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ÖZET
Mitral anüler kalsifikasyon çoğunlukla yaşlılarda özellikle de kadınlarda 
görülen mitral kapağın dejeneratif değişikliğidir. Son dönem böbrek hastalığı 
olanlarda da sık gözlenir. Kapak disfonksiyonu ve atriyal fibrilasyon, 
tromboembolik olaylar ve atriyoventriküler blok gibi diğer komplikasyonlar 
mitral anüler kalsifikasyonun yoğunluğu ile orantılı olarak artmaktadır. Biz 
burada iki boyutlu ekokardiyografinin yoğun mitral anüler kalsifikasyon 
görüntü vermesine rağmen üç boyutlu transözefajial ekokardiyografide 
kapakçıklarda ciddi anormallik yapmayan mitral anüler kalsifikasyon 
olgusunu tanımladık.

Anahtar kelimeler: Üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi; Mitral anüler 
kalsifikasyon

ABSTRACT
Mitral annular calcification without severe valvular dysfunction evaluated 
by three-dimensional transesophageal echocardiography
Mitral annular calcification (MAC) is a degenerative process that occurs 
mostly in older patients, especially in women. This process is also more 
common in patients with end-stage renal failure. Mitral valve dysfunction 
and the other complications including atrial fibrillation, thromboembolic 
events and atrioventricular blocks increase in proportion to the intensity 
of calcification. We herein present a mitral annular calcification that two-
dimensional transthoracic echocardiography showed massive mitral annular 
calsification while three-dimensional transesophageal echocardiography 
didn’t detect any severe mitral dysfunction.

Key words: Three-dimensional transesophageal echocardiography; Mitral 
annular calcification.

Giriş

Mitral anüler kalsifikasyon (MAK) yaşla birlikte 
sıklığı artan mitral kapağın dejeneratif bir değişikliğidir. 
Kadınlarda ve kronik böbrek yetmezliği hastalarında 
kalsiyum ve fosfor metabolizma bozukluklarına 
bağlı olarak görülme sıklığı artmaktadır (1,2). Bu 
patolojik durum sık gözlenen ekokardiyografik 
bulgudur ve şiddeti ile orantılı olarak kapakta 
fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. Mitral 
anüler kalsifikasyon kapak disfonksiyonu ve embolik 
komplikasyonlar gelişmedikçe tedavi gerektirmez. 
Biz, bu olguda iki boyutlu ekokardiyografide 
karnabahar şeklinde yoğun mitral anüler kalsifikasyon 
tespit etmemize rağmen, yaptığımız üç boyutlu 
transözefajiyal ekokardiyografide bu lezyonun 
aslında ciddi olmadığını ve kapakta önemli fonksiyon 
bozukluğuna yol açmadığını gösterdik. 

Olgu

Altmış beş yaşında bayan hasta nefes darlığı 
şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
özgeçmişinde hipertansiyon ve koroner arter hastalığı 
öyküsü vardı. Fizik muayenesinde tansiyon arteryel 
130/80 mmHg, nabız 97/dk idi. Solunum sistemi 
muayenesi normal idi. Kardiyak muayenesinde 
apikal ve mezokardiyak odakta 2/6 sistolik üfürüm 
duyuldu. Akciğer grafisinde patoloji tespit edilmedi. 
Elektrografik bulgular normaldi. Yapılan iki boyutlu 
transtorasik ekokardiyografide (2D TTE) sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyon %63, 1o mitral yetmezlik, 1o 

triküspid yetmezlik ve karnabahar görüntüsü veren 
yoğun mitral anüler kalsifikasyon tespit edildi (Resim 
1A). Patolojinin ciddiyetini daha iyi değerlendirmek 
için iki ve üç boyutlu transözefajiyal ekokardiografi 
(2D ve 3D TEE) işlemi uygulandı. 2D uzun eksen TEE 
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görüntüde mitral posterior kapak anülüsünde hafif 
kalsifikasyon izlendi (Resim 1B). 3D zoom modalite 
TEE görüntüde kalsifikasyonun tam lokalizasyonu 
ve mitral kapak ile ilişkisi net olarak ortaya kondu. 
Anüler kalsifikasyon özellikle P1 ve P3 skallopların 
anulusunu etkilemekteydi (Resim 2A). Yoğun kalsifi-
kasyona rağmen, kapakçık yapısı normal olarak 
gözlendi. 3D renkli Doppler TEE ile mitral kapaktaki 
yetmezliğin hafif olduğunu gösterildi (Resim 2B).

Tartışma

Mitral anüler kalsifikasyon (MAK) ekokardiyografi 
ile sık olarak tespit edilen, mitral kapağın bir 
patolojisidir. Yaşla ve son dönem böbrek hastalığı 
ile sıklığı artmaktadır. MAK kadınlarda daha sık 
görülür. Bu patolojik durum genelde iyi huylu 
karekterdedir ve sıklıkla tesadüfen saptanır (3,4). 
MAK, yaprakçıkların bazal kesiminde ve anulusta 
oluşan kalsifikasyon sonucu oluşur. MAK mitral 
anulus boyunca biriken kalsiyum depositleri sonucu 
oluşur. Genellikle posterior mitral anulus ve kapakçık 
yapısı etkilenirken, anterior yapılar korunur. 
Kalsifikasyonlar düzensiz ve küme şeklinde birikir. 
Bazen de kapakları ve subvalvuler yapıları tutarak 
nodüler kasifikasyonlara neden olur (5).

MAK, kalsifikasyonun yoğunluğuna göre hafif 
(<3 mm kalınlıkta ve anülüsün üçte birinden azını 
kapsıyor), orta (3-5 mm kalınlıkta anülüsün üçte 
ikisinden azsa) ve ciddi (>5 mm kalınlıkta ve anülüsü 
yaygın olarak tutmuşsa) olarak guruplandırılır (6). 
Bizim hastamız bu sınıflamaya göre hafif guruba 
girmektedir.

MAK’ da gözlenen kalsifikasyon mitral yaprakçık-
ların çevresini bir zırh gibi sardıktan sonra, sol 
ventrikülün içine doğru uzanabilir ve bunun 
sonucunda yaprakçıkların serbest kenarları sol atriuma 
doğru prolabe olur. Daha yoğun bir şekilde tutulum, 
arka yaprakçığın hareketlerini kısıtlayarak kapak 
yetmezliklerine neden olabilir. MAK, mitral kapağın 
normal kapanmasını engeller, ayrıca kalsifikasyon 
nedeniyle anulusun sfinkter mekanizması bozulur ve 
buna bağlı olarak mitral kapak yetmezliği ve darlığın 
ciddiyeti artar (7).

MAK sol atriyum çapında artışa neden olabilir 
ve buna bağlı olarak atriyal fibrilasyon riski artar. 
MAK, ilerledikçe ileti sisteminin interventriküler 
septum ile anulus arasındaki komşuluktan dolayı 
atrioventriküler blok, sinüs nod hastalığı, dal ve dalcık 
blokları gözlenebilir (8). Mitral anüler kalsifikasyon, 
endotel zedelenmesine bağlı olarak trombosit ve 
fibrin birikimi sonucu tromboemboli riskini artırır 
(6). Aynı zamanda endotel hasarı ve anormal kapak 
yapısı endokardit riskini arttırmaktadır.

Kapak hastalıklarının değerlendirilmesinde TEE 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son zamanlarda 
yapılan çalışmalar, 3D TEE’nin mitral kapak ve 
komşuluğundaki anatomiyi değerlendirmedeki et-
kinliğini açık bir şekilde göstermiştir. Biz, iki boyutlu 
ekokardiyografide yaygın karnabahar şeklinde MAK 
saptadığımız bir hastada, bu kalsifikasyonun ciddi-
yetini, yaygınlığını, lokalizasyonunu değerlendirmede 
3D TEE’nin önemini ortaya koyduk. 
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Şekil 1. Üç boyutlu zoom modalite transözefajiyal ekokardiografide 
anüler kalsifikasyon özellikle P1 ve P3 skallopların anulusunu etkile-
mekteydi (A, oklar) ve üç boyutlu renkli Doppler transözefajiyal eko-
kardiografide hafif mitral yetmezlik ve kalsifikasyon (B, ok). Ao-aorta 
MK-mitral kapak

Şekil 1. İki boyutlu transtorasik ekokardiyografi apikal dört oda gö-
rüntüde karnabahar görüntüsü veren yoğun mitral anüler kalsifikasyon 
(A) ve iki boyutlu transözefajiyal ekokardiografi uzun eksen görüntüde 
mitral posterior kapak anülüsünde hafif kalsifikasyon (B, ok). SA-sol 
atriyum, SV-sol ventrikül
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