± 0,2 <0,01 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,06 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,04 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,2 ± 0,04 2,0 ± 0,1 <0,01 

- ... -· (RV, Sag venlnkul; PSS, Pik s1sloftk slram; PSSR, P1k SISIDik slram rale; AD, Anlamli deg1l) 

Qp/Os 2'nin üzerinde olan hasta grubuyla kontrol grubu karşılaştırıldığında; septum 

bazal ve mid segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri benzer 

iken diğer segmentlerden elde edilen pik sistolik strain ve strain rate değerleri hasta 

grubunda anlamlı yüksek bulundu (Tablo 14). 



40 

Tablo -14. Qp/Qs 2'nin üzerinde olan grupta pik sistolik strain ve strain rate değerleri 

Hasta Grubu Kontrol Grubu 
p Değeri 

Grup 1 (n= 17) Grup 2 (n= 20) 

RV bazallateral PSS 31,9 ± 0,2 30,9 ± 1,2 <0,01 

RV m id lateral PSS 32,3 ± 0,3 30,8± 1,4 <0,01 

RV apikolateral PSS 33,0 ± 1,0 30,5±1,1 <0,01 

Septum bazal PSS 26,5 ± 0,4 26,5 ± 1,8 AD 

Septum mid PSS 25,3 ± 0,7 25,3 ± 1,8 AD 

Septum apikal PSS 26,9 ± 0,7 24,6 ± 1,9 <0,01 

RV bazal lateral PSSR 2,8 ± 0,05 2,3 ± 0,2 <0,01 

RV mid lateral PSSR 2,8 ± 0,05 2,5 ± 0,2 <0,01 

RV apikolateral PSSR 2,8 ± 0,07 2,5 ± 0,2 <0,01 

Septum bazal PSSR 2,1 ± 0,07 2,1 ± 0,2 AD 

Septum mid PSSR 2,1 ± 0,04 2,1 ± 0,2 AD 

Septum apikal PSSR 2,2 ± 0,04 2,0 ±O, 1 <0,01 

- ... -· (RV, Sag venlrikul; PSS, Pik sJsiDflk slram; PSSR, Ptk stsiDtk sirarn rale; AD, Anlarnit degil) 
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5. TARTIŞMA 

Atriyal septal defekt, biküspit aort kapak ve mitral valv prolapsusundan sonra 

yetişkinlerde en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Sol ve sağ atriyum arasındaki 

defekt sonucu oluşan şant RV volüm yüklenmesine ve pulmoner akım artışına sebep 

olur (3). Uzun zaman RV'nin artan volüm yüküyle çalışması da RV fonksiyon 

bozukluğuna ve triküspit yetersizliğine yol açar (7). ASD sağ ventrikül kronik volüm 

yüklenmesinin en güzel klinik modelidir. 

Günümüzde unutulmuş ventrikül olarak adlandırılan RV birçok kardiyak hastalıkta 

önemli rol oynar. Ek olarak RV disfonksiyonu konjenital kalp hastalıkları, kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı ve primer pulmoner arter hastalıklarında prognostik değer taşır (63). RV 

fonksiyonlarının kaybı ve pulmoner disfonksiyon konjenital kalp hastalıklı hastalarda 

egzersiz intoleransının ana sebebidir. Suchan ve arkadaşları (64) yapmış oldukları bir 

çalışmada ASO'li hastalarda RA ve RV fonksiyonlarının kardiyopulmoner kapasiteyi 

belirleyen faktörler olduklarını göstermişlerdir. 

Ancak RV yapısal ve fonksiyonel olarak kompleks bir boşluk olduğundan 

değerlendirilmesi zordur. Bu amaçla kullanılan yöntemler ya ventrikülografi gibi invaziv 

yöntemler ya nükleer görüntüleme metodları gibi hastanın radyasyona maruz kaldığı 

yöntemler ya da MRG gibi pahalı ve uygulanması zor metodlardır. Günümüzde RV 

fonksiyonlarını değerlendirmede rutinde kullanılan standart iki boyutlu ekokardiyografi 

girişimsel olmaması, ucuz ve gereğinde yatak başı kolaylıkla uygulanabilmesi nedeniyle 

ilk basamak tetkik olarak giderek önem kazanmaktadır. 

Sağ ventrikül fonksiyonları değerlendirilirken; RVAD, MPi, TAPSE ve RVEF gibi 

çeşitli ekokardiyografik yöntemler kullanılmıştır. RV ejeksiyon fraksiyonu ve volümlerinin 

standart iki boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi RV'nin yaygın trabeküler yapısı 

ve kompleks şekli nedeniyle zordur. MPi ise kalp blokları ve aritmilerde kullanılmayıp 

kapak hastalıklarında yorumlamada aksaklıklar oluşturmaktadır (4). TAPSE ve tüm bu 

diğer yöntemler RV global fonksiyonları hakkında bilgi vermektedir. Ancak RV 

fonksiyonu değerlendirilirken kullanılan yaklaşımın etkin olabilmesi için sadece global 

performasını değil bölgesel performansının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bu 

kısıtlamalar nedeniyle yeni ekokardiyografık yöntemlere gereksinim duyulmuştur. 

Nispeten yeni ekokardiyografik yöntemler olan doku Doppler ekokardiyografi, strain 

ve strain rate ekokardiyografi RV fonksiyonlarının kantitatif değerlendirilebilmesine 

olanak sağlar. Geçtiğimiz kısa zaman içerisinde bu tekniklerin kardiyak fonksiyonların 

değerlendirilmesinde kullanımı yaygınlaşmıştır. Doku Doppler görüntüleme tüm kardiyak 
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siklus boyunca miyokard hareket hızının ölçülmesi ile sistolik ve diyastolik işlevierin 

sayısal olarak değerlendirilmesine olanak verir. Klinik veriler sınırlı olsa da özellikle son 

zamanlarda yapılan çalışmalar RV işlevlerinin değerlendirilmesinde bu yöntemin 

güvenilirliğini ortaya koymuştur.Mezulin ve arkadaşları (65) triküspit anüler doku Doppler 

sistolik velosite ile radyonüklid ventrikülografiyle değerlendirilen RVEF' nin korelasyon 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Tüller ve arkadaşları (66) ise triküspit anüler doku Doppler 

sistolik velosite ile MRG ile hesaplanan RVEF'nin korele olduğunu göstermişlerdir. Doku 

Doppler görüntülernede değerlendirilen segmentteki lokal hızlar komşu miyokardiyal 

hızlardan etkilenebilir. Bu kısıtlılıktan yola çıkılarak bölgesel deformasyonu saptamada 

strain ve strain rate kavramları geliştirilmiştir. Temel olarak strain deformasyon miktarını 

ifade eder. Strain rate ise deformasyon hızını ifade eder. RV fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde strain ve strain rate ekokardiyografinin günümüzde pratikte çok 

fazla kullanılmamakla birlikte pek çok potansiyel kullanım alanları mevcuttur. Urheim ve 

arkadaşlarının (67) termedilüsyon yöntemiyle ölçülen alım hacmi indeksinin hangi 

ekokardiyografik parametreler ile korele olduğunun araştırdıkları bir çalışmada sistolik 

sırainin veTAPSE'nin RV atım hacmi indeksinin en iyi göstergeleri olduğunu bildirmiştir. 

Bu çalışmaya göre normal RV alım hacim indeksi ;:, 30 ml/m2 kabul edilirse RV sistolik 

sıraininin %20 nin altında olması %91 duyarlılık ve %63 özgüllük ile RV işlev 

bozukluğunu göstermektedir. Sistolik sırainin duyarlılık ve özgüllük oranlarının TAPSE' 

ye göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. 

Farklı hastalık gruplarında yapılan klinik çalışmalarda umut verici sonuçlar elde 

edilmiştir. Sevimli ve arkadaşları (68) RV infarktil hastalarda yapmış oldukları 

çalışmada RV strain ve strain rate değerlerinin özellikle RV mid ve bazal segmentlerde 

anlamlı düşük olduğunu göstermişlerdir. 

Yapılan başka bir çalışmada sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %45'in altında olan 

kronik sol kalp yetmezlikli hastalarda RV strain değerleri kardiyopulmoner egzersiz 

testleri ve brain natriüretik peptit (BNP) ile kıyaslanmıştır ve anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Yüksek BNP konsantrasyonlu, kardiyopulmoner egzersiz kapasiteleri 

düşük ve strain değerleri düşük hastalarda 6 aylık klinik takip sonrası istenmeyen 

başlıca kardiyak olayların daha sık olduğu gösterilmiştir (69). 

Salehian ve arkadaşlarının (70) yaptıkları bir çalışmada RV strain ve strain rate 

değerlerini aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili (ARVC), RV çıkış yolu ventriküler 

taşikardili (RVOTVT) hastaları ve kontrol grubunu karşılaştırmışlardır. ARVC' li 

hastalarda RV strain ve strain rate değerlerini RVOTVT'Ii hastalardan ve kontrol 
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grubundan anlamlı düşük tespit etmişlerdir ve erken tanıda faydalı olacağını 

bildirmişlerdir. 

Ciddi pulmoner hipertansiyonlu hastalarda yapılan bir çalışmada kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında strain ve strain rate LV'de korunurken RV mid apikal segmentte 

daha belirgin olmak üzere anlamlı olarak azalmış ve pulmoner arter basıncı ile mid 

apikal strain ve strain rate değerleri ilişkili bulunmuştur (71 ). 

Kronik obstruktif akciğer hastalığında (KOAH) RV yetmezliği varlığının prognostik 

önemi bulunduğundan KOAH'Iı hastalarda RV fonksiyonlarını değerlendirmek klinik 

fayda sağlar. Vitarelli ve arkadaşlarının (72) 39 KOAH' lı hastada strain ratenin RVEF, 

pulmoner hastalık derecesi ve tedaviye yanıtla ilişkili olduğunu göstermişlerdir. RV 

serbest duvarında %25 strain değerinin yüksek duyarlılık ve özgüllük ile RVEF' nin 

%50 nin altında ve üstünde olanları ayırt ettirdiğini göstermişlerdir. 

Pulmoner embolide RV mid segmentin radiyal sistolik hareketi bazal ve Apikal 

segmentten bağımsız olarak azalır ve bu durum Mc Connell bulgusu olarak adlandırılır. 

Ancak pulmoner embolili hastalarda RV yetmezliğini Mc Connell yöntemiyle 

değerlendirmek zaman alıcı ve zordur. Kjaergaard ve arkadaşları (73) RV serbest 

duvarının mid segmentinin yetmezliğini strain yöntemiyle rahatlıkla belirlenebileceğini 

göstermişlerdir. 2 aylık takip sonrasında strain değerlerinin normale döndüğünü tespit 

etmişlerdir. Böylece pulmoner em bolili hastalarda zaman alıcı ve zor yöntemlerin yerine 

sırainin geçebileceğini belirtmişlerdir. 

Bazı sistemik hastalıkların seyrinde strain ve strain rate ile subklinik RV 

tutulumunun saptanabileceği gösterilmiştir. Lindqvist ve arkadaşları (74) kardiyak 

tutulumu bulunan familya! sistemik amiloidozisli hastalarda RV serbest duvar sıraininin 

kontrol grubuna göre anlamlı azaldığını göstermişlerdir. 

Daha önceki tüm çalışmalar diyabetes mellitusdaki miyokardiyal disfonksiyonun 

RV'den ziyade LV' de olduğunu göstermiştir. Ancak Kosmala ve arkadaşları (75) 33 

diyabetli hasta ve 40 diyabet ve hipertansiyonlu hastada kontrol grubuna göre RV 

serbest duvarında strain değerlerini anlamlı düşük bularak RV sistolik fonksiyon 

bozukluğunu ispatlamışlardır. Aynı zamanda RV fonksiyon bozukluğunun derecesinin 

diyabete ait hemoglobin A 1 C, kan plazma glukoz düzeyi ve hastalığın süresi gibi 

parametrelerle korele olmadığını bulmuşlardır. 

Literatürde konjenital kalp hastalıklarında strain ve strain rate kullanımına ait 

verilerde mevcuttur. Sağ ventrikül disfonksiyonu postoperalif fallot tetralojili hastalarda 
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önemli bir problemdir. RV disfonksiyonu primer veya rezidüel ventriküler septal defekt 

RV çıkış yolu stenozu ve en önemlisi pulmoner yetersizliğe sekonder oluşabil ir. Ancak 

normal RVEF'Ii asemptomatik hastalarda gözden kaçabilir. Solarz ve arkadaşları (76) 

EF değerleri arasında anlamlı fark bulunmayan opere fallot tetralojili hastalar ve kontrol 

grubu arasında yaptıkları çalışmada RV serbest duvarda anlamlı düşük strain değerleri 

olduğu göstermişlerdir ve bu yöntemlerin fallot tetralojili hastaların takibinde 

kulanılabileceğini bildirmişlerdir. 

Senning operasyonu büyük arter transpozisyonu cerrahi tedavisinde sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir ve postoperalif %7 ila %50 oranında RV disfoksiyonu gelişme 

ihtimali bulunur. Yapılan bir çalışmada senning operasyonu uygulanan hastalarda RV 

serbest duvar ve interventriküler septumdaki strain ve strain rate anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur ve bu değerlerin MRG ile hesaplanan RVEF arasında korelasyon olduğu 

gösterilmiştir. Bu hastaların uzun süreli takibinde strain ve strain rate kullanımının yol 

gösterici olduğu ispatlanmıştır (77). 

Son iki örnekte özellikle girişimsel uygulamalar öncesinde ve sonrasında strain 

görüntülema ile miyokardiyal işlevierin monitörize edilebileceği gösterilmiştir. 

Çalışmamızda ASO'li hastalarda RV fonksiyonlarını strain ve strain rate ile 

değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubu arasında konvansiyonel ekokardiyografik 

parametreler karşılaştırıldığında sağ atriyum çapı, sağ ventrikül çapı ve pulmoner arter 

basıncını hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. Apikal dört boşluk 

görüntüden RV serbest duvar ve septum bazal, mid ve apikal segmentlerinden strain 

ve strain rate ölçümleri yapıldı. RV serbest duvar apikal mid ve bazal segmentlerde ve 

septum apikal segmentte strain ve strain rate değerlerini kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak yüksek bulundu. Ayrıca hasta grubunda kontrol grubuna göre triküspit doku 

Doppler sistolik velosite, RVEF, TAPSE, MPi ve RVAD değerleri anlamlı olarak yüksek 

bulundu. 

Jategaonkar ve arkadaşları (78) yaptıkları çalışmada perkütan kapatma 

uygulanacak hemodinamik olarak anlamlı sol-sağ şantı bulunan ve ekokardiyografik 

olarak RV genişlemesi olan ve pulmoner hipertansif olmayan 33 erişkin ASO'li hasta ile 

34 sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırmışlardır. Kapatma öncesi ve sonrası RV serbest 

duvarı ve septum, bazal, mid ve Apikal segmentlerde strain değerleri ölçmüşler ve 

kapatma öncesi ASO'li hastalarda kontrol grubuna göre strain değerlerini septal mid ve 

bazal segmentler ve RV lateral bazal segment dışında diğer segmentlerde anlamlı 

yüksek bulmuşlardır ve bu durumu sol sağ şanta bağlı RV volüm yüklenmesine 
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bağlamışlardır. sırainin yüklenme bağımlı olduğunu düşünmüşlerdir. Kapatma sonrası 

tüm bu segmentlerde strain değerlerinde anlamlı düşüş tespit etmişlerdir. 

Çalışmamızda RV bazal lateral segment pik sistolik strain dışında benzer değerler elde 

edildi. Bu segmetteki farklılık uygulayıcı değişkenliğine bağlı olabilir. Yine aynı 

çalışmada bakılan TAPSE değerleri bizim çalışmamızdaki gibi ASO'li grupta belirgin 

olarak yüksek bulun uştur. 

Schroh ve arkadaşlarının (79) 111 RV dilatasyonu olan ASO'li çocukla 47 sağlıklı 

çocuğu karşılaştırdıkları çalışmalarında RV sistolik fonksiyonlarını doku doppler 

triküspit lateral anuler sistolik velosite ile değerlendirmişlerdir. ASO'li hasta grubunda 

triküspit lateral anuler sistolik velositeyi kontrol grubuna göre anlamlı yüksek 

bulmuşlardır. Buna karşın mitrallateral anuler sistolik velositenin anlamlı değişmediğini 

göstermişlerdir. Böylece ASO'li hastalarda RV sistolik fonksiyonların anlamlı arttığını 

göstermişlerdir. Bu durumu Frank Starling yasasına göre volüm yüküyle artan 

miyokardiyal fiber diyastol sonu uzunluğuyla sağ vetrikül miyokard kontraktilitesinin 

artmasına bağlamışlardır. Bizim çalışmamızda ASO'li hasta grubunda TDITri.An.Sa 

17,4±0,7 cm/sn ile kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu. ASO'li hasta 

grubunda artmış olan TDITri.An.Sa'nın artmış RV volüm yüküne ve Frank Starling 

yasasına göre artmış miyokardiyal kontraktiliteye bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Miyokardiyal velositeler gibi strain ve strain rate değerlerinin de yüklenme bağımlı 

olduğunu gösteren literatürde başka çalışmalarda bulunmaktadır. 

Pauliks ve arkadaşları (80) anlamlı soldan sağa şantı bulunan, ortalama Qp/Qs 

2,0±0,4 olan ve RV basınçları normal olan 11 ASO'li çocuk hastayla aynı yaş grubu 11 

sağlıklı çocuğu çalışmalarında değerlendirmişlerdir. ASO'li hastalarda kapatma öncesi, 

işlemden hemen sonra ve 24 saat sonra RV lateral mid segmentte strain ve sistolik 

strain rate , RV bazal segmentte doku Doppler pik sistolik velosite ölçümleri 

yapmışlardır. Kapatma öncesinde ASO'li hasta grubunda kontrol grubuna göre bu üç 

parametreyi istatistiksel olarak anlamlı olmamak üzere yüksek bulmuşlardır. Ancak 

kapatma işleminden hemen sonra RV volum yükünün ani olarak azalmasına bağlı 

olarak bu değerlerin kontrol grubuna göre anlamlı düştüğünü tespit etmişlerdir ve 24 

saat sonraki takipte de benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Böylece çalışmalarında strain 

ve strain rate'in de velositeler gibi yüklenme bağımlı olduğunu göstermişlerdir. 

Benzer bir çalışmada Abd El Ra h man ve arkadaşları (81) her iki ventrikül lateral 

duvar mid segment strain rate değerlerini cerrahi veya perkütan kapatma öncesi ve 1 

hafta sonrasında ortalama yaşları 21 olan izole sekundum ASO'li 24 hasta ile 30 
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sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırmışlardır. LV parametrelerinde kapatma öncesi ve 

sonrasında anlamlı değişiklik tespit etmemişlerken RV mid lateral sistolik strain rate 

değerlerini kapatma öncesi anlamlı yüksek bulmuşlardır ve bu durumu muhtemelen RV 

yüklenmesinin cevabı olarak değerlendirmişlerdir. Cerrahi kapatma sonrası strain rate 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş tespit etmişlerdir. Perkütan kapatma 

sonrası da strain rate değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmamak kaydıyla 

düştüğünü tespit etmişlerdir. 

Diğer yandan başka bir çalışmada; anlamlı sol sağ şantı olan ve RV dilatasyonu 

olan 21 ASO'li hastaya transkateter kapatma öncesi ve 24 saat sonrası sistolik velosite 

ve deformasyon parametreleri bakılmıştır. Bu veriler 30 sağlıklı aynı yaş grubu çocukla 

karşılaştırılmıştır. ASO'li hastalarda pik sistolik velositeler kapatma öncesi anlamlı 

yüksekken kapatma sonrasında anlamlı düşük bulunmuştur. Ancak sistol sonu strain 

ve pik sistolik strain rate'in kapatma öncesi yükselme meyilinde olup istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığını, kapatma sonrasında ise bu değerlerin kontrol grubuna göre anlamlı 

değişmediğini tespit etmişlerdir. Bu durumu doğuştan itibaren RV volum yükü altında 

bulunan ASO'li hastalarda RV'de görülen miyokardiyal hipertrofi, hiperplazi ve 

geometrideki değişiklik gibi yapısal adaptasyon mekanizmalarının sonucu olarak 

değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak sistolik velositelerin kesin volüm bağımlı olduklarını, 

strain ve strain rate'in ise rölatif vol üm bağımlı olduğunu tespit etmişlerdir (82). 

Çalışmamızda sol sağ şantı olan, ortalama Qp/Qs 2,07 ± 0,9 olan ve ortalama 

pulmoner arter basıncı 39,2±17,0 mmHg olan ASO'li hastalarımızda septum bazal ve 

mid segment dışındaki segmentlerde strain ve strain rate değerlerimizin yüksek 

olmasını RV volüm yüklenmesine ve Frank Starling yasasına göre kontraktilitenin 

artışına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Septum bazal ve mid segmentlerdeki strain ve 

strain rate değerlerinin etkilenmemesinin nedeninin strain ve strain rate'nin homojen 

dağılmamasından ve bu segmentlerin volum yükünden daha az etkilenmesinden 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. Kowalski ve arkadaşları (83) strain ve strain rate 

değerlerindeki heterojeniteyi sağlıklı bireylerde göstermişlerdir .. Anlamlı sol sağ şantı 

olmayan, RV dilatasyonu olmayan ve ortalama Qp/Qs 1,2 ± 0,08 olan 16 ASO'li 

hastada tüm segmentlerde strain ve strain rate değerlerinin kontrol grubu ile benzer 

çıkması bu parametrelerin volüm bağımlı olduğunu desteklemektedir. Çalışmamızda 

strain ve strain rate değerlerindeki artış QP/Qs değeri >1,5 olan hastalarda tespit edildi 

ve Qp/Qs değer i> 2 olan hastalarda da bu etkinin devam ettiği gösterildi. 
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RV dilatasyonu olan 33 ASO'li hasta grubu ile kontrol grubunu karşılaştırdığımızda 

septum bazal ve m id segment strain ve strain rate değerleri dışında diğer segmentlerde 

strain ve strain rate değerlerinin anlamlı yükseldiği tespit edildi. RV dilatasyonu 

olmayan 15 ASO'li hastamızın RV apiko lateral segment sıraini dışında diğer 

segmentlerde strain ve strain rate açısından kontrol grubu ile anlamlı farkiıik olmadığı 

tespit edildi. RV dilatasyonu olmayan hastaları m ız sol sağ şant oranı genelde 1,5 

altında olan hastalardı. Bu nedenle RV yeterli volüm yükü altında kalmadığından strain 

ve strain rate değerlerinin bu hastalarda anlamlı değişmediğini düşünmekteyiz. RV 

d ilatasyon u olan hasta grubu genelde sol sağ şant oranı 1 ,5'un üzerinde olan 

hastalardı. Yine bu hastalarda vol üm yüklenmesinin etkilerini benzer şekilde gördük. 

Hastaları pulmoner arter basınçlarına göre sınıflandırdığımızda; pulmoner 

hipertansiyonu olmayan gruptaki hastalarımız genelde sol sağ şant oranı 1 ,5'un altında 

olan hastalar olduğundan bu hastalarda da strain ve strain rate değerleri açısında RV 

dilatasyonu olmayan hasta grubu ile benzer sonuçlar elde edildi. Pulmoner hipertansit 

grupta septum bazal ve mid segment dışında strain ve strain rate değerleri kontrol 

grubuna göre anlamlı yüksek bulundu. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda kronik 

obstruktif akciğer hastalığı veya primer pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklara 

sekonder gelişen pulmoner hipertansiyonlu hastalarda RV strain ve strain rate 

değerlerinin kontrol grubuna göre azaldığı tespit edilmiştir (71, 84). Piranfar ve 

arkadaşları (85) yapmış oldukları çalışmalarında ortalama sistolik pulmoner arter 

basıncı 40 ± 10 mmHg olan sol sağ şantlı hastalarında RVEF ve RV doku Doppler 

sistolik velositenin kontrol grubuna göre anlamlı yükseldiğini tespit etmişlerdir ve bu 

etkiyi RV volüm yüklenmesine bağlamışlardır. Sağ sol şantı veya bidireksiyonal şantı 

olan hastalarda RVEF ve RV doku Doppler sistolik velositenin kontrol grubuna göre 

azaldığını tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda ortalama sistolik pulmoner arter 

basıncı 47,3 ± 7,8 mmHg olan ha,stalarda da volüm yüklenmesinin etkilerinin devam 

ettiğini gösterdik. Sol sağ şant sonucu gelişen ileri pulmoner hipertansit hastalar 

çalışma grubumuzda olmadığından bu hastalardaki RV fonksiyon parametrelerinin 

incelendiği başka çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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6. SONUÇ 

Belirgin sol-sağ şantı olan (Qp/Os " 1 ,5) ASO'li hastalarda artan RV vol üm yüküne 

bağlı olarak RV strain ve strain rate değerleri artmaktadır. 

Alt grup analizlerinde RV dilatasyonu olan ve hafif pulmoner hipertansiyonu olan 

hastalarda da benzer şekilde RV strain ve strain rate değerleri artmaktadır. 

Şantın düşük olduğu (Qp/Os < 1 ,5) küçük ASO'li hastalarda ise RV strain ve strain 

rate değerleri değişmemektedir. 

Sonuç olarak, anlamlı soldan sağa şantı olan hastalarda sağ ventrikül strain ve 

strain rate değerlerinin yükselmesi, anlamlı soldan sağa şantı olmayan hastalarda sağ 

ventrikül strain ve strain rate değerlerinin değişmemesi bize sağ ventrikül strain ve 

strain rate değerlerinin yüklenme bağımlı olduklarını düşündürmektedir. 
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