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Abstract
Agitated saline contrast echocardiography is frequently used in the diagnosis of atrial septal

defects which are one of the most common congenital heart defects in adults. We share a

patient in whom only the use of agitated saline into the right vena safena magna during

transthoracic echocardiography allowed the detection of a atrial septal defect that previously

unseen with the use of agitated saline into the upper extremity venosus system.
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Özet
Ajite salin kontrast ekokardiyografi, yetiþkinlerde en sýk görülen konjenital kalp defektlerinden

biri olan atriyal septal defektlerin tanýsýný koymak için sýklýkla kullanýlýr. Bu yazýda transtorasik

ekokardiyografide üst extremite venöz sisteminden verilen ajite salin ile görülememiþ ve

sadece sað vena safena magnadan verilen ajite salin ile saptanabilen atrial septal defekti olan

bir olgu paylaþýlmýþtýr.

Anahtar kelimeler: Atriyal septal defekt; Ekokardiyografi, 2-DÝ Kontrast ekokardiyografi.

OLGU SUNUMU(Case Reports)

Submitted : October 09, 2009
Revised : MArch 25, 2009
Accepted : April 08, 2010

The Atrial Septal Defect Case That Be Determined In Transthorasic
Echocardiography With Agitated Saline Given Into Venosus System Of
Lower Extremity

Transtorasik Ekokardiyografide Alt Extremite
Venöz Sistemden Verilen Ajite Salinle
Saptanabilen Atrial Septal Defekt Olgusu

Corresponding Author:
Uzm. Dr. Ahmet Çelik

Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi,

Kardiyoloji Bölümü

23100 Elazýð- Türkiye

Phone    : +90 - 531 792 79 10

e-mail   : ahmetcelik39@hotmail.com

Ahmet Çelik
M.D.,

Department of Cardiology

Elazýð Education and Research Hospital

ahmetcelik39@hotmail.com

Ýbrahim Özdoðru
Assoc. Prof., M.D.

Department of Cardiology

Erciyes University

iozdogru@erciyes.edu.tr

Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2011;33(2):157-160 157



Giriþ

Atriyal septal defekt (ASD), dünyada eriþkin dönemde
en sýk görülen konjenital kalp hastalýðýdýr (1). Tüm
ASD�lerin yaklaþýk % 10�unu sinüs venozus tipi defektler
oluþturur ve sað pulmoner venlerin anormal dönüþü ile
birlikte seyredebilir (2). ASD�nin bu tipi sekundum
tipinden yerleþimi, diðer konjenital kalp hastalýklarý ile
birlikte daha sýkça görülmesi ve pulmoner basýnç ve
dirençlerinin daha yüksek olmasý nedeniyle ayrýcalýk
gösterir (2). ASD�in cerrahi tedavi sonrasý nüks oraný
%1�in altýndadýr (3).

Periferal venöz kontrast tekniði, ASD tanýsýný daha kesin
koymaya ve saðdan sola þant derecesini daha iyi tahmin
etmeye olanak saðlar (4). Bu teknik bütün merkezlerde
sýklýkla üst extremite venöz sistem kullanýlarak uygulanýr.
Fakat bazý olgularda, ASD�nin tipine ve yerleþim yerine
baðlý olarak, üst extremiteden verilen ajite salin ile
interatriyal septumdan geçiþ izlenmemesine raðmen
transözofajial ekokardiyografi (TEE) ile ASD tespit
edilebilir. Bu tip olgularda TEE uygulamasýndan önce
interatriyal septumdaki olasý defekti saptamak için alt
extremite venöz sistemi kullanýlarak ajite salin uygulamasý
tekrarý, oldukça uygun ve basit bir yol olarak görülmektedir.

Bu yazýda ASD nedeniyle opere edilen ve nüks ASD
düþünülen bir olgu sunulmuþtur. Bu olguda ASD tanýsý
sadece alt extremite venöz sistemden verilen ajite salin
ile transtorasik ekokardiyografide konuldu ve TEE ile
teyid edildi.

Olgu sunumu

On dokuz yýl önce atrial septal defekt nedeniyle opere
olan 37 yaþýndaki kadýn, çarpýntý ve baþ dönmesi þikayetleri
ile baþvurdu. Fizik muayenesinde 2. kalp sesinin sabit
çiftleþmesi ve sistolik üfürüm saptanmasý üzerine rezidü
ASD þüphesiyle ekokardiyografi planlandý. 

Yapýlan transtorasik ekokardiyografide interatrial septum
intakt izlendi. Renkli doppler ile interatrial septumdan
geçiþ izlenmedi. Sað boþluklar normalden hafif geniþ, 1°
triküspit yetmezliði, sistolik pulmoner arter basýncý 35
mmHg olarak bulundu. Qp/Qs oranýnýn 1,8 olarak
hesaplanmasý üzerine ajite salin ile kontrast inceleme
yapýlmasýna karar verildi.

On ml�lik bir enjektöre 9 ml %0,9 NaCl ve 1 ml hava
çekildi. Üç yollu musluk yardýmýyla enjektör içindeki
karýþým ajite edildi. Her iki atriyumun görüntülenebildiði
anda sað antekübital venden ajite salin damara enjekte
edildi. Yapýlan kontrast incelemede sol boþluklara 5�6
atým sonrasý birkaç adet hava kabarcýðý geçiþi izlendi
(Resim 1a). Valsalva manevrasý yaptýrýlarak ajite salin
incelemesi tekrarlandý. Ýnteratriyal septumdan belirgin
hava kabarcýðý geçiþi izlenmemesi üzerine alt extremiteden
kontrast maddenin tekrar verilmesi düþünüldü. Sað vena
safena magna�dan ajite salin ile yapýlan kontrast
incelemede kalbin bütün boþluklarýnýn hava kabarcýðý ile
dolduðu görüldü (Resim 1b). Transözofajial
ekokardiyografide beraberinde ek konjenital anomali
izlenmeyen, vena cava inferior hizasýnda sinüs venosus
tip ASD izlendi.

Resim 1. Sað antekübital venden (a) verilen ajite salinin sadece sað kalp boþluklarýný doldurmasý ve sað vena safena
mangadan (b) verilen ajite salinin tüm kalp boþluklarýný doldurmasý.
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Tartýþma

ASD, konjenital kalp hastalýklarý içinde oldukça sýk
görülür. Yetiþkinlerde ise en sýk karþýlaþýlan konjenital
kalp hastalýðýdýr (1). Sinus venosus tipi ASD'de transtorasik
ekokardiyografi ile olgularýn %25'inde taný konabilirken
bu oran diðer tiplerde %80�dir. Transösofagiyal
ekokardiyografi ise tanýda altýn standarttýr. 

Transtorasik ekokardiyografide renkli doppler inceleme
ve kontrast inceleme, ASD tanýsýný kolaylaþtýrsa da
özellikle sinüs venosus tip ASD�lerde anatomik yapý
tanýnýn konmasýný zorlaþtýrýr. Bazý olgularda kontrast
maddenin femoral venden verilmesinin, antekübital venden
verilmesine göre geçiþi daha belirgin hale getirdiði rapor
edilmiþdir (5). Ancak bu uygulamanýn klinik kullanýmý,
arterio-venöz fistül gibi komplikasyonlardan dolayý
sýnýrlýdýr.

Bu olguda da görüldüðü üzere özellikle sinüs venosus tip
ASD�lerde ve patent foramen ovale olgularýnda kontrast
maddenin vena kava inferior�dan geçiþini saðlayacak alt
extremite venlerinden verilmesi tanýyý kolaylaþtýrmaktadýr.
Bunun sað atriyumdaki kan akýmýnýn yönüyle ilgili olduðu
düþünülmektedir. Vena kava inferiyordan sað atriyuma
gelen kan akýmýnýn yönü fossa ovalise doðrudur. Vena
kava inferiyordan gelen kan akýmýna geliþmiþ östakiyan
kapaðýn da fossa ovalise doðru yön vermesi þant oluþumuna
katkýda bulunabilir. Koroner sinüs ve tebesiyan venlerden
gelen kan akýmýnýn yönü de atriyal septuma doðrudur.
Dolayýsý ile vena kava inferiordan gelen kan akýmýnýn
þant oluþumunda rolü vardýr. Vena kava süperiyordan
gelen kan akýmýnýn yönü ise triküspit kapaða doðrudur.
Bu yüzden vena kava süperiyor�un kan akýmýnýn, þant
oluþumunu engelleyici rol oynadýðý düþünülmektedir (6).

Sonuç olarak, ASD tanýsýnda kontrast ekokardiyografi
yaparken üst extremite venöz sisteminden verilen kontrast
madde her zaman yol gösterici olmayabilir. Þüphelenilen
vakalarda, arteriovenöz fistül oluþumu gibi bir
komplikasyona sebep olabileceðinden alt ekstremite venöz
sistemden ajite salin uygulamasýndan önce, Valsalva
manevrasý yaptýrýlmalýdýr. Eðer belirgin geçiþ izlenirse,
transösefageal ekokardiyografi yapýlmasý daha uygun bir
yaklaþým olur. Geçiþ Valsalva manevrasýna raðmen þüpheli
ise alt ekstremite venöz sistemden ajite salin uygulamasý
yapýlmalýdýr. Alt extremitede oluþubilecek arteriovenöz
fistül gibi komplikasyonlarý engellemek için femoral ven
yerine vena safena magna�nýn kullanýmý önerilir.
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