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1. Giriş
Valvüler kalp hastalığı dünya 
nüfusunun %2,5’unu etkiliyor ve 
ABD ve Avrupa’da yılda 200.000 
kapakçık onarımı gerçekleştiriliyor. 
Kapakçık onarımı veya değiştirilmesi 
için altın standart, karmaşık bir açık 
kalp ameliyatı gerektiriyor. Bunun 
sonucunda, kapakçık tedavileri en 
pahalı (ortalama maliyeti $164.238) 
ve en riskli (hastanede ortalama 
ölüm oranı %3,36) kardiyak 
prosedürleri arasında (1). Cerrahların 
çok spesifik rekonstrüktif beceriler 
edinmeleri, kapakçık dokusunu 
doğru bir şekilde değerlendirmeleri 
ve basınçtan arındırılmış bir kalp 
üzerinde cerrahi uygularken onarım 
sonrası kapakçık fonksiyonunu 
öngörmeleri gerekiyor. Bu beceriler 
sadece deneyimle 
öğrenilebildiğinden, klinik rehber 
kuralları (2), yüksek hacimde 
kapakçık onarımının 
gerçekleştirildiği referans merkezleri 
kavramını ortaya attı.

Kapakçıklara tanı koyulmasının ve 
tedavinin getirdiği zorluklara cevap 
vermek, kapakçık fizyolojisini 
(anatomi ve akım) görselleştirmek 
ve anatomisini ve 
dinamiklerini güvenilir bir 
şekilde kantifiye etmek için 
gelişmiş görüntüleme 
teknolojileri gerekiyor. Şu 
andaki sistemler sadece 
birden çok kalp atımı 
üzerinden alınan bilgileri 
birleştirerek yüksek hızlı 
kapakçık görüntülemesi 
sağlıyor. Bu da kaçınılmaz 
olarak birleştirme 
artefaktlarına neden oluyor, 
kapakçık dinamiklerinin 

hassas bir şekilde 
değerlendirilmesini önlüyor ve eğer 
hastada aritmi varsa görüntü 
kalitesine zarar verebiliyor. Benzer 
bir şekilde, mevcut kapakçık 
segmentasyonu çözümleri de hâlâ 
manuel. Bir kapakçığı modellemek 
birkaç dakika alabiliyor ve kullanıcı 
değişkenliğinden etkilenebiliyor. Bu 
yüzden kantitatif 3D kapakçık 
anatomisi değerlendirmesi hâlâ 
yaygın değil ve bir klinik araştırma 
konusu. Yeni Siemens Z6Ms 
transözofageal probla birlikte 
anatominin (3D B-mode) ve kan 
akımının (3D volüm renkli Doppler) 
volümetrik görselleştirmesini eş 
zamanlı bir şekilde, gerçek zamanlı 
olarak, yüksek çözünürlükte, 
dikişleme olmadan mümkün kılıyor. 
eSie Valves paketi, mitral kapakçığın 
ve aort kapakçığının kardiyak 
siklüsünün herhangi bir görüntüsü 
üzerinde ilk fare tıklamasından 
ölçüm çıktısına kadar beş saniye 
içerisinde kapsamlı bir şekilde 
modellenmesini mümkün kılıyor. 
Sezgisel bir manuel düzenleme 
arayüzüyle, tamamen güvenilir bir 
kapakçık modeli sadece birkaç 

dakika içerisinde elde edilebiliyor. 
Tanı, müdahale ve cerrahi 
planlaması için altmış iki farklı ölçüm 
otomatik olarak bulunuyor. eSie 
Valves paketi ile kapakçık 
kantifikasyonu yeniden üretilebilir, 
sağlam ve verimli hale geliyor.

eSie Valves paketi ile kantifikasyon 
yeni True Volume TEE Transducer 
(Z6Ms) sayesinde mümkün hale 
geliyor. Z6Ms, volüm 
görüntülemede en yeni nesil 
imkanları temsil ediyor ve klinik 
olarak ilgili volüm boyutları ve volüm 
oranları sunuyor. Z6Ms dizilimi 2304 
elemana sahip ve yüksek kare 
hızlarında volüm B-modu ve volüm 
renkli Doppler edinimi için en fazla 
64 paralel ışınlık bir güç kullanıyor. 
Bunların hepsi geleneksel 
birleştirmeye ihtiyaç olmadan daha 
basit bir çalışma akışı, iyileştirilmiş 
kullanıcı kontrolü, Bi-plane+ 
görüntülemede esneklik anlamına 
geliyor. Bu, eSie Valves paketini 
mümkün kılan anahtar özellik. Z6Ms, 
kesintisiz görüntüleme, daha yüksek 
duyarlılık ve daha yüksek volüm 
oranları elde etmeye yardımcı olan 
birçok termal yönetim inovasyonuyla 

tasarlandı. Buna ek olarak 
transdüser, prosedürler 
sırasında cihazlarda 
(elektrokoter bıçaklar gibi) 
düşük parazit için tamamen 
EMI kalkanlı. Bunun 
sonucunda, volüm B-modu 
ve volüm renkli Doppler 
dahil olmak üzere anahtar 
görüntüleme modları 
minimum oranda 
etkileniyor ve klinik olarak 
kullanılabiliyor. Z6Ms aynı 
zamanda kullanıcının, klip 
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yakalama, renkli Doppler Açık/Kapalı 
ve görüntü düzlemi rotasyonu gibi 
en fazla dört ayrı sistem kontrolü 
için kısa yollar özelleştirmesine izin 
veren programlanabilir Akıllı 
Butonlara (Smart Buttons) da sahip.

2. 3D TEE’den kapsamlı 
3D kapakçık modeline
eSie Valves paketi, 3D 
transözofageal ekokardiyografik 
(TEE) görüntülerden mitral ve aort 
kapakçıklarının kapsamlı bir modelini 
etkili bir şekilde tahmin etmek için 
gelişmiş makine öğrenme 
teknolojisine güveniyor. Sezgisel 
olarak, ek açıklamalı (uzmanca 
izlenmiş, etiketlenmiş veri setleri) 
görüntülerden oluşan büyük bir 
veritabanından edinilmiş bilgiler 
kullanılarak kapakçıkların bir yüzey 
modeli bir TEE görünüşüne 
yerleştiriliyor (Bölüm 2.1). Dinamik 
analiz amacıyla, artırılmış doğruluk 
için temporal bilgilerden 
faydalanılırken kardiyak siklüsü 
boyunca hareket eden kapakçık 
modelini tahmin etmek üzere bir 
takip algoritması kullanılıyor (Bölüm 
2.2). Kullanıcıya, gerekli olduğunda 
kapakçık modelinin her bir öğesini 
etkileşimli olarak düzenleme imkanı 
sunuluyor (Bölüm 2.3). Kapakçık 
modeli düzgün bir şekilde 
segmentlendiğinde, anahtar 
ölçümler otomatik olarak 
hesaplanıyor ve kantitatif kapakçık 
analizi için kullanıcının ekranına 
yansıtılıyor. (Bölüm 2.4)

2.1 Sol kalp kapakçıklarının detaylı 
modellemesi
Literatürde daha önce belirtildiği 
gibi (3, 4, 5, 6, 7), eSie Valves 
paketi, Aortik ve Mitral Kapakçıkların 
detaylı sunumuna (Şekil 1) 
dayanıyor. Kısaca açıklamak 

Şekil 1. Aortik ve mitral kapakçıkların çoklu seviyeli temsili. 

a. Kapakçık konumu b. Kapakçık referans nesneleri c. Kapakçık yüzeyleri

Şekil 2. Üst sıra, soldan sağa: İşaretlenmiş anatomik referans nesneleri gösteren aortik ve 
mitral kapakçıkların görünümleri. Alt panel: Altta yatan görüntü ve işaretlerle gerçekçi 
işlenmiş görüntülemede kapakçık modelleri.

Şekil 3. Birden çok karede izlenmiş mitral ve aortik kapakçık modelleri örneği.
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Şekil 4. Etkili ve sezgisel düzenleme için otomatik kapakçık görünümleri (sol panel: aortik kapakçık, sağ panel: mitral kapakçık).
Her bir düzenleme modu için farklı düzenleme görünüm düzlemleriyle birlikte eSie Valves paketinin bir ekran görüntüsü görülmektedir 
(AV için dört tane, MV için üç tane). 

gerekirse, her bir kapakçık üç ayrıntı 
seviyesiyle parametrize ediliyor. 
Birincisi, ilgi bölgesini (ROI), 
kapakçığın görüntünün neresinde 
bulunduğunu, yani kapakçık 
konumunu (ROI’nın merkezi), ölçeği 
(ROI’nın boyutu) ve oryantasyonu 
(Şekil 1a) tanımlıyor. Daha sonra ROI 
içerisinde anahtar anatomik referans 
nesneleri tanımlanıyor (ikinci detay 
seviyesi). Anatomik açıdan özgün 
olan bu referans nesneleri 
görüntülerde teşhis edilebiliyor. 
Mitral kapakçık için, bu referans 
nesneleri iki trigon ve iki komissür. 
Aortik kapak için referans nesneleri 
üç komissür, üç yaprakçık mafsalı ve 
iki ostiya (Şekil 1b).

Referans nesneleri eSie Valves 
paketinde işaretleniyor ve bu da 
uzman olmayan kişiler tarafından 
bile tespit edilmelerini kolaylaştırıyor 
(Şekil 2). En son olarak, kapakçık 
yüzey modelleri (mitral yaprakçıklar, 
aortik yaprakçıkları ve aort çatısı), 
referans nesnelerden geçecek 
şekilde temsil ediliyor (6). 

2.2. Kapakçıkların etkili, hastaya 
özel tespiti ve izlenmesi
Önceki bölümde açıklanan kapakçık 
modeli, tespit ve izleme aracılığıyla 
hasta verilerinin bir parçası haline 
getiriliyor. Statik çalışma akışı, 

kullanıcının, mevcut görüntülenen 
karede aortik veya mitral kapakçığı 
tespit etmesini mümkün kılıyor. 
Literatürde daha önce daha ayrıntılı 
olarak açıklandığı şekilde (3, 4, 5, 
6, 8, 9) sağlam bir tahmin için 
gelişmiş makine öğrenme teknikleri 
kullanılıyor. Dedektörleri eğitmek 
için büyük bir açıklamalı görüntü 
veritabanı kullanılıyor ve daha 
sonra bunlar saniyeler içerisinde 
modeli tahmin etmek için tüm yeni 
görüntülere uygulanıyor (Bölüm 
2.3). Bunun sonucunda yazılım, 
her bir hastanın anatomisindeki 
spesifik niteliklere göre 
özelleştirilmiş, bilgiye dayalı 
algoritmalarla sağlam bir kapakçık 
modeli sağlıyor.

Dinamik çalışma akışı, ilgili 
kapakçığın, kullanıcı tarafından 
seçilen üç kalp atımına kadar 
otomatik olarak takip edilmesini 
sağlıyor. Kapakçık takibi, tahmin 
sürecinin sağlamlığını artırmak için 
temporal bilgilerden faydalanırken 
birbirini takip eden birden çok 
karede modeli tahmin etmekten 
oluşuyor. Kare kare dedektörler, 
dinamik sekansta kapakçığın 
konumunu tahmin etmek için bir 
leke takip algoritması ve bir hareket 
modeliyle birleştiriliyor.

2.3. Kapakçık modellerinin sezgisel 
düzenlemesinin rafine edilmesi
Otomatik tespit ve takip 
algoritmaları TEE karesi başına 
saniyeler içerisinde kapsamlı 
kapakçık modellemesini mümkün 
kılarken, eSie Valve paketi de her 
ihtiyaç duyulduğunda modeli 
etkileşimli olarak ayarlamak için 
güçlü bir kapakçık modeli 
değerlendirmesi ve düzenleme 
modu sunuyor. Kapakçık 
anatomilerinin karmaşıklığına 
rağmen, annulus, yaprakçıklar ve 
kök dahil olmak üzere bir kapakçık 
birkaç dakika içerisinde tamamen 
düzenlenebiliyor. Bu, özelleştirilmiş 
düzenleme görünümlerinin ve akıllı 
mesh düzenlemesinin sağlam bir 
kombinasyonuyla sağlanıyor. Bunun 
bir sonucu olarak uzmanlar hastaya 
özel modeli, hasta anatomisi, 
fonksiyonu ve hastalığını temsil 
eden özgün özellikleri kapsayacak 
şekilde daha da rafine edebiliyorlar.

eSie Valves paketi, hızlı 
değerlendirme ve düzenleme için 
çeşitli düzenleme görünümleri 
sunuyor (Şekil 4). Görünümler, 
modele dayalı olarak otomatik 
tanımlanıyor (örn. paralel kesimler 
veya döngüsel kesimler). Kullanıcı 
daha sonra modeli tıklayarak ve 

Overview Rotational Parallel Overview Short Axis Long Axis Leaflets

4
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tutarak kapakçık referans nesnelerini 
ve yüzeyleri sorunsuz bir şekilde 
düzenleyebiliyor. Arka planda, 
düzenlenen kapakçığın fizyolojik 
kalmasını sağlamak için kapsamlı 
algoritmalar uygulanıyor. Örneğin, 
sınırlamalar, yaprakçıkların her 
zaman birbirine bağlı kaldığından ve 
yüzey ve referans nesnelerin her 
zaman birbirine ekli olduğundan 
emin olunmasını sağlıyor. Bu 
gelişmiş işleme özellikleri her 
düzenleme manipülasyonunda 
mevcut, gerçek zamanlı olarak 
sunuluyor ve kullanıcı için tamamen 
görünmez oluyor. Kapakçık 
düzenlenirken, görünümler, yeni 
yapılandırmayı yansıtacak şekilde 
güncelleniyor ve kullanıcıya 
gözlemlenen kapakçık konumuna 
doğru rehberlik ediyor. Kullanıcı aynı 
zamanda eğer istenirse daha ince 
düzenleme için önceden 
tanımlanmış her bir görüntüleme 
düzlemi boyunca da kaydırma 
yapabiliyor.

2.4. eSie Valves paketini kullanarak 
kantitatif kapakçık değerlendirmesi
eSie Valves paketi, kapakçık 
modellerinden otomatik olarak 
hesaplanan kapsamlı bir ölçüm 
setiyle birlikte geliyor. Tek bir 
tıklamayla toplam 62 farklı ölçüm 
elde edilebiliyor ve en güncel klinik 
literatüre uygun olarak üç kategoriye 
önceden gruplanabiliyor: tanı, 
müdahale ve cerrahi. Kullanıcı aynı 

zamanda klinik uygulamalara dayalı 
olarak ölçüm gruplarını da 
yapılandırabiliyor. Tanı 
kategorisinde, bazı mitral kapakçık 
ölçümleri mitral annulus çaplarını, 
perimetreleri, alanı, inter-trigonal 
mesafeyi, kapakçık orifıs alanını ve 
interkomissüral mesafeyi kapsıyor 
(Şekil 5). Her bir ölçüm, görsel 
ipuçları doğrulama için 3D modelde 
işleniyor ve böylece klinisyenin 
tanısal güveni artırılıyor (Şekil 6).

Özet olarak, bir 3D TEE sekansı elde 
etmek, bir kapakçığı tespit etmek ve 
kapakçık tanısı ve tedavi planlaması 
için tüm ilgili ölçümleri almak için 
sadece birkaç dakika gerekiyor. 
Bunun sonucunda, eSie Valves 
paketi kapakçık hastalığının klinik 
yönetimini basitleştirmeye yardımcı 
olabiliyor ve hasta başına ve hatta 
ameliyat odasına yeniden üretilebilir 
ölçümler getiriyor.

3. Klinik uygulamalar

3.1. Transkateter Aortik Kapakçık 
Replasmanı (TAVR)
Natif kapakçığın bir prostetik cihazla 
değiştirildiği TAVR prosedürleri 
sırasında 3D TEE yaygın şekilde 
kullanılıyor. 

Bir aortik annulusün (AA) 
boyutlandırılması, başarılı bir TEVR 
prosedürü sağlamak konusunda 
önemli bir adım. Ngernsritraku ve 
arkadaşlarına (10) göre, önceki 
araştırmalar, TEE ölçümlerinin çoklu 

detektörlü bilgisayarlı tomografik 
(MDCT) boyutlandırma ile 
karşılaştırıldığında aortik annulüsü 
düşük tahmin edebildiğini 
gösteriyor. eSie Valves paketinin ve 
True Volume TEE’nin doğruluğunu 
test etmek için, bu araştırmalar, 3D 
TEE verisi kullanmanın MDCT ile aynı 
kapakçık boyutunu seçip 
seçmediğini belirlemek için eSie 
Valves paketini kullanan otomatik 
ölçümleri MDCT ile karşılaştırdı 

Araştırma (10), TAVR öncesinde hem 
3D TEE (Z6Ms TEE) hem de kontrast 
MDCT’ye sahip 40 adet şiddetli 
semptomatik aortik stenoz hastasını 
kapsadı. 3D TEE görüntüler, yüksek 
volüm oranları elde etmek için tek 
atım RES (zoom) görüntüleme ile elde 
edildi. Minimum (min) ve maksimum 
(maks) AA çapı, AA alanı, perimetresi 
ve diğer parametreler, eSie Valves 
paketi ve standart MDCT yöntemi 
kullanılarak ölçüldü (Şekil 7). 

Bu araştırmada, edinilen ve analiz 
edilen 3D volümlerinin hepsinde 3D 
TEE ölçümlerinin MDCT ile 
mükemmel bir korelasyona sahip 
olduğu ve standart boyutlandırma 
rehber kurallarına (Edwards ve 
Medtronic) göre prostetik aortik 
kapakçık boyutunu seçerken iki 
yöntem arasında mükemmel bir 
uyum olduğunu gösterdi (10). 
Minimum çapın biraz düşük 
tahminini ve maksimum çapın da 
biraz yüksek tahminini rapor ettiler. 
Önemli bir nokta da, ortalama çapın, 

Aortic Ostium Heights Mitral Anterior Leaflet Areas

L Ostium Height 17.1 mm
R Ostium Height 15.7 mm

A1 Area 159.8 mm2
A2 Area 264.8 mm2
A3 Area 136.5 mm2

Şekil 5. Mitral kapakçıkla bağlantılı tanısal ölçümler. Sol üst kadran 
ölçüm görsel ipuçlarıyla kapakçık modelini görüntülüyor. Sol alt 
karan zaman içerisinde seçili ölçümün varyasyonunu rapor ediyor. 
En son olarak da sağ kadran tanısal kapakçık değerlendirmesi için 
en sık kullanılan önceden tanımlanmış ölçüm setini rapor ediyor. 
Tüm ölçümler kapakçık modelinden otomatik olarak hesaplanıyor.

Şekil 6. Ölçüm görsel ipuçları örneği. Solda, kesik mor çizgi sağ 
ostiyum yüksekliğini hesaplamak için kullanılan segmenti 
gösteriyor. Sağda, sarı, mor ve mavi alanlar, sırayla A1, A2 ve A3 
alanlarını hesaplamak için kullanılan ön yaprakçık bölgelerini 
gösteriyor. 

5 6
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annüler alanın ve perimetrenin 
önemli şekilde farklılık 
göstermemesiydi. Ayrıca düşük intra 
ve inter gözlemci değişkenliği ve 
maksimum çap hariç olmak üzere iyi 
sınıflar arası korelasyon katsayısı 
(ICC) rapor ettiler. 3D TEE ve MDCT 
için yöntemler arasındaki Kappa 
0,84 idi.

Ngernsritraku ve ark.(10) eSie Valves 
paketinin ekoda doğru ve yeniden 
üretilebilir otomatik aortik annüler 
ölçümler sağladığı ve MDCT ile aynı 
kapakçık boyutunu seçerken iyi bir 
uyum içerisinde olduğu sonucuna 
vardı.

3.2. Cerrahi mitral kapakçık 
onarımı
Mitral kapakçık onarımı, normale 
yakın bir fizyolojiyi yeniden 
sağlamak için hastalıklı kapakçığın 
çoklu cerrahi modifikasyonlarını 
içerebiliyor: fazla dokuyu almak için 
yaprakçık rezeksiyonu; mitral 
kapakçık annulüsünü yeniden 
şekillendirmek ve yeniden fizyolojik 
bir boyut sağlamak için annuloplasti, 
mitral kapakçık çadırlamasını restore 
etmek için kordae displasmanı/
birleştirmesi. Tüm bu operasyonlar 
planlama ve ciddi oranda cerrahi 
uzmanlık gerektiriyor.

eSie Valves paketi ile birlikte, 
kantitatif planlama mümkün hale 
geliyor. Birkaç dakika içerisinde 
mitral kapakçığı modelleyerek, 
cerrahi planlama için özel olarak 
tasarlanmış anahtar ölçümler anında 
mevcut hale geliyor (örn. mitral 
kapakçık annulus çevresi, 
interkommissürel mesafe, yaprakçık 
alanları, regurjitasyon orifıs alanı) ve 

böylece planlama ve cihaz boyutu 
kararları kolaylaştırılmış oluyor. 
Noack ve meslektaşları (11) eSie 
Valves paketi kullanarak kantitatif 
4D mitral kapakçık 
değerlendirmesinin fizibilitesini ve 
yeniden üretilebilirliğini analiz etti. 
Toplam 19 vakada, yazarlar, özellikle 
de diyastol sırasında yüksek ölçüm 
güvenirliği rapor etti. 
İnterkommissürel mesafenin sistolik 
ölçümünün, 
kapakçık kapalı 
olduğunda bu 
referans nesneler 
çok zor 
görülebildiği için 
daha zor olduğu 
rapor edildi. 
Genel olarak 
yazarlar, eSie 
Valve paketinin, 
yüksek güvenirlik 
ve yeniden 
üretilebilirlik 
seviyeleriyle, 
mitral kapakçık 
morfolojisi ve 
dinamiklerinin 
hızı, mükemmel 
ve kapsamlı 
görselleştirmesi 
ve 
kantifikasyonunu 
sağlayabileceği 
sonucuna vardı.

Yakın zaman 
önce, klinik 
dünyası mitral 
kapak onarım 
planlamasının 
eSie Valves 
paketinden nasıl 

faydalanabileceğini incelemeye 
başladı. N=94 deneklik bir topluluk 
kullanarak (12), yazarlar, yakın 
zamanlı bir araştırmada, vücut-yüzey 
endeksli MV annülüsü çevresinin 
endekslenmiş annuloplasti bant 
boyutu ile (r = 0,74) (Şekil 8) ile 
korelasyon gösterdiğini, P2 segment 
uzunluğunun ve alanının ise 
rezeksiyon ihtiyacını en iyi şekilde 
ayırt ettiğini (33 topluluk vakası için 
veri) gösterdi. Yazarların 27 
hastadan oluşan farklı bir toplulukta 
mitral annülüs çevresinin halka 
boyutu için, interkommissürel 
mesafe ile birlikte (sırasıyla r=0,83 
ve 0,80, tüm ölçümler vücut yüzeyi 
alanı ile endekslenmiştir) iyi bir 
gösterge olduğunu teyit ettiği 
benzer bir araştırma daha önce 
gerçekleştirilmişti (Şekil 9) (13).

Bu yakın zamanlı klinik sonuçlar, 
mitral kapakçık onarımı için eSie 
Valves paketinin potansiyel faydasını 
ortaya koyuyor. Cihaz 
boyutlandırmasını seçme veya 

Şekil 7. eSie Valves 
paketiyle hesaplanan 
bir aortik kapakçık 
modelinden türetilen 
aortik annulüs çapı 
ölçümleri
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Şekil 8. Arka prolapsa sahip bir hastada mitral kapakçık modeli. 
Alt Panel: Endekslenmiş mitral kapakçık çevresi ve annuoplasti 
bant boyutu arasındaki çiftli korelasyon (12).
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transkateter mitral kapakçık onarımı/
replasmanı (TMVR) yöntemleri 
geliştiriliyor. İlgili mercilerden onay 
alan ilk cihaz Abbott’ın 
MitraClipTM’si. Alfieri’nin dikiş 
yönteminden (14) ilham alan klip, 
regurjitan delikte iki mitral 
yaprakçığı birbirine eklemek için bir 
kateter kullanıyor. Bir MitraClip 
yerleştirmek, kliplemenin ve 
kılavuzun yerini belirlemek için 

görüntü temelli 
planlama 
gerektiriyor. Şekil 
10’da gösterildiği 
gibi, Siemens 
Z6Ms probu, 
cihazla birlikte, 
MitraClip 
müdahaleleri için 
önemli bir 
gereklilik olan 
mitral kapakçık 
aparatı 
fizyolojisinin 
(anatomi ve kan 
akımı) kapsamlı 
bir 3D 
görselleştirmesini 
sağlıyor (15). 
Daha sonra eSie 
Valves, 
kullanıcının 
takılma sırasında 
ve hemen 
sonrasındaki 
anahtar 
ölçümlerini etkili 
bir şekilde 
hesaplamasını 
mümkün kılıyor. 
Operatör, 
tedavinin 

kapakçık fizyolojisi üzerindeki 
etkilerini (örn. anatomik regurjitan 
orifısı, artıksal regurjitasyon) 
doğrudan kantifiye edebiliyor ve 10 
vakalık bir toplulukta yakın zaman 
önce değerlendirildiği şekilde (16) 
onarımı tamamlamak için daha fazla 
kliplemenin gerekli olup olmadığına 
karar veriyor.

3.4. Diğer uygulamalar

Mitral kapakçık stenozu
eSie Valves paketi önceki bölümlerde 
sunulan uygulamalarla sınırlı değil ve 
her türlü sol kalp kapakçığı 
hastalığına uygulanabiliyor. Örneğin, 
Şekil 11’de, eSie Valves paketinin, 
mitral stenoza (MVOA = 137 mm2) 
sahip bir hastada diastolik mitral 
kapakçık orifıs alanını (MVOA) 
kantifiye etmek için kullanıldığı 
görülüyor. eSie Valves paketinde 
bulunan algoritmalar birçok hastalığı 
kapsayan büyük bir veritabanına 
dayandığı için, hastalığa rağmen 
yaprakçıkları otomatik olarak tespit 
edebiliyorlar ve ufak bir 
düzenlemeden sonra tedavi 
planlaması için hastalıklı kapakçığın 
kapsamlı bir 3D modelini sunuyorlar.

Romatizmal kapakçık hastalığı
Streptokoksik enfeksiyona bir 
otoimmün reaksiyon olan ateşli 
romatizma, kalbi ve özellikle mitral 
kapakçık yaprakçıklarını 
etkileyebiliyor ve stenoz ve 
regurjitasyonla sonuçlanacak şekilde 
artan bir fibrozis yüküne neden 
olabiliyor. Şekil 12, kantifiye 
kapakçık modeliyle (MVOA = 306 
mm2). Pik diastolde bu rahatsızlığa 
sahip olan bir hastada mitral 

Şekil 9. Soldan sağa: Şiddetli arka prolapsa sahip bir mitral kapakçığın cerrahi öncesi görüntülemesi; açıkça tanımlanmış P2 prolapsı ile 
kapakçığın eSie Valves paketi modeli. Intertrigonal (ITD) ve interkommissürel (ICD) mesafeler vurgulanıyor; hastaya implante edilen 
annuoplasti halkasının fotoğrafı ve TEE cerrahi sonrası görüntüsü. Cerrahi öncesi ICD, halka boyutunun en yüksek öngörüsel gücünü 
gösterdi. Görüntüler Dr. Mani Vannan’a aittir.

cerrahi öncesi görüntülemesinde 
rezekte edilecek yaprakçık alanını 
tespit etme becerisi müdahaleyi çok 
daha etkin hale getirebiliyor. Fakat 
bu ilk sonuçları teyit etmek için daha 
fazla klinik araştırma gerekiyor.

3.3. Girişimsel mitral kapakçık 
tedavisi
TAVR’nin başarısının ardından, açık 
kalp ameliyatlarına alternatif olarak 

Şekil 10. Üst panel: Bir MitraClip cihazı takılı olarak mitral 
kapakçığın 3D gerçek zamanlı görselleştirmesi. MitraClip 
onarımları için genellikle diastol sırasında tipik iki jet görülebiliyor. 
Alt panel: MitraClip uygulamaları öncesinde ve sonrasında bir 
mitral kapakçığın eSie Valve modelleri. eSie Valves paketi 
sayesinde, MitraClip sonrasında tipik çift jet diastol paterniyle 
kapakçık akış etkileşimini görselleştirirken birçok MitraClip ile 
kapakçıkları modellemek mümkün oluyor. 
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kapakçığın bir 3D B-Modu edinimini 
gösteriyor.

Barlow mitral kapakçık hastalığı
Barlow hastalığı, yaprakçık 
kalınlaşması, aşırı yaprakçık dokusu, 
kordae uzaması veya rüptürü ve 
mitral kapakçık annülüsünün şiddetli 
dilasyonunun eşlik ettiği belirgin bir 
posterior yaprakçık proplapsı ile 
karakterize ediliyor. Barlow 
hastalığına sahip hastalarda, sadece 

cerrahi mitral kapakçık onarımı ile 
düzeltilebilen mitral kapakçık 
regürjitasyonu görülüyor. Bu 
prosedürler, annülüs boyutunun 
küçültülmesini, fazla dokunun 
rezekte edilmesini ve kordaenin 
ayarlanmasını gerektirdikleri için 
karmaşıklar. Regurjitasyondan 
sorumlu segmentleri tespit etmek ve 
kapakçık anatomisinin özelliklerini 
kantifiye etmek tedavi planlamasının 
önemli öğeleri. Şekil 13, bu hastalığa 
sahip bir hastada mitral kapakçığın 

bir ortak B-Mod/Renkli Doppler 
edinimini gösteriyor. eSie Valves 
paketinin tahmin ettiği modelle 
birlikte, cerrah, regurjitan jetin 
konumunu ve mitral kapakçık 
anatomisinin anahtar özelliklerini 
tespit edebiliyor. Bu hastada, eSie 
Valves paketi 1,5 ml’lik bir arka 
prolaps volümü (Şekil 14, sol), 5,5 
mm’lik bir yelken boşluğu (A2P2 
segmenti) (Şekil 14, sağ) ve 47 
mm’lik bir ortalama annulus çapı 
hesapladı. Hastalığın karmaşıklığına 

Şekil 11. Bir stenoz vakasında mitral kapakçık orifıs alanının kantifikasyonu. eSie Valves paketi, kullanıcıların sınırlanmış arka yaprakçık 
hareketini açıkça görmelerini ve bunun sonucunda doğan zarar görmüş mitral kapakçık orifısını kantifiye etmelerini sağlıyor.

Şekil 12. Romatizmal mitral kapakçık hastalığına sahip bir hastada 3D B-Modu ve mitral kapakçık modeli. Hesaplanan mitral kapakçık orifıs 
alanı 306 mm2 idi.

Şekil 13. Sol: Barlow hastalığına sahip bir hastada bir mitral kapakçığın eş zamanlı B-Modu ve Renkli Doppler görüntüleri.
Regurjitan jet açıkça görülebiliyor. Sağ: eSie Valves paketi ile tahmin edilen ve Barlow hastalığının tipik özellikleri olan arka prolaps ve 
büyümüş annulüsü gösteren modelin gerçekçi bir işlemesi.
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rağmen, eSie Valves paketinin 
sağlam algoritması sezgisel 
düzenleme ile birleşince, karmaşık 
vakalarda bile mitral kapakçık 
anatomisinin kantifikasyonunu 
mümkün kılıyor.

Aortik kapakçık regurjitasyonu ve 
dilate aortik kök
Şekil 15, eSie Valves paketinin, 
aortik regurjitasyona ve dilate aortik 
köke sahip bir hastada aortik 
kapakçık fonksiyonunu kantifiye 
etmek için nasıl kullanılabileceğini 
gösteriyor. Gerçek zamanlı 3D renkli 
Doppler görüntülemesi kullanılarak, 
aortik regurjitasyon mükemmel bir 
şekilde gözlemlenebiliyor. Daha 
sonra eSie Valves paketi aortik 
sistemi modellemek ve aortik 
annulusteki çaplar (bu hasta için 
ortalama 26 mm’dir) ve sinotubular 
eklemler gibi kapakçığın anahtar 
özelliklerini ölçmek için uygulanıyor.

Sonuç
eSie Valves paketi ile birlikte True 
Volume TEE transdüseri (Z6Ms), 
kapakçık müdahaleleri ve cerrahileri 
sırasında görselleştirme ve 
kantifikasyon için yeni altın standart 

olma potansiyeline sahip. True 
Volume TEE transdüseri, çoklu kalp 
atımlarını birbirlerine birleştirmeden 
kalp anatomisi ve kan akımının eş 
zamanlı, gerçek zamanlı ve yüksek 
kare oranlı görüntülemesini sunarak 
4D görüntülemede son teknolojiyi 
tanımlıyor. Özellikle aritmilere sahip 
hastalarda dikişleme olmadan her bir 
kalp atımını gerçek zamanlı olarak 
görebilmek büyük öneme sahip.

eSie Valves paketi, doğru ve etkili 
kantifikasyon için tek bir tuşla mitral 
ve aortik kapakçıkların kapsamlı bir 
analizini sunuyor. True Volume TEE 
transdüseri aynı zamanda 
transdüserin aşırı ısınmasından 
kaynaklanan kesintiyi minimize 
etmek için ısıyı dizilimden 
uzaklaştırmak üzere gelişmiş termal 
yönetim de sunuyor. Z6Ms aynı 
zamanda EMI parazitini minimize 
etmek için de tamamen kalkanla 
korunuyor ve böylece kesintisiz 
görüntüleme, daha yüksek duyarlılık 
ve çok daha geniş bir klinik prosedür 
aralığı için daha yüksek volüm 
sunuyor. True Volume TEE 
transdüseri, güçlü eSie Valves paketi 
ile bir araya geldiğinde, tek bir 
düğmeye tıklayarak görüntüleme ve 

kantifikasyonu sorunsuzca 
birleştiren kapsamlı bir klinik çözüm 
sunuyor.

Ödüller
eSie Valves paketi ve ilgili 
teknolojiler aşağıdaki uluslararası 
ödülleri almıştır:

• “eSie Valves™ gelişmiş analiz 
paketi”yle Las Vegas’ta 2015 R&D 
100 Ödülü 

• “Medikal tanısal görüntüleme 
verilerinden kapakçık tedavisi 
simülasyonu” patenti US8920322 B2 
ile NJ Alva Edison Patent Ödülü 
2015 

• “Quantitative Modeling of the Mitral 
Valve by Three-Dimensional 
Transesophageal Echocardiography 
in Patients Undergoing Mitral Valve 
Repair: Correlation with 
Intraoperative Surgical Technique.” 
Anna Calleja, Frédéric Poulin, Anna 
Woo, Massimiliano Meineri, Sean 
Jedrzkiewicz, Mani A. Vannan, Harry 
Rakowski, Tirone David, Wendy 
Tsang, Paaladinesh 
Thavendiranathan makalesiyle 

Şekil 14. Sol: Arka 
prolaps volümünün 
kantifikasyonu 
(pembe). Sağ: 
Yelken boşluğunun 
nerede 
ölçüldüğünü 
vurgulamak için 
görsel işaretlerle 
(kesik pembe çizgi) 
arka yelken 
boşluğunun 
kantifikasyonu.

Şekil 15. Aortik 
regürjitasyona ve 
dilate aortik köke 
sahip bir hastada 
aortik kök 
annulusunun 
kantifikasyonu. 

14

15



22 İnovasyon | Ekim 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

Journal of The American Society of 
Echocardiography, Eylül 2015 
(Cilt 28, Sayı 9, ISSN 0894-7317) ön 
kapak konusu

• Medical Image Computing and 
Computer-Assisted Intervention–
MICCAI 2010’da “Complete valvular 
heart apparatus model from 4D 
cardiac CT.” Saša Grbic, Razvan 
Ionasec, Dime Vitanovski, Ingmar 
Voigt, Yang Wang, Bogdan 
Georgescu, Nassir Navab ve Dorin 
Comaniciu makalesiyle MICCAI 2010 
Genç Bilim İnsanı Ödülü, s. 218-226. 
Springer Berlin Heidelberg, 2010

• Medical Image Computing and 
Computer-Assisted Intervention–
MICCAI 2011’de “Towards patient-
specific finite-element simulation of 
MitraClip procedure.” Tommaso 
Mansi, Ingmar Voigt, E. Assoumou 
Mengue, R. Ionasec, Bogdan 
Georgescu, Thilo Noack, Joerg 
Seeburger ve Dorin Comaniciu 
makalesi ile MICCAI 2011 Genç Bilim 
İnsanı Ödülü, s. 452-459. Springer 
Berlin Heidelberg, 2011

• Siemens’in 50’yi aşkın patent ve 
patent başvurusuna dayanmaktadır. 

Referanslar

1 Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, 
Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, 
Bravata DM, et al. Heart Disease and 
Stroke Statistics—2011 Update. Circu-
lation. 2011;123: e18-e209.

2 Nishimura R, Otto C, Bonow R, 
Carabello B, Erwin J, Guyton R, O’Gara 
P ve ark. 2014 AHA/ACC guideline for 
the management of patients with 
valvular heart disease: a report of the 
American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Journal of the 
American College of Cardiology. 2014; 
63(22): e57-e185.

3 Choi J, Georgescu B, Ionasec R, Raman S, 
Hong G, Liu S, Houle H, Vannan M. Novel 
Semi-Automatic Quantitative Assessment 
of the Aortic Valve and Aortic Root from 
Volumetric 3D Echocardiography: 
Comparison to Volumetric Cardiac 
Computed Tomography. 
Circulation.2008;118:S_103-S_104.

4 Gassner E, Ionasec R, Georgescu B, 
Vogt S, Schoepf U, Comaniciu D. 
Performance of a Dynamic Aortic Valve 
Model for Quantification of the 
Opening Area at Cardiac MDCT 
Comparison to Manual Planimetry. 
Radiological Society of North America; 
5 Aralık 2008 [alıntı 20 Kasım 2015]. 
Şuradan erişilebilir: http://archive.rsna.
org/2008/6011906.html.

5 Ionasec R, Georgescu B, Comaniciu D, 
Vogt S, Schoepf U, Gassner E. Patient-
specific 4D Aortic Root Models Derived 
from Volumetric Image Data Sets. Radio-
logical Society of North America; 5 Aralık 
2008 [alıntı 20 Kasım 2015]. Şuradan 
erişilebilir: http://archive.rsna.
org/2008/6022710.html.

6 Ionasec R, Voigt I, Georgescu B, Wang Y, 
Houle H, Vega-Higuera F, Navab N, 
Comaniciu D. Patient-specific modeling 
and quantification of the aortic and 
mitral valves from 4-D cardiac CT and 
TEE. IEEE Transactions on Medical 
Imaging. 2010;9: 1636-1651.

7 Sasa G, Ionasec R, Vitanovski D, Voigt I, 
Wang Y, Georgescu B, Navab N, 
Comaniciu D. Complete valvular heart 
apparatus model from 4D cardiac CT. 
Medical image analysis. 2012;16(5): 
1003-1014.

8 Yefeng Z, Barbu A, Georgescu B, 
Scheuering M, Comaniciu D. Four-
chamber heart modeling and automatic 
segmentation for 3D cardiac CT volumes 
using marginal space learning and 
steerable features. IEEE Transactions on 
Medical Imaging. 2008;11: 1668-1681.

9 Tu Z. Probabilistic boosting-tree: Learning 
discriminative models for classification, 
recognition, and clustering. Computer 
Vision, 2005. ICCV 2005. Tenth IEEE 
International Conference. 2005; 2: 
1589-1596.

10 Ngernsritraku T, Hur D, McDade K, Kaplan 
R, Houle H, Lin B, Vaitkevecuite I, Cleman 
M, Mangi A, Forrest J, Sugeng L. Aortic 
Annulus Sizing Using A Novel Automated 
Method: Can Echo Select the Correct 
Valve Size? American Society of Echocar-
diography. 2015.

11 Noack T, Mukherjee C, Kiefer P, Emrich F, 
Vollroth M, Ionasec R, Voigt I ve ark. 
Four-dimensional Modelling of the Mitral 
Valve by Real-time 3D Transoesophageal 
Echocardiography: Proof of Concept. 
Interactive cardiovascular and thoracic 
surgery. 2015;20(2): 200-208.

12 Reprinted from Journal of the American 
Society of Echocardiography, 9/28, 
Calleja A, Poulin F, Woo A, Meineri M, 
Jedrzkiewicz S, Vannan M, Rakowski H, 
David T, Tsang W, Thavendiranathan P., 
Quantitative Modeling of the Mitral Valve 
by Three-Dimensional Transesophageal 
Echocardiography in Patients Undergoing 
Mitral Valve Repair: Correlation with 
Intraoperative Surgical, 10083-92, 2015 
Elsevier’in izniyle. http://www.science-
direct.com/ science/article/pii/
S0894731715003120.

13 Liu S, Milla F, Kauten J, Sayegh H, Polsani 
V, Mobasseri S, Zhou X, Qian Z, Mansi T, 
Houle H, Martin R, Vannan M, Predicting 
Ring Size using Real-time Automated 
Quantitative Three-Dimensional Trans-
esophageal Echocardiography in Surgical 
Mitral Valve Repair, AHA abstract, 
submitted.

14 Alfieri O, Maisano F, De Bonis M, Stefano 
P, Torracca L, Oppizzi M, La Canna G. The 
double-orifice technique in mitral valve 
repair: a simple solution for complex 
problems. Journal of Thoracic and Cardio-
vascular Surgery. 2001;122(4): 674-681.

15 Lancellotti P, Zamorano J, Vannan M. 
Imaging Challenges in Secondary Mitral 
Regurgitation Unsolved Issues and 
Perspectives. Circulation: Cardiovascular 
Imaging. 2014;7(4): 735-746.

16 Liu S, Rajagopal V, Ballard W, Mobasseri 
S, Polsani V, Sayegh H, Milla F, Zhou X, 
Qian Z, Martin R, Mansi T, Houle H, 
Vannan M. Evaluation of Immediate 
Procedural Outcome after MitraClip Using 
Automated Quantitative Real-Time 
Volume Color Flow Doppler Transesoph-
ageal Echocardiography. AHA özeti. 
Kasım 2015 [alıntı 20 Kasım 2015]. 
Şuradan erişilebilir: http://circ.
ahajournals.org/content/132/Suppl_3/
A16905.short.


