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KEDİLERDE BAZI
EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER
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Some echocardiographic parameters in cats

Summary: The purpose ot' this study was carried out to determine lefi vent-
ricular diastolic, end systolic and strok e volumes (ED V, ESV and SV) and ejeetion
fi"aetion (EF) by using echocardiographie methods in nonanesthetized healthy
cats, and to eompare severalother reeeived echocardiographic parameten with
the data in the literature,

For this purpose, echocardiographic examination was eondueted in 25 he-
althy cats by using 5MHz transdueer. In this study, mean values ot' lefi ventrieular
internal diameter in end diastole (LVIDD), lefi ventricular internal diwneter in
end systole (LVIDS), interventricular septum thickness in diastole (IVSTD), in-
terventrieular septum thiekness in systole (IVSTS), lefi ventricular posterior wall
thickness in diastole (LVPWD), lefi ventricular posterior wall thiekness in systole
(LVPWS), lefi atrial diameter (LA), aortic diameter (AO), lefi ventrieular fi"ae-
tional shortening (FS), lefi ventrieular ejectüm fi"action (EF), lefi ventrieular di-
astolie and end systolic and strok e volumes (EDV; ESV and SV) was measured as
15.64, 9.24,2.64,4.80,3.44,5.80, 9.12, 7.88 mm, 45.64, 65.8 %,6.2, 1.7 and 4.5
ml, respeetively.
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Özet: Bu çalışma anestezi edilmemiş saKlıklı kedilerde sol ventrikül diyastol
ve sistol sonu hacmi ile atım hacmi ve ejeksiyon fi"aksiyonunu ekokardiyografik
yöntemlerle belirlemek ve elde edilen diKer bazı ekokardiyografik parametreleri
literatür bilgileriyle kar,çılaştırmak amacıyla yapıldı.

Bu amaçla 25 kedide 5 MHz'lik transdüser kullanılarak ekokardiyografik in-
eelerne yapıldı. Yapılan çalışmada sol ventrikül diyastol sonu iç çapı (LVIDD), sol
ventrikül sistol sonu iç çapı (LV/DS), interventriküler septum diyastol kalmllKI
(/VSTD), interventriküler septum sistol kalınlığı (/VSTS), sol ventrikül diyastol
arka duvar kalmllKI (LVPWD), sol ventrikül sistol arka duvar kalınllKI (LVPWS),
sol atriyum ç'apı (LA), aort ç'apı (AO), sol ventrikülfi'aksiyon kısalması (FS),sol
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ventI'ikül ejeksiyon ./i"aksiyonu (EF), sol ventI'ikül diyastol sonu hacmi (EDV), so!
ventI'ikül sistol sonu hacmi (ESV) ve sol ventrikül atım hacminin (SV) ortalama de-
{{erleri sırasıyla 15.64,9.24,2.64,4.80,3.44,5.80, 9.12, 7.8/'?,mm, 45.64, 65.8 % ,
6.2. J.7, 4.5 ml olarak ölçüldü.

Anahtar kelimeler: Ekokardiyot{rafik jJarametreler, kedi

Giriş

Günümüzde ekokardiyografi, konjenital ve
edinsel kalp hastalıklarının teşhis ve te-
davisinde sıkça kullanılan en modern bir yön-
tcmdir. Bu yöntemin diğer tekniklere göre üs-
tünlüğü, kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir ve
noninvaziv (kansız) olmasıdır. Ekokardiyografi
ile aynı zamanda kalp boşlukları, duvar ka-
lınlıkları, kapak fonksiyonları, kan akımı ve
kan akımı ile ilgili ölçümler de ya-
pılabilmektedir (2). Bu nedenle, kalp has-
talıklarının bir çoğu başka hiç bir muayeneye
gerek kalmadan ekokardiyografi ile teşhis edi-
lehilmektedir.

Beşeri hekimliktc yaygın bir şekilde kul-
lanılmakta olan ekokardiyografi son za-
manlarda veteriner hekimliktc de kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak ülkemizde eko-
kardiyografinin veteriner hekimliktc kullanımı
oldukça yenidir.

Ekokardiyografi ile hayvanlarda kalp has-
talıklarının teşhis ve takip edilehilmesi için kal-
bin normal anatomik yapısı ile fonksiyonel pa-
rametre değerlerinin bilinmesi gerekmektedir
(3). Bu amaçla kedilerde kalbin normal ana-
tomik ve fonksiyonel parametrelerini eko-
kardiyografik yöntemlerle tespit etmek ama-
cıyla çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Jacob ve
ark (6) tarafından sağlıklı kedilerde yapılan bir
çalışmada ekokardiyografik parametrelerden
sol ventrikül diyastol ve sistol sonu iç çapları
(LVIDD ve LVIDS) ortalama olarak 15.9::+::1.9
ve 8. i4::+::i .4mm, arka duvar diyastol ve sistol
kalınlığı (L VPWD ve LVPWS) 3.3::+::0.6 ve
6.8::+::0.7mm, interventriküler septum diyastol
ve sistol kalınlığı (lVSTD ve IVSTS) 3.1::+::0.4
ve 5.8::+::0.6mm, sol atriyum (LA) ve aort çapı
(AO) 12.3::+::1.4ve 9.5::+::1.1mm, ve sol ventrikül
fraksiyonel kısalma (FS) değeri ise %49.8::+::5.3
olarak tespit edilmiştir. Karışık ırk kedilerde ya-

pılan bir çalışmada (8) bu parametrelerden
LVIDD: 14.8::+::2.6mm, LVIDS: 8.8::+::2.4mm,
LVPWD: 3.7::+::0.8 mm, IVSTD: 4.5::+::0.9mm,
LA: 7.4::+::1.7mm, AO: 7.5::+::1.8mm ve FS ise
%41::+::7.3 olarak ölçüldüğü bildirilmektedir.
Başka bir kaynakta ise FS değerinin normal de-
ğişim sınırının %29-55 olduğu kay-
dedilmektedir( 1).

Kedilerde özellikle hipertiroidizmden kay-
naklanan kalp bozuklukları ile dilate ve hi-
pertrofik kardiyomiyopatilerin teşhis ve ayırt
edilmesinde ekokardiyografik yöntemin elekt-
rokardiyografi ve radyografik yöntemlere göre
daha üstün olduğu da vurgulanmaktadır(7).

Bu çalışmanın amacı, literatÜl'de rast-
lanılamayan sağlıklı kedilere ait sol ventrikül
diyastol ve sistol sonu hacmi, atım hacmi ve
ejeksiyon fraksiyonu ile ilgili veriler elde etmek
ve ayrıca elde edilen diğer bazı eko-
kardiyografik parametreleri literatür bilgileriyle
karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada mataryel olarak 4- i2 aylık,2-
4.3 kilogram ağırlığında çeşitli ırkıardan 15
erkek ve 10 dişi olmak üzere toplam 25 sağlıklı
kedi kullanıldı.

M-mod ve 2 boyutlu ekokardiyografik in-
celemeler için Eickmayer 2000 Ult-
rasonography cihazı ilc 5 MHz'lik bir trans-
düser kullanıldı. Kedilerin transdüserin
yerleştirileceği göğüs bölgesi traş edildikten
sonra bu bölgeye jel (Medical Mitsubishi Gel)
sürüldü. Hayvanlara ekokardiyografik pa-
rametreleri değiştirebileceği (1, 4 ) düşüncesi
ile herhangi bir anestezi k madde verilmedi. Sol
tarafına yatırılan kedilcrin sağ 4 ile 5. in-
terkostal aralığın kostakondral eklcm ile ster-
num arasına yerleştirilen transdüser aracılığı ilc
parasternal uzun eksen görüntüsünden (şekil i)
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Amerikan Ekokardiyografi Cemiyetinin be-
lirlediği kriterlere (9 ) göre ekokardiyografık öL-
çümleri yapıldı.

Parasternal uzun eksen bakış açısından
elde edilmiş M-mod ve 2 boyutlu eko-
kardiyografık kayıtlardan sol ventrikül diyastol
ve sistol sonu iç çapları (L vıoo ve LVıoS),
arka duvar diyastol ve sistol kalınlığı (L VPWO
ve LVPWS), interventriküler septum diyastol
ve sistol kalınlığı (IVSTD ve IVSTS), aort ve
sol atriyum çapları (AO ve LA) ölçüldü.

Şckı i-i .Sol vcmnkiı!. intcrventrikülcr septum vc arka
dııvar (pozisyon i) ile aon ve sol atriyuımııı (pozisyon 2)
slal1lhın ölçiımlcrini gösteren hir diyagram. T: transdiıscr,

S: stcrnum. ARV: sağ vcntriklil ön duvan, RV: sağ
vemrikiıl. IVS: intcrvcntrikliler septum. LV: sol ventrikiıl.
A:'v1V: ön mitral kapak, PPM: arka papiller kas. PLV: sol
ventrİkiıl arka du van, PMV: arka mitral kapağı, LA: sol

atriyum. AO: aon (5).
Figure I. Thc diagram that showing standart

measurements of left ventride, interventrieular septum.
posterior wall (position i). and aona and left atrium
(posilion 2). T: Transducer. S: Stcrnum. ARV: Rigth

vcnlricuiar anterior waJl, RV: Right ventriclc,
IVS: lıııcrventrİcuiar septllm, LV: Left ventride.

AM V: Antenor mitral valve leaflet, PPM: Posterior
papıllary musclc. PL V: Left vcnıricular posterior wall,

PMV: Posterİor mitral valve leaflet.
LA: Left atrium. AO: Aona

Sol ventrikül diyastol ve sistol sonu hacmi
(EDV ve ESV),attm hacmi (SV), fraksiyonel
kısalma (FS) ve ejeksiyon fraksiyon (EF) de-
ğerleri ise ultrasonografi cihazı ilc otomatik
olarak elde edildi.

Elde edilen ekokardiyografik pa-
rametrelerin aritmatik ortalamast ve standart
sapmaları hesaplanarak normal değişim stnırları
belirlendi.

Bulgular

Şekil 2'de sol ventrikül, interventrikiiler
septum ve arka duvarın şekil 3'de ise sol at-
riyum ve aottlın M-mod ve 2 boyutlu eko-
kardiyogramı görülmektedir.

'_~_"".,j7:..,
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Şckıl 2. Sol n:nlrikiı!. InıcJ\.cııınkOicr,cpıııııı ve arka
duvann !'VI-Mod ve 2 boyutlu ckokardiyograıııl.

figure 2. M-Mode and Two-Diıııcnlional
cchocardiogram of left ventricu!. ıııtcrventncıı!;ır sepıııl1l

and posterior wal!.

Şekil 3. Sol aınyum vc aortun M-Mod vc :2 boyutlu
ekokardiyograıııı

Figure 3. M-Mode and Two-Dimcnıional ccbocardiogr,1Il1
of Ieft atrium and aort.
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Bu çalışmada; sol ventrikül diyastol sonu
iç çapı ortalama olarak IS.64:t3.ISmm ve sistol
sonu iç çapı 9.24:t i .23mm, arka duvar diyastol
kalınlığı 3.44:t0.76mm ve sistol kalınlığı
5.80:t0.8 imm olarak tespit edildi. Aynca sol
ventriküle ait diyastol ve sistol sonu hacim ilc
alım hacmi sırasıyla 6.2 :t 2.08, 1.7 :t 0.69 ve
4.5 :t 1.59 ml olarak bulundu.

lnterventrikülcr septum diyastol ve sistol
kalınlığı ise ortalama olarak 2.64 :t 0.99 ve 4.80
:t 0.91 mm ölçüldü.

Sol atriyum ve aort çapı ortalama olarak
9. i2:t1.l2 ve 7.88:t1.26mm olarak bulunurken
sol atriyum genişlemesinde kriter olarak kul-
lanılan LA/AO oranı ise i.33:t0.32 mm olarak
hesaplandı. Sol ventrikül fonksiyon ın-
dekslerinden ejeksiyon fraksiyonu ortalama
o/(,6S.8:tS.36 fraksiyonel kısalma ise ortalama
lfcAS.64:t4.39 olarak tespit edildi. Sağlıklı ke-
dilerden elde edilen bu ekokardiyografik pa-
rametreler tablo I' de gösterildi.

N. ÇETIN. B. EMRE. M. TOKER. O. BACANLI

Tartışma ve Sonuç

Kedilerde kardiyovaskiiler hastalıklann ol-
dukça yaygın olduğu ve bu hastalıkların teşhis
ve tedavisi için kalbin anatomik yapısı ile fonk-
siyonlannın dikkatli bir şekilde incelenmesi ge-
rektiği bildirilmektedir (7).

Sağlıklı kedilerde ekokardiyografik pa-
rametrelerin normal değerlerini belirlemek
amacıyla yapılan bu çalışmada; interventriküler
septum, aort, sol atriyum ve özellikle sol vent-
rikül diyastol ve sistolik çap ve hacimleri ile
fraksiyonel kısalma ve ejeksiyon fraksiyonu
gibi fonksiyonel indeks parametreleri incelendi.

Araştırmada parasternal uzun aks ke-
sitinden ölçülen ekokardiyografik pa-
rametrelerden LVIDD, LVIDS, LVPWD,
LVPWS, IVSTD, IVSTS, LA, AO ve FS de-
ğerleri Pipers ve ark (8) ilc Jacohs ve ark (6)
'nın tespit ettikleri değerler ile benzerlik gös-
termektedir.

Tablo i. Saglıklı kedilerde bazı ~okardiyografik parametreler (n = 25).
Table I. Some eehocardiographic parameters in healthy cats (n = 25).

Parametreler X:t:Sd Değişim sınırı

Sol veııtrikül diyastol sonu iç çapı (LVIDO) i5.64 (mm) :t3. 15 12.18

Sol ventrikijI sistol sonu iç çapı (LVIDS) 9.24 (mm) :t 1.23 8- i i

Intcrventrikiiler septllm diyastol kalınlıgı (lVSTO) 2.64 (mm) :tO.99 2-5

lnterventrikiiler septıım sistol kalınlıgı(lVSTS) 4.80 (mm) :tO.9 i 3-7

Arka duvar diyastol kalınlıgı (LVPWO) 3.44 (mm) :tO.76 2-5

Arka duvar sistol kalınlıgı (LVPWS) 5.80 (mm) :tO 8 i 3-6

Sol atnyum çapı (LA) 9.12 (mm) :t1.12 7-1 i

Aort çapı (AO) 7.88 (mm):tl .26 6-10

LA / AO 1.13 (mm):t 0.12 1-1.4

Sol ventrikül diyastol sonu haemi (EOV) 6.2 (ml) :t 2.08 3.4-8.6

So! ventrikiji sistol sonu hacmi (ESV) 1.7 (ml) :t 0.69 1.2-2.4

Sol ventrikül alım haemi (SV) 4.5 (mi) :t 1.59 2.2-6.7

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonıı (EF) 65.8 (%):t 536 57-75

Sol ventrikül fraksiyonel kısalması (FS) 45.64 (Oh,):t 4.39 35-53

X :t Sd : Aritmetik ortalama :t Standart sapma
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Sol atriyum genişlemesinde kriter olarak

göz önünde tutulan ve normal değeri kedi ve

köpeklerde O.!h1.20 olarak bildirilen (1) sol at-

riyum çapının aorta çapına oranı (LA/AO) ıse

normal sınırlar içinde hulundu (1.13:tO.12).

Ayrıca çalışmamızda tespit edilen ancak li-

terati.irde rastlanılamayan sol ventrikül diyastol

ve sistol sonu hacmi ile atım hacmi ve ejek-

siyon fraksiyon değerleri için bir karşılaştırma

yapılamadı.

Yapılan ekokardiyografik incelemelerde

kalp içi ve dışında herhangi bir kitleye rast-

lanmaması, kalp duvim ve interventriküler sep-

tum hareketlerinin normalolması, kalp ka-

paklarında anatomik ve fizyolojik

bozuklukların görülmemesi, perikardiyal sı-

vının normalolması ve kalbin anatomik ve fiz-

yolojik parametrelerinin normal sınırlar içinde

olması yapılan çalışmada elde edilen değerlerin

sağlıklı kedilcr için hir kriter olarak kabul edi-

lehileceği kanısını uyandırmıştır. Aynı zamanda

hu çalışmanın ülkemizde veteriner hekimlikte

oldukça yeni olan ekokardiyografik uy-

gulamalara ışık tutacağı düşüncesindeyiz.
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