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PULSE DOPPLER EKOKARDİOGRAFİ İLE ELDE EDİLEN MİTRAL KAPAK AKIM
İNDEKSLERİ İLE PULMONER KAPİLLER WEDGE BASINCININ İLİŞKİSİ
CORRELATION WITH TRANSMITRAL FLOW INDEX OBTAINED BY PW
ECHOCARDIOGRAPHY AND PULMONARY CAPILLARY WEDGE PRESSURE
Engin BOZKURT, Ender ALTAŞ, Mahmut AÇIKEL, M. Kemal EROL, Mustafa YILMAZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
Özet
Son yıllarda ekokardiyografik tekniklerde büyük gelişmeler olmaktadır. Buna paralel olarak PW Doppler ile
elde edilen transmitral akım indeksleri ile kalp fonksiyonlarının önemli bir göstergesi olan ve ancak invazif bir
işlemle ölçülebilen pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWP) arasında da çeşitli ilişkiler ortaya konmuştur. Bu
çalışmanın amacı transmitral akım indeksleri ile PCWP arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Çalışmaya 40 yaşın üstünde çeşitli kalp hastalığı olan 72 olgu alındı. Çalışmaya alınan olgulara aynı gün içinde
kardiyak kateterizasyon ve transtorasik ekokardiyografik değerlendirme yapıldı. Kateterizasyonda invazif olarak
PCWP ölçüldü. Ekokardiyografide ise PW Doppler ile mitral kapaktaki akım indeksleri kaydedildi. PCWP ile PW
Dopplerle elde edilen transmitral akım hızı indeksleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi kullanılarak
değerlendirildi. Kardiyak kateterizasyonda ölçülen PCWP ortalama 14.77 ± 7.60 mmHg bulundu. PCWP ile
transmitral akım indekslerinden deselerasyon hızı (r: 0.87), Ep (r: 0.50), E/A (r: 0.54) ve E/A:IVRZ (r: 0.71) ile
pozitif korelasyon; Ap (r: -0.26), deselerasyon zamanı (r: -0.70) ve izovolümetrik relaksasyon zamanı (IVRZ) (r: 0.78) arasında da negatif korelasyon bulundu. Sonuç olarak noninvazif, yatak başında bakılabilen, hastaya
herhangi bir risk getirmeyen ve istenildiği zaman tekrarlanabilen bir metod olan transmitral PW Doppler
indekslerine bakarak, PCWP hakkında yararlı bilgiler elde edilebilir. Bu nedenle de kalp hastalarının izlenmesinde
faydalı bir metod olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pulmoner kapiller basınç, Ekokardiyografi

Summary
Great improvement have occured in echocardiographic tecniques recently. So, various relationships between
transmitral flow index obtained by PW Doppler and pulmonary capillary wedge pressure (PCWP), which can only
be measured with an invasive process and being an important indicator of heart functions, was put forward. The
purpose of this study is to investigate whether there was a relationship between transmitral flow index and
PCWP. 72 cases who have various heart disease were included in the study. On the same day, cardiac
catheterization and echocardiographic assessment were applied to the cases included in the study. In cardiac
catheterization, PCWP was measured by invasive method. In transthorasic echocardiography, transmitral flow
index was measured by PW Doppler. The relationship between transmitral flow index obtained by PW Doppler
and PCWP was evaluated by Pearson correlation analysis. PCWP measured in catheterization was mean 14.77
± 7.60 mmHg. There was positive correlation between PCWP and deseleration rate (DT) (r: 0.87), Ep (r: 0.50),
E/A (r: 0.54) and E/A:IVRZ (r: 0.71); there was a negative relationship between PCWP and isovolumetric
relaxation time (IVRT)(r: -0.71), deseleration time (DT) (r: -0.70) and Ap (r: -0.26). In conclusion, by using
transmitral PW Doppler index, which is repeated method and having no risk and which was looked at in bed,
some useful knowledge can be obtained about PCWP. So we think that it will be a useful method in following up
the cardiac-patients
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Şekil 1. Grup I’deki Olgularda Ep ile PCWP Arasındaki İlişki
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kullanılmayacağını araştırmak ve aradaki ilişkiyi tespit
etmektir.

Giriş ve Amaç
Tıp sahasındaki hızlı gelişmelere paralel olarak
kalp hastalıklarının teşhisinde de yeni gelişmeler
olmaktadır. Bu gelişmelere parelel olarak özellikle
daha pahalı, hasta ve hekim açısından daha zor ve
komplikasyonları olan girişimsel tetkikler yerine; daha
kolay, daha ucuz ve komplikasyonları olmayan kansız
yöntemlerin kullanılması tercih edilmektedir. Kardiyak
fonksiyonların önemli bir göstergesi olan ve ilk kez 50
yıl önce tanımlanan PCWP ancak kanlı yöntemlerle
ölçülebilmektedir1-3. Son yıllarda geliştirilen ultrasonik
tekniklere paralel olarak, mitral kapaktan elde edilen
PW Doppler kayıtları ile sol ventrikülün diyastolik
fonksiyonlarını değerlendirme imkanı doğmuştur.
Böylece Doppler ekokardiyografik çalışmalarda, erken
ve geç transmitral dolum hızlarının oranı ile sol
ventrikül dolum basıncı arasında direkt bir ilişki ortaya
konmuştur4-6. Bu çalışmada amacımız PW Doppler ile
tespit edilen transmitral akım hız indekslerinin,
PCWP’nin değerlendirilmesi ve ölçümünde kullanılıp

Hastalar ve Yöntem
Çalışmaya yaşın transmitral akım üzerine olan
etkisini minimale indirmek için 40 yaşın üstünde çeşitli
kalp hastalığı (32 kararsız anjina pektoris, 21 stabil
anjina pektoris, 10 akut miyokard infarktüsü, 3 önemli
aort stenozu, 5 dilate kardiyomiyopati ve 1 hipertrofik
kardiyomiyopati) nedeniyle koroner anjiyografi ya da
kardiyak kateterizasyon planlanan 72 olgu (21’i kadın,
51’i erkek; ortalama yaşı 59 + 15 yıl) alındı. Çalışmaya
alınan tüm olgulara aynı günde kardiyak
kateterizasyon ve iki boyutlu ekokardiografik
görüntüleme yapıldı. Belirgin aort yetmezliği (aort kök
anjiografisi veya renkli Doppler’de grade 1’den fazla),
primer mitral kapak hastalığı, hipertansiyon, sinüs
ritminde olmama ve yetersiz ekokardiyografik görüntü
çalışmaya alınmama kriterleriydi.

Şekil 2. Grup I’deki Olgularda E/A ile PCWP Arasındaki İlişki
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Şekil 3. Grup I’deki Olgularda E/A : IVRZ ile PCWP Arasındaki İlişki
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Doppler Ekokardiyografi

Hemodinamik Çalışma

Tüm vakaların ekokardiyografik incelemesi,
hemodinamik çalışmadan önceki 20 dakika içerisinde
Toshiba SSH 160 cihazında 2,5 MHz PSF-25DT
elektronik transdüser kullanılarak yapıldı. Transmitral
akım velositelerinin ölçümü, hastalar sol lateral
pozisyonda ve apikal dört boşluk görüntüsü elde
edilerek yapıldı. PW Doppler ölçümleri sample volüm
mitral yaprakçık uçlarına ve mitral akıma paralel olacak
şekilde yerleştirilerek expiryum esnasında kaydedildi.
En az 5 ölçüm yapılarak ortalamaları alındı. Aynı anda
EKG trasesi yazdırılarak kalp hızı kaydedildi. IVRZ
(izovolümetrik relaksasyon zamanı) PW Dopplerin
mitral ve aortik akımları alacak şekilde yerleştirilmesi
suretiyle, aort kapağının kapanmasından mitral
kapağın açılışına kadar geçen süre ölçülerek yapıldı.
PW Doppler kayıtlarından Ep (erken diyastolik doluş
velositesi), Ap (geç diyastolik doluş velositesi), DT
(deselerasyon zamanı), DR (deselarasyon hızı) ve
IVRZ (izovolümetrik gevşeme zamanı) parametreleri
ölçüldü; E/A ve E/A:IVRZ oranları hesap edildi.

Tüm olgulara 12 saat önce tüm kardiyak etkili
ilaçlar kesilerek 12 saatlik açlık periyodunu takiben
hemodinami laboratuvarına alınarak Seldinger tekniği
ile sağ-sol kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi
yapıldı. PCWP sağ femoral ven kullanılarak 7 F
Cournand kateterin pulmoner kapillere kadar ilerletilip
kama yapılmasıyla ölçüldü. Daha sonra kateter geri
çekilerek sırasıyla pulmoner arter, sağ ventrikül ve sağ
atrium basınçları kaydedildi.

Tablo 1. Olguların Demografik Özellikleri, Ekokardiyografik
Parametreleri ve PCWP Değerleri
yaş (yıl)
kalp hızı
SKB
DKB
DT
DR
Ep
Ap
E/A
IVRZ
E/A:IVRZ
PCWP

grup I (n: 72)
59.15 ± 8.96
77.34 ± 7.81
117.01 ± 12.20
73.75 ± 8.91
207.90 ± 91.16
3.16 ± 1.09
0.65 ± 0.13
0.61 ± 0.18
1.15 ± 0.16
107.29 ± 32.38
0.012 ± 0.009
14.77 ± 7.60

r

P

-0.70
0.87
0.50
-0.26
0.54
-0.78
0.71

<0.01
<0.001
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.01

İstatistiksel Çalışma
Veriler aritmetik ortalama ± standart sapma olarak
verildi. PCWP ile PW Dopplerle eldelenen transmitral
akım hızı indeksleri arasındaki ilişki Pearson
korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi. P<0.05
olanlar anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamıza alınan olguların demografik
özellikleri, ekokardiyografik parametreleri ve girişimsel
olarak ölçülen PCWP değerleri tablo 1’de gösterildi.
PCWP’nın PW Doppler ile elde edilen transmitral akım
parametrelerinden Ep (Şekil 1), E/A (Şekil 2),
E/A:IVRZ (Şekil 3), DR (Şekil 4), Ap (Şekil 5), DT
(Şekil 6) ve IVRZ (Şekil 7) ile korelasyon grafikleri de
sırasıyla şekil 1-7’de gösterildi.
Tartışma
Doppler ekokardiografi ile elde edilen transmitral
diyastolik akım velositesindeki normal bir diyastolik
paternde E dalgası alan ve velosite olarak A
dalgasından daha büyüktür. E ve A dalgalarının
normal değerleri için farklı sonuçlar ileri sürülmüştür7.
E ve A velositesindeki bu değişkenlik bunların, DT ve
IVRZ
gibi
ek
parametrelerle
beraber
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Şekil 4. Grup I’deki Olgularda DR ile PCWP Arasındaki İlişki
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değerlendirilmesini
zorunlu
kılmaktadır.
DT
kompliansla ilişkilidir. Hatta bazı yazarlar E/A
oranından daha duyarlı bir parametre olduğunu
bildirmektedirler8. Appleton7,9 ve arkadaşlarının 70
olguluk ve Vanovershelde10 ve arkadaşlarının 132
olguluk çalışmaları ile uyumlu olarak bizim
çalışmamızda da PCWP ile DR (r: 0.87), Ep (r: 0.50),
E/A (r: 0.54) ve E/A:IVRZ (r: 0.71) arasında anlamlı
pozitif ilişki; Ap (r: -0.26) ile çok az anlamlı, DT (r: 0.70) ve IVRZ (r: -0.78) ile çok anlamlı negatif ilişki
bulduk. Berger11 ve arkadaşları da 50 yaş üstündeki
35 hastada PCWP ile E/A arasında pozitif ilişki (r:
0.83), IVRZ ile ters ilişki (r:-0.54) E/A:IVRZ arasında
ise en iyi pozitif korelasyon (r: 0.93) bulmuşlardır.
Thomas12 ve arkadaşları 104 hasta üzerinde yaptıkları
çalışmada E/A ile PCWP arasında çok anlamlı
korelasyon (r: 0.98) olduğunu gözlemlemişlerdir. Yine
Takahashi13 ve arkadaşlarınca koroner arter hastalığı
olan 19 hastada PCWP ile DR (r: 0.60) arasında pozitif
korelasyon saptamışlardır. Bizim çalışmamızın
sonuçları tüm bu çalışmalardaki sonuçlarla uyumluluk

gösteriyordu. PCWP’nın yerine sol ventrikül diyastol
sonu basıncının (SVDSB) kullanıldığı ve mitral akım
indeksleri ile ilişkiye bakılan çalışmalarda da benzer
sonuçlar bulunmuştur. Chenzbraun14 ve arkadaşları ile
Myreng15 ve arkadaşları E/A oranı ile SVDSB arasında
pozitif bir korelasyon olduğunu göstermişlerdir. Aynı
sonuç
aort
stenozlu
hastalarda16,17,
dilate
18
kardiyomyopatili hastalarda
ve koroner arter
hastalarında13,19 da gösterilmiştir. Bu çalışmaların
sonuçları bizim çalışmamızın sonuçlarını destekler
niteliktedir. Bir çok çalışmada yaş ve kalp hızının sol
ventrikül diyastolik doluşunu etkileyen bağımsız
faktörler olduğu bildirilmiştir20-22. E/A oranı kalp hızı
arttıkça azalacaktır. Bununla birlikte izovolümetrik
gevşeme süresi de kısalacağından net etki minimal
olacaktır. Suzuki23 ve arkadaşlarınca yapılan bir
çalışmada hasta pozisyonunun PW Doppler akımı
üzerine etkisi olduğu bildirilmiştir. Bunu en aza
indirmek için de tüm veriler 45o sol yana yatar
pozisyonda alınmıştır.

Şekil 5. Grup I’deki Olgularda Ap ile PCWP Arasındaki İlişki
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Şekil 6. Çalışmaya Alınan Tüm Olgularda DT ile PCWP Arasındaki İlişki
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Bu çalışmada E/A’nın IVRZ’ye oranı ile PCWP
arasındaki (r: 0.71, p<0.001) ve E/A ile PCWP
arasındaki (r:0.54, p<0.001) anlamlı korelasyonu
gösterdik. Bu ileri mitral yada aortik regürgitasyonu ve
mitral stenozu olan hastaları çalışma dışı
bırakmamızla ilgili olabilir. Bu durumlar dolum
basıncındaki değişikliklerden bağımsız olarak
transmitral diyastolik akım şeklini değiştirebilir. İlave
olarak yaşlanma ile beraber E/A oranında belirgin
azalma olmaktadır11. Bu faktörü en aza indirmek için
çalışmamıza sadece 40 yaşın üstündeki olguları aldık.
Artan sol atrium basınçları erken diyastolik
atriyoventriküler basınç farkını ve sonuçta erken dolum
hızlarını artırır. Bu ayrıca izovolümetrik gevşeme
periyodunda da kısalmayla sonuçlanır. Sol atrium
basıncındaki değişikliklerin veya sol ventrikül
relaksasyonundaki değişikliklerin sabit olmadığını ilave
olarak hemodinamik durum ve sol atriumdaki basınç
düzeyine bağlı olarak transmitral akım hızı
modellerinde sürekli değişikliklerin olabileceğinin

bilinmesi de önemlidir9. Sol ventrikülün diyastolik doluş
örneğine etki eden bir çok faktör mevcuttur. Sol atriyal
basıncı ve kompliansı, sol ventriküler basıncı ve
kompliansı, sol atrium/sol ventrikül basınç farkı, mitral
kapak alanındaki dinamik değişiklikler, ve atriyal
kontraktilite bunlardan bazılarıdır. Bu durumlar
çalışmamızı sınırlayan faktörlerdir. Yine de ortaya
konan bu metod özellikle ilgi çekicidir. Çünkü tümüyle
noninvazif, yatak başında kullanılabilir ve hastaya risk
getirmeksizin klinik olarak ihtiyaç duyulan sıklıkta
tekrarlanabilir. Ek olarak PW Doppler traselerine göz
atarak PCWP hakkında kolayca bilgi elde edilebilir.
Sonuç olarak noninvazif, yatak başında bakılabilen,
hastaya herhangi bir risk getirmeyen ve istenildiği
zaman tekrarlanabilen bir metod olan transmitral PW
Doppler indekslerine bakarak, PCWP hakkında yararlı
bilgiler elde edilebilir. Bu nedenle de çeşitli kalp
hastalarının takibinde kullanılabilecek faydalı bir metod
olduğunu düşünmekteyiz.

Şekil 7. Grup I’deki Olgularda IVRZ ile PCWP Arasındaki İlişki
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