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GİRİŞ VE AMAÇ 

Bugün dünyada kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 

almaktadır.Bunlar içerisinde koroner arter hastalıklarının özellikle myokard infarktüsünün 

özel bir yeri ve önemi vardır. Bu nedenle bu hastalıklar üzerindeki çok yönlü çalışmalar, gün 

. geçtikçe artan bir yoğunluk kazanarak devam etmekte; bu çalışmaların neticesi elde edilen 

bilgilerle hastalığın tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmetedir. 

Akut Myokard infarktüsü (AMI) nden önce hastaların yaklaşık yarısıyla, üçte ikisinde 

angina pektoris mevcuttur. AMI'den önceki angina pektoris hikayesi multipl koroner damar 

hastalığı ve kollateral sirkülasyonun varlığını gösterir (1,ı). AMl'den önceki anginanın 
varlığı, sol ventrikül fonksiyonlarının korunmasında önemli ve tercih edilen bir semptom 

olarak kabul edilir. Aynca bu semptomun prognoz açısından önemini gösteren çok önemli 

bazı ip uçları tesbit edilmiştir. 

AMI'den önceki angina pektoris; ya kronik angina pektoris, yahut yeni başlayan 

angina pektoris olarak sınıflandırılmaktadır. 

lnfarktüsten önceki angina pektoris, koroner koll~teral dolaşımın gelişmesi üzerine 

olumlu etki yaparak, AMI 'nun progrozunu erken dönemde düzelttiği ileri sürülmektedir.0-3) 

Yani bu hastlarda yaşam süresi uzamaktadır. AMI'den önce angina pektoris'i olan hastaların 

önceden anginası olmayan hastalara göre angiografık olarak kolleteral damarların gelişimi ve 

multi damar hastalığı yönünden farklı bulunmuşlardır. AMI öncesi angina pektorisi olan 

hastalarda angiografik olark daha iyi bir kollateral sirkülasyonunu olduğu görillmüştür.Bu 

durum nekroz sahasının genişliğini sınırlandınnakta ve neticede sol ventrikül fonksiyonları 

korunmaktadır. 

Koroner arterdeki tıkanma tedricen meydana geldiğinde, kollateral damarlar gelişme 

için yeterli zamanı bulurlar. Buna karşılık tıkanma kısa sürede meydana gelmişse 

kolleterallerin gelişmesi yeterli olmamaktadır. 

Bu çalışmamızın amacı ilk defa myokard infarktüsü geçiren hastalarda, infarktüsten 

önceki kronik ve yeni başlayan angina pektorisin sıklığını, klinik önemini ve prognoz üzerine 

etkisini araştırmaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

lskemik kalp hastalan klinik olarak kronik stable angina pektoris (AP) unstable AP, 

UAP ve MI (myokard infarktüsü) olmak üzere üç ana bölümde incelenebilir. (6-7 ,9) 

lskemik kalp hastalıklarının klinik şekillerinden stable AP'i ilk defa 1768 yılında 

William Haberden tarif etmiştir. Haberden, bu klinik sendromu ölüm korkusu ile karakterli 

göğüs sıkıştırıcı ve boğucu bir rahatsızlık olarak tarif etmiştir. 1940 yılına gelene kadar, 

Ml'nUn koroner arter tıkanmasından ileri geldiği anlaşılamamıştır. (6-7 ,9) 

Myokard iskemisine neden olan faktörler Uç gurupta toplanabilir. 

1- Koroner damarlardan oksijen sağlanmasını kısıtlayan faktörler: 

a) Damar faktörU: ateroskleroz, kollateral dolaşımın yetersiz oluşu. 

b) Kan faktörU: Hipoksi, anemi, hiperviskozite 

c) Dolaşım faktörleri: Kan basıncının düşmesi ,(k.anama, valsalva manevraları), 

ventrikül dolma basıncının veya koroner kan akımının azalması (aort darlığı ve yetmezliği) 

2-Dakika atım hacminin artması: 

a) Fizyolojik faktörler: Heyecan, fizik egzersiz,ağır bir yemeği izleyen zamanda 

b) Patolojik faktörler: triotoksikoz, A-V fıstUller, feokromasitoma, anemi 

3- Myokardin 02 istemini artıran durumlar: 

a) Kalbin ·işinin arttığı durumlar: Örneğin sistemik diastolik hipertansiyon, 

treotoksikoz, aort darlığı, aort yetmezliği, aşırı heyecan, hipoglisemi (3) 

Angina pektoris genellikle koroner damarların aterosklerozu sonucu (% 95 ) meydana 

gelir.(5-7 ,9) 

Koroner ateroskleroziste, damar lUmenindeki lezyonun zaman içerisinde ilerleyerek 

lümeni % 75 oranınd.a veya daha fazla oranda daraltması, myokarda gelen kan miktarını 

azaltır ve myokard istemisi ile sonuçlanır. (5-9) 

Koroner aterosklerozis (KAS) in, koroner damar duvarında oluşturduğu kalınlaşma 

veya aterom plakları damar lilmenini daraltır. Bu yüzden akıma karşı direnç çoğalır. Diğer 

taraftan, damar lümenindeki plaklar, pürUzlü bir yüzey oluşturduklarından, lümen içerisinde 

girdaplı akımlar meydana gelerek direnci bir kat daha artırır. Direnç artışı damarda kan basıncı 

düşmesine yol açar. Bu ise kroner kan akımının azalmasıyla sonlanır. Akımın azalması 

karşısında koroner kan damarlarında basıncı yükselten bir mekanizma olmadığından akım 

azlığı iki mekanizma ile giderilmeye çalışılır: Bunlardan birincisi kollateral dolaşımdır ki 

koroner arter dallan arasında çeşitli dilzeylerde anastomozların açılması ve daralan damarın 

beslediği alana bir başka yoldan kanın aktarılmasıdır. 
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Ancak koroner dolaşımda bu kollateraller, damar tam veya tama yakın tıkandığı zaman 

gelişebilir. İkinci mekanizma koroner damarlarda vasodilatasyondur. Bu mekanizma sınırlı 

olduğundan uzun zaman koroner kan akımını normal dilzeyde tutamaz ve myokard iskemisi 

gelişir.(8) 

Myokard iskemisinin etkileri üç gurupta incelenebilir: 

1) Kalbin yedek kuvvetinde azalma 

2) Myokard'da iletim, kontraksiyon ve beslenme bozuklukları: lskemili alanda hem 

iletim hem de kontraksiyonlar zayıf olur. lmpuls iletiminin zayıf oluşu veya yapılamaması 

EKG'de kendini ST çökmesi şeklinde gösterir. 

Kontraksiyon zayıflığı ise "ventrikül asinerjisi" şeklinde karşımıza çıkar. Bu 

bozukluklar sırasıyla akinezi, hipokinezi, diskinezi, asinersis ve asenkroni'dir. 

Kontraksiyon zayıflığı hazan papiller adeleyi de etkiler ve mitral yetmezliği meydana 

gelir. 

Ventrikül kasının bir kesimde iyi kasılmayışı veya tümünde zayıf kasılması myokard'ın 

pompa fonksiyonunu olumsuz yönde etkiler ve hemodinami bozularak ejeksiyon fraksiyonu 

düşer. 

Myokard iskemisi sonucu kalp kasının beslenmeside bozulur. Kalp kası yeterli enerjiyi 

sağlayamadığından kas lifi fonksiyonu azalır.Bu hal hazan kas lifinin öliimüyle de 

sonuçlanabilir. lskemi diğer taraftan kas lifinin metabolizmasını da etkiler. Miyokard'ın 02 

ihtiyaç karşısında akım azlığı vasoditasyonla karşılanır. Zamanla bu yedek yetersiz hale 

gelince, bu kez kalp kası hücreleri kandan daha fazla oranda 02 çekme yoluna giderler. 

Ancak normal halde bile, kalp kası kandan maksimum seviyede 02 çeker.Bu yüzden bir 

süre sonra, bu yolda yetersiz hale gelir. Bu zaman kalp kası hücreleri enerji temini için 

anaerobik glikolizis'e dönerler ki bu tilr metabolizmanın enerji verimi düşüktür. Bu nedenle 

myokard'ın fonksiyonlarını yeterince destekleyemez. Aynca, bu metabolizmanın son ürünü 

laktik asid'dir.Kalbin hızlandığı hallerde veya egzersiz sırasında kalp fazlaca laktik asid 

kaynağı olur. Bu nedenle myokard fonksiyonları daha da zayıflar. (8) 

3)Myokord iskemisi klinik olarak bir ağrıya neden olur ki bu ağrı angina pektoris 

olarak isimlendirilir. 

Angina pektoris'in dört önemli özelliği vardır.Ağrının yeri,karakteri,egzersizle ilişkisi 

ve süresi.(5-9) 

Ağrı genellikle stemumun ortasında veya 1/3 üst kısmında yerleşir.Ancak stemumun alt 

kısmı veya xiphistemal bölgede de hissedilebilir.Her iki omuzda,daha sık sol tarafta,boyunda 

her iki kolda özellikle sol kolda hissedilebilir.~ngina daha çok tazyik hissi şeklinde veya bir 

ağırlık hissi olarak algılanır. 
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Genellikle şiddetli değildir,fakat anksiyete distrese sebep olabilir.(5-9) 

Angina pektoris genellikle egzersizle özellikle yürürken veya yokuş çıkarken meydana 

gellr. Bazı hastalarda ise noktumal angina görillilr. 

Atakların süresi 3-5 dakikadır.Bazen 10-15 dakika sürer.Nadiren 30 dakika sürdüğü 

olur.(5-9) 

Diğer semptomlar ise rahat nefes alamama,gaz,göğüste rahatsızlık hissi ve akut 

anksiyetedir.Taşikardi ve kan basıncı yükselmesi gibi durumlar,akut atak sırasında 

görülebilir.(3,6) 

Fizik muayene: Geçici iskemik ataklar sırasında sağ ve sol ventrikül disfonksiyonu 

gelişebilir. Bu durum dispne, ortopne, paroksismal nokturnal dispne taşikardi ve 

hipotansiyon gibi kan basıncı değişikliklerini açıklayabilir. Papiller adale disfonksiyonu 

nedeniyle,geçici mitral ve trikuspid yetmezliğine ait üfürümler duyulabilir. İskemik nöbetler 

sırasında sol ventrikül end-diastolik basıncı yükselir. Bu durum ventrikül kompliansındaki 

azalmanın bir sonucudur. Bazı durumlarda, muhtemelen ventrikül kasının yeterince 

gevşeyememesi sonucu sol atrium ve pulmoner basınç yükselir ve dispne, ortopne ve 

pulmoner konjesyon meydana gelir. Angina atağı sırasında prekordium palpasyonunda 

diskinetik impuls meydana gelebilir. Oskültasyonda, üçüncü kalp sesi, raller veya mitral 

yetmezliği üfürUmil duyulabilir.(6,9) 

AP'in teşhisinde en önemli faktör anemnezdir. Bunun yanında EKG'nm de yardımcı 

rolU olabilir. Anginal ataklar sırasında EKG nommldir. Ancak, eski MI'ne ait bulgular, T 

dalgası inversiyonu veya düzleşmesi göriilebilir. Ağrı atakları sırasında horizontal veya inen 

yokuş tarzında ST çökmeleri tesbit edilebilir.(5-6,8) 

Egzersiz sırasında alınan EKG, radyonilklid çalışmalar teşhis için başvurulan diğer 

metodlardır.Ancak, bazı vakalarda koroner arteryel hastalığı kesin olarak teşhis etmek için 

koroner angiografi'nin yapılması gerekir. (5-6,9-10) 

Hastalığın prognozunu önceden kestirmek zordur. Ancak hipertansiyon, ileri yaş, kalp 

yetmezliği veya önceden inf arktUsün geçirilmiş olması gibi durumlar prognozu kötüleştiren 

faktörlerdir. Koroner angiografi çalışmaları sonucu tek damar hastalığı olan hastaların çok 

daha iyi prognoza sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Buna karşılık sol ana koroner arterde 

önemli daralma ve her üç ana koroner damarda diffüz lezyonların bulunması erken ölüm 

riskini bir hayli artırmaktadır.(5) 

Hastaların pekçoğu 5 yıl yaşarlar. 1/3 'ise 10 yıldan daha uzun yaşamaktadır. Ani ölüm 

ve AMI riski daima mevcuttur. Bu olaylar meydana gelmeden önce anginanın sıklığı artar ve 

daha kolay ortaya çıkar.(5) 
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Kronik stable angina pektoris,iskemik kalp hastalıkları spektrumunun bir ucunda yer 

alır.Diğer ucun da ise MI bulunur. Bu iki uç arasında yer alan tablo daha değişiktir. Bu 

durumdan olmak üzere, status anginosus, crescendo angina, akselere angina, intermedier 

koroner sendromu, preinfarktüs angina ve MI tehditi tarif edilmiştir. Bu gurubu içeren 

değişik yayınlarda mortalite % 3-60, MI oluşma riski % 0-91 olarak bildirilmiştir. Bu 

sendromların her birinin klinik yönden müşterek noktalan, kronik stable angina pektorisin 

stabilliğini kaybederek unstable (dengesiz) hale gelmesidir. Bu nedenle, bu sendromların 

tamamı "unstable angina pektoris" şeklinde ortak bir isim altında toplanmıştır. (7) 

Unstable angina pektoris (UAP}, kronik stable AP'e dönebildiği gibi, AMI ile de 

sonuçlanabilir.Ve bu ihtimal daha yüksektir. Bu nedenle MI'nün habercisi olarak kabul 

ediliri.(5-6,9) 

UAP'in klinik subgruplarını 5'e ayırarak inceleyebiliriz: 

1- Yeni başlayan efor anginası - kronik efor anginasının bütün özelliklerini gösterse 

dahi, yeni başlayan efor anginası başlangıçta henilz stable olmadığı için en az bir ay süreyle 

unstable olarak kabul edilir. 

2- Karakter değiştiren efor anginası: stable AP'den farklı olarak, ağrının daha hafif 

eforlarla ortaya çıkması, daha uzun silrmesi, daha sık gelmesi ve nitrogliserine verdiği 

cevabın değişmesi veya nitrogliserin'e ihtiyacın artması, ağrının karakter ve yayılımının 

değişmesi gibi özellikleri nediniyle unst<\ble olarak kabul edilmesini gerektirir. 

3- İstirahat anginası: İki şekilde ortaya çıkar: 
a) Yeni başlayan istirahat anginası: daha önce angina hikayesi olmadan ağrının direk 

olarak istirahatle ortaya çıkması, 

b) Klasik efor anginası olan hastada istirahat anginasının ortaya çıkması 

4- AMI'nü izleyen ilk ay içinde ortaya çıkan angina ki bunun karakteri ne olursa olsun 

unstable olarak kabul edilir. 

5-Variant AP. (Prinzmetal. anginası) : Bu tUr anginanın eforla ilişkisi yoktur. Ağrı 

koroner arter spazmından ileri gelir. Ağrı sırasında ST segmentinde yUkselme olur. Ve 

ağrıyla birlikte ritm ve iletim anormallikleri, klasik anginaya göre daha sık görillür.(7)° 

Kronik stable AP'in unstable karakter kazanmasındaki faktörlerden bir kaçı şöyledir: 

a) Koroner arterdeki obstriktif lezyonun ilerleyerek kritik bir hududa ulaşması veya bu 

sının aşması; 

b) Koroner arterdeki aterom plağının rüptürü veya Ulserasyonu; 

c) Geçici trombosit ukacı; 

d) Geçici koroner spazmı; 

e) Bu faktörlerin kombinasyonu da anginayı unstable yapar (7) 
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UAP kliniği olan ve koroner angiografı yapılan olguların% 92 sinde, en az bir koroner 

arterde % 70'e varan bir stenoz saptanırken, % 8'inde normal veya minimal lezyon 

saptanmıştır. Koroner arter lezy?nunun, UAP'de önem_li derecede ve yaygın bir lezyon 

olduğu anlaşılmaktadır. Koroner arter lezyonunun dağılımı incelendiğinde: % 22 sinde tek 

damar,% 24'de çift damar; % 46 sında üç damar ve daha önemli olarak% 17 sinde sol ana 

koroner arterde önemli derecede stenoz bulunduğu saptanmıştır. (7) 

Stable AP ile UAP arasındaki fark, koroner arterdeki lezyonun dağılımında değil klinik 

tablodadır. Aslında stable angina pektoris ile UAP'ın angiografi bulguları birbirine 

benzerdir.(7 

UAP'de koroner kollateral dolaşım, stable angina'ya nazaran daha az gelişmiş olarak 

bulunmuştur. Bu nedenle myokardın oksijenlenmesinin dinamik dengesi, kolleteral 

dolaşımını yetersizliği nedeniyle kolayca bozularak, klinik tabloyu unstable yapmaktadır. 

Bu bulgular, UAP'i özel bir koroner arter lezyonunun klinik tablosu olmaktan ziyade, 

aterosklerotik kalp hastalığının gidişindeki klinik tablolar spekturumunun bir fazını 

oluşturduğunu düşündürmektedir. ( 6-7 ,9) 

AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ (AMI) 

Tanınu: Ml'ü kalp dokusunun kanla beslenmesindeki bozukluğa bağlı olarak, istemik 

kalması sonucu oluşan bir nekrozdur. Bu nekroz, koroner kan akımının birden ani olarak 

azalması veya myokardın kanlanma ve oksijenlenme gereksiniminin ani olarak artması ve bu 

gereksinmenin tıkalı koroner arter tarafından karşılanamaması sonucu gelişmektedir.(4-7,10) 

Etyoloji ve patogenez: Akut Ml'nün büyük' bir kısmının nedeni koroner 

aterosklerozdur. Ancak, % 5 oranında ateroskleroz dışında kalan nedenlerden dolayı 

oluşur.(Tablo 1) 

TABLO I. Ateroskleroz dışındaki inf arktüs nedenleri: 

I.Ateroskleroz dışındaki koroner arter hastalıkları 

-Arteritis: Sifılitik, granulomatöz ( Takayasu hastahğı),infeksiyöz ve nonspesifık, 

poliarteritis nodosa, sistemik lupus eritetriatosus,romatoid artrit, 

romatizmal ateş, ankilozan spondilit. 

-Koroner arter travması: Laserasyon, tromboz, iatrojenik. 

-Metabolik hastalıklarda koroner duvarı kalınlaşması ya da intimanın proliferatif 

hastalığı: Mukopolisakkaridosis, hemosistinüri,Fabry hastalığı, amiloidosis, jüvenil 
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intima sklerozu, oral kontraseptiflere bağlı yada postpartum intima 

hiperplazisi,psödoksantoma elastikum, radyoterapiye bağlı koroner fibrozisi. 

-Koroner arter tümeninde daralmaya yol açan diğer nedenler:Aort diseksiyonu, 

koroner arter diseksiyonu, koroner spazmı, nitrogliserinin kesilmesine bağlı 

koroner spazmı. 

il. Koroner arter embolisi: lnfektif endokardit, sol atriyum ve sol ventrikill trombüsil, 

prostetik kapak embolisi, kardiyak miksoma, kardiyopulmoner by-pass 

cerrahisi ve koroner arteriyografi esnasında, paradoksal emboli, aort 

kapağının papiller fibroelastoması. 

ili. Konjenital koroner arter anomalileri: Koroner arterin pulmoner arterden çıkışı, 

koroner arterin anterior valsalva sinilsünden çıkışı, koroner arteriyovenöz 

fistül, koroner arter anevrizması , 

iV. Myokardın oksijen gereksiniminin karşılanmasındaki bozukluk: Aort darlığının 

bütün şekilleri, aort kapağının yetersiz gelişmesi, aort yetersizliği, CO 

intoksikasyonu, tireotoksikoz, uzun süre hipotansiyonda kalınması. 
V. Çeşitli nedenler: Myokard kontüzyonu, trombositozis, normal koroner arterli 

myokard infarktiisü. 

Ateroskleroz sonucu oluşan aterosklerotik plak, koroner arterlerde daralmaya yol açar. 

Bu, myokarda giden kan akımını azaltır. Belirli düzeylerin altindaki kan akımı, 

myokard hücrelerinde iskemiye yol açar. Bir çok durumda, trombi.is, bu darlığı daha da artırır 

veya lümeni tam olarak tıkar. Kan akımı belli bir kritik seviyenin altına inince, myokard 

hücrelerinde istemik injüri gelişmektedir. Ağır iskemi uzun süre devam ederse bu kez 

irreversibl hasar yani Ml'ü meydana gelmektedir (4-6,10). 

Koroner tromboz ile Ml'ü arasındaki ilişki yıllardır tartışılmaktadır. Bazı araştırıcılar 

koroner trombozunu, Ml'nün başlıca nedeni sayarlarken, bazıları koroner trombozunun 

MI'nün nedeni değil, sonucu olarak meydana geldiğini savunurlar. Ancak, son yıllarda 

MI'nün ilk bir kaç saati içerisinde yapılan angiografi çalışmaları ile, inf arktüsle ilgili 

damarlarda total tıkanma insidensinin % 90 olduğu tesbit edilmiştir(4). Total oklüzyonu olan 

ve yaşayan hastalarda, trombüste erime olduğu gibi spontan tromboliz sonucu, damarın tıkalı 

kısmı, kısmen açılmaktadır. 
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Bu da MI'den sonraki dönemde, total olarak tıkanmış olan damarların sayısında 

azalmaya yol açmaktadır. Netice olarak, bu günkü görüşler, koroner trombozun hastaların 

büyük bir kısmında MI'ne neden olduğu yönündedir(4-6,10). Koroner trombüsün nasıl 

oluştuğu şekilde görülmektedir. (7): (Şekil 1) 

Aterom plağı--·· Pürüzlü ry • ~:~.:::I:::~:ırnaplar 
Trombosit ' ı Trombüs ~ agregasyonu .__ Akım yavaş aması 

ı 
Fibrin ve trombosit_.,. Trombüs büyümesi~ 

eklenmesi 

Şekil 1: Koroner trombüsün oluşumu. 

Son yıllarda kabul gören bir görüşte, koroner tam tıkanma olmadan da, MI'nün 

koroner arter spazmı sonucu meydana gelebileceği şeklindedir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda aterosklerotik yada normal koroner arter üzerine eklenen spazmın, prinzmetal'in 

varyant anginasının nedeni olduğu açıkca gösterilmiştir(4). 

İnfarktüsün patogenezinde rol oynayan faktörlerden bir~ de koroner kollateral 

dolaşımdır. Blumgart, Schlesinger ve arkadaşları yeterli koroner kollateral dolaşımı olan 

hastalarda meydana gelen koroner tıkanmanın myokard infarktüsüne yol açmadığını 

göstermişlerdir(4,l 1). 

Normal bir kalpte, arterler arasında yaygın anastomotik bir damar ağı mevcuttur. 

Bu damarların capı 60 mikron'dan daha büyüktür. Epikardiyal, intramyokardiyal ve 

subendokardiyal bağlantıları mevcuttur. Bu kollateral dolaşım doğumda da mevcuttur ve 

koroner sirkülasyonun başlamasıyla, zaman içerisinde ölçüleri artar ve fakat normal 

şahıslarda koroner arteriografik tetkiklerle gösterilemez. Koroner arter hastalığı olan 

hastalarda, önceden mevcut olan bu kanallar tedricen gelişme gösterirler(Muhtemelen lokal 

olarak salgılanan vasodilatatörler yardımıyla). Bu kanallar arasında basınç farkı meydana 

geldiğinde kollateral akım da başlar. Koroner kollateral sirkülasyon özellikle: 

(1) Koroner tıkayacı hastalığı olanlarda bu tıkanmanın özellikle ileri derecede olduğu, 

tümendeki daralmanın% 75 ve daha üzerine çıktığı bu düzeydeki daralmanın bir veya daha 

çok damarda görüldüğü hastalarda gelişir. 
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(2) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ağır anemi ve siyanotik kongenital kalp 

hastalarında hipoksi (kronik) sonucu; 

(3) Koroner kollateral dolaşımın gelişmesini sağlayan sol ventrikUl hipertrofısi gibi 

durumlarda. 

Kollateral kan akımı kalbin istirahat sırasındaki enerji ihtiyacını önemli oranda 

karşılamasına ve total koroner tıkanma sırasında, infarkt sahasının genişliğini 
sınırlandırmasına rağmen, myokardın kan ihtiyacını stres durumlarında tam olarak 

karşılayamaz ve vakaların büyük çoğunluğunda myokardiyal nekrozu önleyemezler.Koroner 

arterlerdeki daralma, büyük koroner arterler ve bunların dallarında, değişen oranlarda 

bulunduğu için, MI'ü, myokardın genellikle belli bölgelerinde oluşur(4). Bu damarlar: ön 

inen dal, sağ koroner arter ve sol koroner arterin sirkumfleks dalıdır. 

lnfarktüsün lokalizasyonu ve genişliği, aşağıda belirtilen bir çok faktörle ilişki gösterir: 

(1) Koroner arteryel ağaçtaki aterosklerotik daralmanın derecesi ve yeri; 

(2) Daralmış damarın.beslediği vasküler yatağın genjşliği 

(3) Yetersiz bir şekilde kanlanan myokard dokusunun oksijen ihtiyacı; 

(4) Kollateral damarların gelişme derecesi; 

(5) Koroner arteryel spazmın yeri; derecesi ve var olup-olmadığı; 

(6) Nekrotik hadiseyi değiştirme kabiliyetine sahip bir takım doku faktörlerinin 
varlığıdır (4). 

Klinik.:. 
A. Semptomlar : AMI' nün en önemli yakınması göğüs ağrısıdır. Hastaların büyük 

bir kısmında ağrı şiddetli, bazılarında ise dayanılmazdır. Genellikle 30 dakikadan uz~n, 
çoğunlukla bir kaç saat devam eder. Çoğu zaman haraketle ilgisi yoktur. Önceden angina 

pektoris'i olan hastalarda, infarktüs ağrısı çoğunlukla nitelik ve yerleşim bakımından önceki 

anginaya benzer, fakat genellikle daha uzun sürer ve daha şiddetlidir. 

Bazı hastalarda, özellikle yaşlılarda, MI'ü göğiis ağrısından ziyade, akut sol ventrikül 

yetmezliği ve göğüste baskı ile kendini gösterir. Transmural infarktüslil hastaların % 

50'sinden fazlasında ve şiddetli göğüs ağrısı olanlarda bulantı ve kusma meydana gelir. 

Bazı hastalarda diyare şikayeti vardır. Bazılarında bol terleme görillür. Diğer şikayetler 

ise, çarpıntı, şişkinlik ve gerginlik gibi hazımsızlık belirtileri ortaya çıkabilir (4-6). 

AMI'ü, bazı hastalarda, belirli semptomları göstermeden de ortaya çıkabilir. Yapılan 

çalışmalarda nonfatal Ml'ü geçiren hastaların % 20 ila ()() arasında bir oranda tanımlanmadığı 

ve yalnızca rutin olarak alınan EKG'de veya postmortem çalışmalarda tesbit edildiği 

anlaşılmaktadır. 
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Tanımlanmayan yahut gizli kalan bu Ml'lerinin gerçekte yarısı sessizdir. Önceden AP'i 

olmayan hastalarda sessiz infarktüs çok daha sık görülmektedir. Sessiz infarktlis,aynca, 

diyabet ve hipertansiyonlu hastalarda da çok fazla ortaya çıkmak.tadır(4-6 ,10). 

Ağrısız ve atipik MI'lerinin açıklanması çok tartışmalııdır. Cohn, anginayı ileten 

sistemde bir defekt olabileceğini ileri sürmüştür. Aynca, AMl'nün seyri sırasında % 

10-20 olguda gelişen kalp yetersizliğine bağlı olarak, aşın nefes darlığı, şok ve buna bağlı 

aşın bitkinlik hali nedeniyle ağrı çok hafif duyulabilir; yada ağn,diğer ağır semptomlar 

tarafından tamamiyle örtülebilir. Bazı hastalarda aniden ortaya çıkan bir periferik emboli 

komplikasyonu, ilk belirti olarak sessiz myokard infarktUslinün ortaya çıkarılmasını sağlar 

(4,10). 

AMI' nün ağrı dışındaki semptomlarla görülen atipik şekilleri Bean (9) tarafından şöyle 

listelenmiştir: 

1) Konjestif kalp yetmezliği (yeni oluşması veya önceden var olan yetersizliğin 

ağnlaşması biçiminde); 

2) Özellikle uzun süren ve ağır bir atak olmak.sızın klasik AP bulunması; 
3) Ağrının atipik lokalizasyonu 

4) Serebral aterosklerozu bulunan bir hastada, kardiak out-put'da ani bir düşüşe 

sekonder olarak gelişen ve felce benzeyen santral sinir sistemi belirtileri; 

5) Endişe hali ve sinirlilik 

6) Birden gelişen mani veya psikoz; 

7) Senkop; 

8) Aşın bitkinlik; 

9) Akut hazımsızlık; 

10) Periferik emboliler 

Il. Fizik muayene bulguları: 

Görünüş: Hastalığın klinik tablosu infarktlisün genişliğine, yaygınlığına, sol ve sağ 

ventrikül fonksiyon bozukluğu ile birlikte, önceden geçirilmiş bir infarktüsün bulunup 

bulunmadığına ve kollateral kan akımının durumuna bağlıdır (4,6,10). 

AMl'lü hastalar görünüş olarak, ağrı nedeniyle huzursuz, yüz ifadeleri ızdıraplı, sürekli 

hareket halinde, şokta olan hastalarda bol terleme ve ciltte solukluk mevcuttur. 

Kardiyojenik şoktaki hastalar sessiz ve sakin yatarlar, eksremiteler mavimsi-mor bir 

renk arzeder. 
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Kalp hızı belirgin bradikardiden düzenli veya düzensiz taşikardiye kadar değişiklik 

gösterebilir. . ., 
Kan basıncı komplikasyon gelişmeyen· hastaların büyük bir kısmında normaldir. 

Bazılarında anksiyeteye bağlı' olarak biraz yükselebilir. Masif infarktüslü hastalarda, sol 

ventrikül disfonksiyonuna, morfin ve nitrat alımına sekonder olarak meydana gelen venöz 

göllenme sonucu kan basıncı aniden düşer. Kardiyojenik şoktaki hastalarda da 90 mrnHg'nin 

altında bulunur( 4-6, 10). 

İnfarktüsün diğer bulguları ateş, solunum hızında artma, juguler venöz pulsasyonda 

artma (sağ atrium ve sağ ventrikül basıncının arttığını gösterir) gibi. bulgular yanında sol 

ventrikül yetmezliğine bağlı olarak akciğerde yaş raller duyulabilir. Bazı hastalarda infarktüs 

ile birlikte olabilecek pulmoner emboliye bağlı olarak öksürük ve hemoptizi görülebilir. 

Kalbe bağlı bulgular: Komplikasyonsuz Mİ'de kalbe bağlı bulgular fazla 

değildir.Bazen prekordiyumda paradoksal sistolik genişleme görülür ve palpe edilir. 

Hastalarda dördüncü ses duyulur ve bir kaç gün içinde kaybolur. Sol ventrikUl disfonksiyonu 

olan hastalarda ve/veya sol dal bloğu olanlarda ikinci seste paradoks çiftleşme tesbit edilir. 

Sol ventriktil fonksiyonunun ileri derecede bozuk olduğu hastalarda 3. kalp sesi işitilir 

ve geniş infarktiis gösterir. Bazen papiller ~dale disfonksiyonu veya rüptürüne bağlı apekste 

pansistolik üfüriim duyuiur. Bu üfürüm interventriküler septom rüptürlerinde de duyulur. 

Sağ ventrikül infarktüsünde, sağ ventrikül papiller adalesindeki disfonksiyon sonucu 

trikuspid yetmezliği üfürilmü duyulur. 

Hastaların yaklaşık% 10-20 sinde, özellikle transmural infarktüslerde, infarktilsiln 2. 

ila 3. gününde perikardın zedelenmesiyle ortaya çıkan perikard frotmanı duyulabilir. 

MI sonucu kardiak out-put'un düştüğü ~erebral hipoperfilzyonun meydana geldiği 

hastalarda mental durum değişiklikleri görülür. Aynca infarktils sonucu serebral emboli ve 

buna ait nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. 

AMI'li hastalarda aşırı anksiyete, inkar ve depresyon gibi emesyonel değişiklikler 

görülür( 4-6). 

C. Laboratuvar Bulgulara: 

EKG Bulgulara : Myokard infarktüsünün tanısında EKG'nin değeri büyüktür. 

Ancak, bazen, infarktüs olmasına karşılık, ilk 24 saat içerisinde EKG nonnal bulunabilir. Bu 

nedenle, infarktilsten şilphe edilmişse, özellikle ilk 24 saat içerisinde, gerekirse daha uzun 

silre, aralıklı olarak alınan EKG kayıtlan ile hasta izlenmelidir. İnfarktUslU hastaların 

yaklaşık % 20 kadarında infarktüse özgil EKG değişikliği olmayabilir. 

Myokard infarktilsilnün EKG bulguları şunlardır: 

1- İskemi bölgesindeki değişiklikler: T dalgası değişiklikleri olur. T dalgasının şekli, 
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amplitüdü ve yönü değişir. T dalgası, infarktüsün hiperakut döneminde sivrileşir, amplitildü 

artar, akut fazda veya daha sonraki dönemde negatifleşir. İyileşme döneminde ise pozitif veya 

negatif olabilir. 

2. Lezyon bölgesindeki değişiklikler: ST segmenti değişiklikleri görUlUr. Hiper -akut 

dönemde ST segmenti çıkan yokuş şeklinde , akut fazda dış bükey şekilde yUkselir. İyileşme 

döneminde, genellikle 1-3 hafta içerisinde, normale döner. Eğer elektrod ile lezyonlu bölge . 
arasında sağlam myokard dokusu varsa, ST segmenti çöker. 

3. Nekroz bölgesindeki değişiklikler: QRS kompleksi değişiklikleri görülUr. Akut 

dönemde ST ve T değişiklikleri ile birlikte veya daha sonra ortaya çıkar. Bu değişiklikler: 

patalojik Q dalgası,R dalgası amplitüdünde azalma, prekordiyal derivasyonlardan V ı deki r, 

V 5-V 6 daki q dalgasının kaybolması, V ı deki R/S oranının 1 den büyUk olması ve V ı den 

V 6 ya doğru gidildikçe, normalde gözlenen R dalgası progresyonunun bozulmasıdır. 

QRS değişiklikleri genellikle ömür boyu kalıcıdır, ancak% 20 hastada düzelebilir. ST 

ve T değişiklikleri ise genellikle düzelir. ST segmentindeki yükselme 3 veya 6 aydan daha 

uzun sürerse akla sol ventrikül anevrizması gelmelidir. 

lnfarktüsün lokalizasyonuna göre EKG bulguları: 

1. Yaygın ön duvar myokard infarktüsü: EKG değişiklikleri Dı, aVL ve prekordiyal 

derivasyonlarda ( V ı -V 6) görülür. 

2. Anteroapikal myokard infarktüsü : EKG değişiklikleri V ı -V 4 arasındadır. Bu 

değişiklikler V ı-V 2 de olursa mid-septal, V 3-V 4 de olursa low-septal myokard infarktUsü 

vardır. 

3.Anterolateral myokard infarktüsü : EKG bulguları, Dl• a VL ve V 5-V 6 da görül Ur. 

Bu bulgular, V 5-V 6· de olursa apikal, yalnız Dı aVL de olursa yüksek lateral myokard 

infarktüsü vardır. 

4. Anteroapikal myokard lnfarktüsü: EKG değişiklikleri V 1-V 6 da meydana gelir. 

5. lnferior (alt duvar) MI.: Benzer değişiklikler Dn, DnI ve aVF de görülür. 

6. Gerçek arka duvar (True-posterior) MI: Bu bölge infarktüsil V ı-V 2 de ortaya çıkan 

EKG değişiklikleri ile tanınır. Bunlar (V 1-V2 de): 

a) Büyilk R dalgası vardır, R/S oranı büyüktür. 

b) Yüksek sivri, simetrik koroner T dalgaları görülür. 

c) ST segment depresyonu meydana gelir. 

7. Subendokardiyal MI: EKG'de a VR dışındaki ekstremite derivasyonlarında ve sol 

prekardiyal derivasyonlarda ST segment depresyonu v~ T dalgası negatifleşmesi dikkati 

çeker. aVR 'de ST yükseltir(4-6,10). 
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Serum Enzimleri : 

Nekroza uğramış myokard hücreleri, dolaşıma, bir çok enzim salıver!rler. Bu 

enzimlerden başlıcaları kreatin kinaz (CK), glutamik oksalasetik transferaz (GOT) ve laktik 

dehidrogenazdır. (LDH). Enzimlerin plazma düzeylerinin yükselme derecesi, infarkt 

dokusundan açığa çıkan enzim miktarıyla ilişki gösterir. Bu enzimleri sırasıyla gözden 

geçirecek olursak: 

1.Serum Glutamik Oksalasetik Tnansaminaz (SGOT,AST): Kalp kası bu enzimden çok 

zengindir. İnfarktüsten 8-12 saat sonra yükselmeye başlar. İnfarktilsten 18-36 saat sonra 

serum düzeyinin 40 üniteden fazla olması myokard zedelenmesini gösterir, 200 üniteden 

fazlası infarktüsün ağır olduğunu düşündürür. , 

2.Serum Laktik Dehidrogenaz (LDH): LDH'ın düzeyleri daha yavaş yükselir ve daha 

. yavaş düşer. AMI'den sonraki 24 ila 48 saatlerde, LDH düzeyleri normaldir. Ağrı 

başladıktan sonra, 3 ila 6 gün içinde pik düzeylerine ulaşır. 8 ila 14. günlerde normal 

seviyelerine iner. SGOT gibi LDH da sensitiv olmasına rağmen, spesifik değildir. 

LDH'ın 5 tane izoenzimi mevcuttur. 1 'den 5'e kadar numaralandınlırlar. LDH ı kalpte 

bulunan izoenzimdir. İskelet kasında karaciğer de ve LDlf4 ve LDH5 bulunur. 

3. Kreatin Kinaz (CK): AMI'nü takiben ilk 4 ila 8 saat içinde yükselir. Pik düzeylerine 

erişme süresi değişiktir. llk 8 saattte pik düzeyine ulaşabileceği gibi, 24 saatlik bir süre 

sonunda da pik düzeylerine ulaşır. 3 ila 4. günde normale düşer. 

CK'nın üç izoenzimi vardır. Bunlar: MM,MB,BB'dir. BB izo enzimi beyin ve 

böbrekte, MM izoenzimi iskelet kasında, MB izoenzimi kalpte bulunur. 

Myokardit,travma, kardiak kateterizasyon, şok ve kardiak cerrahi gibi durumlarda d~ 

CK-MB düzeyleri yükselir.Bu durnmu, AMI'den ayırt etmek için kliniği gözden geçirmek 

gerekir. 

Myokard nekrozu olmadan, geçici ağır iskemi durumlarında CK-MB'nin plazma 

diizeylerinde hafif yiikselme, Ml'ti' için teşhis koydurucu değildir. 

Serum total CK ve CK-MB diizeylerindeki yiikselmenin derecesi, bize, infarktilsiln 

genişliği hakkında bilgi verebilir. (4-6,10) 

Diğer laboratuvar bulgulara: Lökositoz, sedimentasyon hızlanması, bazı 

hastalarda hiperglisemi, infarktüsün ilk saatlerinde serum kolesterolilnde yilkselme 

görülebilir. Serum myoglobulin konsantrasyonu yilkselir. Serum bakır ve nikel 

konsantrasyonları sedimantasyona paralel seyreder. Serum çinko dilzeyi düşer.(4) 
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EKO Kardiyografi ile iskemik myokard da duvar haraket anormallikleri, infarktüs 

sahasında myokard dokusunun azalması, kalsifikasyonlar, trombüs tesbit edilmesi infarktils 

tanısına yardımcı olur.(4-6,10) 

TELE'de sol ventrikül yetersizliği bulguları ve kardiomegali tesbit edilebilir. 

Radyoizotop incelemeleri ile infarkt dokusunun genişliği ve yeri hakkında bilgi 

edinilir.(4-6,10) 

İnfarktüs dokusunun genişliğinin belirlenmesinde, bir çok kriter ve metod kullanılır. 

Bunlar: 

1-ST yüksekliğinin derecesi ST segmentinin yüksekliği arttıkça, infarkt alanının 

genişliği artar. 

2- Nekrotik dokudan salıverilen CK ve CK-MB enzimlerinin plazma pik düzeyleri ne 

kadar yüksekse infarkt sahası o kadar geniştir. 

3. Ekokardiyografi, radyonükled sintigrafi, CT ( computerize tomografphy) ve 

Magnetic Resonans lmaging gibi noninvasiv yöntemler. 

D.Komplikasyonlar: Genel olarak MI'nün üç dört haftalık gidişinde hastaların bir 

bölümü komplikasyonsuz iyileşir. Fakat hastalann büyük çoğunluğunda, değişik önemde 

çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar arasında çeşitli ritm ve ileti 

bozuklukları, şok, pompa yetersizliği, akciğer embolisi ve infarktUsU, periferik arter 

embolisi, serebral emboliler, kalp yırtılması semptom yırtılması, papiller adale rilptürU ve 

fonksiyon bozukluğu, ventrikül anevrizması, ani ölüm, postmyokardiyal infarktUs sendromu 

ve omuz- kol sendromu sayılabilir(4-6,10) 

E.Ayırıcı tanı : Akut myokard infarktüsü, angina pektoris, akciğer embolisi, akut 

perikardit, infarktüs olmadan gelişen ritm bozuklukları, dissekan aort anevrizması, spontan 

özofagus yırtılması, mediasten amfizemi, çoğu zaman akut hazımsızlık durumları ve seyrek 

olarak akut batın sendromu ile karıştırılabilir(4,6). 

F.Tedavi: Başlıklar halinde belirtecek olursak 

A.Tıbbi tedavi 

1. Hastanın istirahat ettirilmesi 

2. Ağrının dindirilmesi ve sedasyonun sağlanması 

3. Oksijenin.verilmesi, 

4.Trombolitik tedavi, 

5.Ritm bozukluklarının tedavisi, 

6. Hipotansiyon ve şokun tedavisi, 

7. Akciğer ödeminin tedavisi 
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8. Hiportansiyonun tedavisi 

9. Kalp damarinın tedavisi 

10. Komplikasyonların tedavisi 

B. Cerrahi tedavi. ( 4-6) 

G.Prognoz: AMI'den sonraki uzun ve kısa süreli yaşamı etkileyen pek çok 

faktörler vardır. Bu faktörlerin içerisinde en önemli olanı sol ventrikül fonksiyonudur. 

Ayrıca, myokardı besleyen koroner damarlardaki obstüriktif lezyonun derecesi ve yaygınlığı 

da oldukça önemlidir. Başka bir ifade ile survey,nekrotik doku ile, nekrotik hale gelme riski 

altında bulunan dokunun miktarıyla ilişkilidir. Koroner emboli sonucu sol ventrikillde küçük 

bir alanın (% 5 den daha az) infarkte olduğu, koroner damarların normal ve myokardın 

nekroz tehditi altında bulunmadığı hastalarda prognoz çok iyidir. Bu hastalar spektrumun bir 

ucunda yer alırlar. Aynı spektrumun diğer ucunda ise masiv infarktüs sonucu kardiyojenik 

şokun meydana geldiği hastalar bulunur. Bu hastalarda prognoz çok kötüdür (4-6, 10). 

il.Klinik faktörler: Anamnez, EKG ve radyolojik bulgular ağır sol ventrikill 

yetmezliğini gösteriyorsa prognoz kötüdür. 

Kötü prognoza işaret eden bazı faktörler şunlardır: Hastanın kadın olması, yaşın 65 in 

üzerinde bulunması ( 50 yaşın altındakilerde ölüm oranı% 10-20, 60 yaşın altında %20, 60 

yaşın üzerinde % 30 a yakın ve çok yaşlılarda % 40-50 dir.) ,hipertansiyon, önceden angina 

pektoris'in olması ve önceden geçirilmiş myokard infarktüsildür. Diabetes mellituslu 

hastalarda öliim riski 3 ita 4 kat artmaktadır. Yalnız başına sistolik tansiyonun yükseldiği 

veya hem sistolik hemde diastolik hipertansiyonun bulunması kötü prognostik faktörler 

olarak bilinir. Anterior myokard infarktüsü, inferior myokard infarktüsüne göre mortalitesi 

daha yüksektir. İnfarktUs alanının geniş olması, prognozu kötü yönde etkileyen bir faktör 

olarak bilinmektedir. Postinfarktüs anginası da genellikle prognozun iyi olmayacağının bir 

işaretidir. ( 4-6, 1 O) 

Gizli olarak geçirilmiş Ml'nün insidensi, klinik olarak aşikar olan Ml'nün indensiniden 

daha azdır, ancak prognozları biribirlerine benzer. Bununla birlikte gizli Ml'U olan hastalarda 

kalp yetmezliği ve ani ölüm insidensi daha fazla olabilir(4). 

1.llemodinami ve Ventriküler fonksiyon : Sol ventrikUl yetmezliğinin 

hemodinamik (yilksek pulmoner kapiller wedge basınç ve/ veya kardiyak indeksin azalması ) 

ve vertrikülografik (ejeksiyon fonksiyonununda azalma, radyonüklid angiografide 

end-sistolik volümün yüksek bulunması) bulgularının tesbit edildiği hastalar, bu bulguların 

tesbit edilemediği hastalara göre prognozları daha kötüdür. Aynca, AMl'de pulmoner ödemin 

ortaya çıkması da yüksek bir risk olarak kabuledilebilir. 
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TELE'de kardioınegali tesbit edilen hastaların durumları iyiye gitmez. 

İnfarkt alanının genişliği prognozu kötü yönde etkileyen bir faktördür. İnfarktüsUn 

genişliği serum enzimlerinin pik dilzeylerine bakılarak tahmin edilebilir. Özellikle CK ve 

CK-MB değerlerinin yüksek olduğu hastaların prognozu sıklıkla kötüdür. 

AMI'nün erken döneminde, thallium 201 ile, büyük veya multipl infarkt alanlarının 

belirlenmesi mortalitenin yüksek olaca~na işaret eder (4,10). 

Q VE NON Q İNF ARKTÜS : Non transmural (veya subendokardiyal) 

infarktüslere aynı zamanda non Q infarktils adı verilir. Ancak transmural veya 

subendokardiyal Ml'nün EKG bulguları ile patolojik bulguları uygunsuzdur.Patolojik olarak 

transmural infarktüs olduğu tesbit edilen hastaların pek çoğunda, EKG'de Q dalgaları 

yoktur,sadece R dalgası amplitüdünde azalma vardır. Şayet, sonradan, reinfarktüs 

oluşmamışsa veya infarktüs alan,genişleınemişse, non-Q infarktilslil hastaların mortalitesi Q 

infarktüslil hastalarınkinin yansıdır. Non Q infarktilsün de infarkt alanları,başlangıçta daha 

küçüktür ve damarda tam tıkanma seyrektir.Bu durum kalp yetmezliği insidensini 

düşürür.Bütün bunlara karşılık non-Q infarktüsten sonra angina paktorise daha sık 

rastlanmaktadır.Non-Q infarktüslerin geç dönemdeki mortalite oranı yüksektir(4). 

EKG Bulgulara: Heri derecede kalp bloku (örneğin mobitz tip 2, 2. veya 

3.dereceden A-V blok), veya yeni ortaya çıkmış intraventriktiler iletim anormaliliği 

(Bifasiküler veya Trifasüküler blok) kötü prognoz işaretidirler. Kötü prognozu gösteren 

diğer EKG anormallikleri ventriküler ektrasistoller, sürekli horizontal veya inen yokuş 

şeklinde ST çökmesi, ·Q dalgaları, özellikle atriyal fıbrilasyon gibi artriyal kaynaklı aritmiler 

ve sol ventrikül hipertrofisinin voltaj kriterlerinin bulunmasıdır (4). 

AMI'nün geç dönemdeki prognozu: AMI' den sonra 10 gün ila 6 hafta sonra yapılan 

egzersiz testinde, ST anormalliklerinin görülmesi, tipik anginanın ortaya çıkması, egzersiz 

sırasında (kalp hızı> 120/ dk) ST segmentinde önemli düşme (> 2mm) veya kan basıncında 

meydana gelen düşme, uzun dönemdeki prognozun kötü olacağına işaret eden bulgu ve 

belirtilerdir (4). 

Radyonükled angiografi, ECHO kardiografi, talyum sintigrafi, koroner arteriyografi, . 
ve sol ventrikülografi prognoza ait öneıiııi bilgiler verirler ( 4). 

AMI'nü takiben 10 gün sonra ortaya çıkan sık, multipl veya kompleks ventriküler 

ekstrasistoller, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun düşmesi ( < % 40 ) risk faktörleri 

arasında yer alırlar(4). 
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Taburcu olduktan sonra ventriküler taşikardi veya ventriküler fibril.asyonun meydana 

geldiği hastalarda, ani kardiak ölüm riski yüksektir (1). 

Çok erken dönemdeki ölümler hariç tutulursa, AMI'nün mortalitesi yaklaşık% 15-30 

arasında değişir. Hastaların% 80 ila 90~ en az bir yıl yaşar. 5 yıllık sürvey % 75, 10 yıllık 

sürvey % 50, 20 yıllık survey ise % 25' dir (5). · 

J.Ölüm nedenleri: Bir çalışmada AMI' nün ölüm nedenleri: 

-Şok% 61.7 

-Pompa yetersizliği% 16.7 · 

-Ventrikül fibrilasyonu % 15.4 

-Kalp yırulması % 4.6 

-Ventrikül taşikardisi % 0.6 

-Sinüs durması % 0.6 

-Serebral apopleksi: % 0.6 olarak bulunmuştur (6). 

'· 
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MATERYAL VE METOD 

Çalışmamız 1.4.1988 ile 1.4.1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na yatırılan ve ilk defa akut myokard 

infarktüs (AMI)'il geçiren 200 hastayı kapsamaktadır. Bu hastaların yaş ortalaması 56.6 ± 
10 idi ve 177 ( % 88.S)'i erkek, 23 ( % 11.S)'u kadın, Erkek/ Kadın oranı 8/1 idi. 

Akut myokard infarktüsü teşhisi tipik kilinik hikaye, serum enzim değerlerinde 

yükselme (kreatin kinase , SGOT (AST), LDH) ve seri olarak alınan EKG de myokard 

infarktüsilnil gösteren tipik değişiklere dayanılarak konuldu. Bunlardan en az ikis milsbet 

olan hastalar myokard infarktilsü kabul edildi. Hastaların hiçbirinde önceden geçirilmiş 

infarktüs hikayesi yoktu. 

AMI den önceki 1 ay içerisinde anginası olanlar erken başlayan angina, 1 aydan daha 

uzun süre anginası olup kötüleşme göstermeyenlerde kronik angina pektoris olarak 

tanımlandı. 

Hastalar infarktilsten önceki angina pektoris hikayesine göre iki grupa ayrıldı: 

a) Grup 1: AMI'den önce angina pektoris'i olmayanlar 

b) Grup il: AMI'ü önceki angina pektoris'i olan hastalar. Bu hastalarda anginanın 

niteliğine göre iki gruba ayrıldı: 

l) Grup il A kronik angina pektoris'i olanlar (> 1 ay) 

2) Grup il B yeni başlayan angina pektoris'i olanlar ( < 1 ay) 

Yaş, cinsiyet diabetes mellitus hikayesi, sigara alışkanlığının olup olmadığı, AMI'den 

önce aldığı ilaçlar, koroner yoğun bakım ünitesine AMI başlangıcını gösteren semptomlardan 

kaç saat sonra müracaat ettiği, infarktüsiln EKG'ik olarak lokalizasyonu, inf arktilsiln tipi (Q 

dalgalı veya non-Q infarktüs), Serum kreatin kinaz, kreatin kinaz- MB, SGOT (AST) ve 

LDH, LDH-1 değerleri kaydedildi. 

Hastanede AMI sonrası gelişen komplikasyonlar: 

l) Perikarditis 

2) Sol ventrikül yetmezliği: fizik muayene bulg'ularina göre (kılliplO sınıflaması) şöyle 

derecelendirildi: · 

O (Sıfır) = Ral yok 

1 (bir)= Basiler raller 

2 (iki) =Sk.apüler seviyede raller 

3 (üç) = akut pulmoner ödem 

4 (dört) =Kardiyojenik şok 
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3) Ritm ve ileti bozuklukları 

a) Bradikardi ( < 50/ dak) 

b) Atriyal flatter ve fibrilasyon 

c) Ventriküler ektrasistollerin (VES) sıklığı(> 30/ saat) 

d) Ventriküler taşikardi 

e) Ventriküler fibrilasyon 

O lkinici veya üçüncü derece atriyo-ventriküler (A-V) bloklar 

g) Sağ veya sol dal bloğu sıklıkları kaydedildL 

4) lnfarktüs sonrası angina 

5) Hastanede tekrarlayan infarktüs 

AMI nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan hastaların hepsine proflaktik olarak 

Lidocain HCL verileli. Hiç bir hastaya tromboliz tedavisi uygulanmadı. 

Hasta taburcu edildikten sonra, tarafımızdan 1 yıl izlendi. Bu çalışmanın sonunda, bir 

yıl içerisindeki mortalite ve angina pektoris araştırıldı. 

SONUCLARIN İST ATİSTİKİ DEGERLENDİRİLMESİ 

İstatistiki analizler student t testine göre ve aşa~ıdaki formüllere göre belirlendi: 

A) Farklı iki grubun karşılaştırılması 

t= 
m1-m2 

/52. v ___ +---

"1 

S 2 = L. s2 
( "1 ("2- 1) 

n1 + n2 - 2 



m1= Birinci grubun ortalaması 

m2= İkinci grubun ortalaması 
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S2 = İki gruba ilişkin varyasyonların serbestlik. derecelerine göre tartılı ortalaması 

nı =Birinci gruptaki elemanların kantitatif de~erleri 

n2 =İkinci gruptaki elemanların kantitatif de~erleri 

B) İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi 

t= 
SD 

SD=J _P_1_-_q ..... 1 - + _P...::2:-~---
n 1 n 

2 

Pı ve P2 gruplardaki yüzdeler 

P= Oluş yüzdesi 

q= Olmayış yüzdesi 

SD= Standart sapma 

n 1= Birinci gruptaki hasta sayısı 

n2= ikinci gruptaki hasta sayısı 

Bu işlemleri yapmak için Casio Fx 3600 Scientific hesap makinesi kullanıldı. 

BULGULAR 

Çalışmamıza alınan 200 hastanın 110 (%55) de infürktüs öncesinde AP yoktu (Grup I) 

90 hastada(% 45) ise AMI öncesinde AP vardı.( Grup il). Anginalı olanların 50 (% 25) 

kronik AP'li (Grup ll A), 40 (% 20) ise yeni başlayan AP'li idi (Grup IIB) (Şekil 2) 
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.... ,----- AMI öncesi ----------------- Grup ı 
AP'i olmayanlar 
11 O (% 55) hasta 

21° hasl• 
AMI öncesi 
AP 'i olanlar 
90 (% 45) 

Hasta 

Kronik AP'I 
olanlar 
50 hasta (% 25) 

--GrupllA 

Yeni başlayan AP'i Grup 11 8 ._ ___ olanlar --

40 hasta 
( o/o 20) 

Şekil 2 : AMI öncesi angina pektorisi olan ve olmayan hastaların gruplara göre 

dağılımı 

1.Grup 1: AMI öncesi AP'i olmayan hastalardan elde edilen bulgular: 

Bu grubu oluşturan 110 hasta hastaneye ortalama 22±29 saat sonra müracaat 

etmişlerdi. (Tablo il) 

TABLO il . AMI öncesi AP'i olmayan hastaların hastaneye müracaat etme süreleri 

Saat 

1-5 
6-10 
11-24 
25-48 
49-72 
72 üzeri 

AP'i olmayanlar 
Hasta sayısı 

41 
14 
23 
13 
6 
13 

AMI öncesi AP'i olmayan hastaların ortalama yaşı 55±10 idi. Şekil 3'de AMI öncesi 

AP'i olmayan hastaların yaşa göre dağılımları görülmektedir. 

Şekil 3. AMI öncesi AP'i olmayan hastaların yaşa göre dağılımı 

AMI öncesi AP'i olmayan hastaların 11(% lO)'u kadın idi. Diabet hikayesi 6 (% 6), 

sigara alışkanlığı 84 (% 77) de mevcuttu. (Tablo 111) 
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TABLO 111. AMI öncesi AP'i olmayan hastalarda, cinsiyet, diabet hikayesi ve sigara alışkanlıöı 

Cinsiyet (kadın) 
Dlabet hikayesi 
Sigara alışkanlığı 

Hasta sayısı (n) 

11 
6 
84 

% 

10 
6 
77 

AP hikayesi olmayan hastaların hiç biri, AMI öncesinde ilaç kullanmamışu. 

Bu gruptaki hastalarda infarktüsün lokalizasyonu şöyledir. non-Q infarktüs 3 (% 3) 

anterior MI 65 (% 52), inferior MI 42 (% 38) hastada görUldQ. Belirlenemeyen 

lokalizasyonda infarktüs yoktu. (Tablo iV) 

TABLO iV. AMI öncesi AP'I olmayan hastalarda,lnfarktüsün lokalizasyonu 

Non-0 
Anterlor 
lnferior 
Belirlenemeyen 

Hasta sayısı (n) 

3 
65 
42 

% 

3 
52 
38 

Bu gruptaki hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının ortalama değeri 0.52±1.2 idi. 

(Tablo: V) 

TABLO V: Kronik (50 hasta) ve yeni başlayan (40 hasta) AP'li hastalarla, AMI öncesi 

anginasız (110 hasta) olanların sol ventrikül fonksiyonlarının derecelendirilmesi 

Puvan Kronik AP Yeni.Başlayan AP lnfarktOs öncesi 
anglna§ız olg.nlar 

o 40 35 87 
1 4 1 10 
2 1 
3 2 
4. 6 4 10 
x±50 0.56±1.3 0.55±1.3 0.52±1.2 

Hastane komplikasyonları ise şu oranlarda görüldil: 

lnfarktils sonrası angina 11 (% 1 O), hastane tekrarlayan infarktils 2 (% 2) perikardiyal 

frotman 6 (% 5), bradikardi 4 (% 4), atriyal fibrilasyon 4 (% 4), VES 23 (% 21), A-V Blok 

11(% 10), d'.11 bloğu 11 (% 10) hastada belirlendi. (Tablo VI) 
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TABLO VI: AMI öncesi AP'i olmayan hastalarda infarktüs sonrası görülen 

komplikasyonlar: 

lnfarktüs sonrası angina 
Hastanede tekrarlayan lnfarktüs 
Perikardiyal frotman 
Bradlkardi 
Atriyal fibrilasyon 
VES 
Ventriküler taşikardi 
Ventrlküler fibrilasyon 
A-V blok 
Dal Bloğu 
Hastane Mortalitesl 
1 yıllık mortalite 

VES=Ventriküler ekstrasistol 

Hasta sayısı (n) % 

11 
2 
6 
4 
4 
23 
4 
6 
11 
11 
17 
16 

10 
2 
5 
4 
4 
21 
4 
5 
10 
10 
16 
15 

Bu gruptaki hastalarda hastane mortalitesi 17 (% 16), 1 yıllık mortalite 16 (% 15) idi. 

2. Grup il- AMI öncesi AP'i olan hastalardan elde edilen bulgular; 

Bu gnıpta yer alan 90 hasta hastaneye ortalama 13± 23 saat sonra müracaat etmişlerdi. 

(Tablo VIII) Yaş ortalaması 57±10 idi. 

TABLO VII. AMI öncesi AP'i olan hastaların hastaneye müracaat etme süreleri 

Saat 

1-5 
6-10 
11-24 
25-48 
49-72 
72 üzeri 

Hasta sayısı (n) 

53 
13 
11 
8 
6 
2 

AMI öncesi AP'i olan hast~lann 14 (% 15)'i kadın, 5 (% 6) da diabat hikayesi, 69 (: 

77) de sigara alışkanlığı mevcuttu.(Tablo VIII) 
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(TABLO VIII). AMI öncesi AP'i olan hastaların cinsiyet, diabet hikayesi ve sigara 

alışkanlığı gibi faktörlerin dağılımı 

Cinsiyet 
Dlabet hikayesi 
Sigara alışkanlı~ı 

Hasta sayısı (n) 

14 
5 
69 

% 

15 
6 
77 

Hastaların 17 (% 43)'il beta bloker, 2 (% 2)'si diilretik, 2 (% 2) digital, 39 (% 43)'U 

antianginal (Ca antagonisti + nitrit) ilacı, AMI' öncesinde kullanmışlardı (Tablo IX) 

TABLO IX . AMI öncesi AP'i olanlarda ilaç kullanımı 

Beta bloker 
Dl üretik 
Dlgital 
Antianglnal 
(Ça antagonistl, nltrit) 

Hasta sayısı (n) 

17 
2 
2 
39 

% 

18 
2 
2 
43 

Bu grubu, non Q infarktüs 7 (% 8), anterior infarktils 55(% 61), inferior infarktils 23 

(% 31), belirlenemeyen lokalizasyonda infarktüs ve 5 (% 5) hastada tesbit edildi. (Tablo X) 

TABLO X. AMI öncesi AP'i olan hastalarda infarktüsiln lokalizasyonu. 

Hasta sayısı (n) % 

Non-Q 7 8 
Anterlor 55 61 
lnferlor •23 31 
Belirlenemeyen 5 5 

AMI öncesi AP'i olan hastalarda sol ventrikill fonksiyonun ortalama değeri 0.56±1.2 

idi. (Tablo V) 

Hastane komplikasyonlarında durum şöyleydi: lnfarktUs sonrası angina 22 (% 25), 

hastanede tekrarlayan infarktüs 5 (% 6), perikardiyal frotman 7 (% 8), bradikardi 7 (% 8), 
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atriyal fıbrilasyon 3 (% 4), VES 19 (% 9), A-V blok 3 (% 4), dal bloğu 9 (% 10) da gfüilldü. 

Hastanede 15 (% 16) hastada 1 yıl içerisinde ise 12 (% 13) hastada ölUm görüldü. 

(Tablo XI) 

TABLO XI. AMI öncesi AP'i olan hastalarda hastanede AMI sonrası gelişen 

komplikasyonlar, hastane mortalitesi ve bir yıllık mortalite. 

lnfarktüs sonrası angına 
Hastane tekrarlayan infarktüs 
Perikardiyal f rotman 
Bradikardi 
~triyal fibrilasyon 
VES 
Ventriküler taşikardi 
Ventriküler fibrilasyon 
A-V blok 
Dal bloğu 
Hastane mortalitesi 
1 yıllık mortalite 

VES= Ventriküler ekstrasistol 

Hasta sayısı (n) 

22 
5 
7 
7 
3 
19 
1 
8 
3 
9 
15 
12 

3. Grup il A- AMI öncesi kronik AP'i olanlar 

o/o 

25 
6 
8 
8 
4 
21 
1 
9 
4 
10 
16 
13 

Bu grupta yer alan hastalar hastaneye göğüs ağrısı başladıktan sonra 12.5 ± 22 saat 

sonra müracaat etmişlerdi. (Tablo XII) 

TABLO XII: AMI öncesi kronik AP'i olanların hastaneye müracaat süreleri: 

Saat 

1-5 
6-10 
11-24. 
25-48 
49-72 
72 üzeri 

Kronik AP'i olan hastaların ortalama yaşı 57±10 idi. 

Hasta sayısı (n) 

29 
6 
3 
6 
4 
2 

Bu grupta yer alan hastaların 8 (% 16)'i kadın idi. Diabet hikayesi 4 (% 8) de, sigara 

alışkanlığı 39 (% 78) de mevcuttu. (Tablo Xlll) 
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TABLO XIII. AMI öncesi kronik AP'i olan hastaların cinsiyet, diabet hikayesi ve 

sigara alışkanlığı gibi yönlerden dağılıım 

Cinsiyet 
Diabet hikayesi 
Sigara alışkanlığı 

Hasta sayısı {n) 

8 
4 
39 

% 

16 
8 
78 

AMI öncesi kronik AP'i olan hastalar AMI den önce 13 (% 26)'sı beta bloker, 1 (% 2) i 

diüretik, 2 (% 5)'i digital, 32 (% 64)'ü antianginal ilaç kullanmaktaydı. Tablo XIV 

TABLO XIV: AMI öncesi kronik AP4i olanlarda ilaç kullanım durumları 

Beta bloker 
Diüretik 
Digital 
Antianglnal 
<9a antagonlsti- nitrit 

Hasta sayısı {n) 

13 
1 
2 
32 

% 

26 
2 
5 
64 

AMI öncesi kronik AP'i olan hastaların 5 (% 10) da non-Q, 30 (% 60) da anterior, 12 

(% 24) de inferior, 3 (% 6) da ise belirlenemeyen lokalizasyonda infarktils mevcuttu. 

(TabloXV) 

TABLO XV . AMI öncesi kronik AP'i olan hastalrda infarktüsün lokalizasyonu 

Hasta sayısı {n) % 

Non O 5 10 
Anterior 30 60 
lnferior 12 24 
Bilinmeyen 3 6 

Hastaların sol ventrikül fonksiyonunun ortalama değeri 0.56± 1.3 idi. (Tablo V) 

Hastanede komplikasyonları şöyleydi; post infarktils anginası 12 (% 24). tekrarlayan 

infarktüs 3 (% 6), perikardiyal frotman 3 (% 6), bradikardi 3 (% 6), atriyal fibrilasyon 1 (% 

2), VES 9 (% 8) de, ventriküler fibrilasyon 4 (% 8), A-V blok 1 (% 2) ,dal bloğu 8 (% 12) 
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de görüldü. Ventriküler taşikardi, bu gruptaki hiç bir hastada görülmedi. Hastane mortalitesi 

8 (% 16), 1 yıllık mortalite 6 (% 12) idi. (Tablo XVI) 

TABLO XVI. AMI öncesi kronik AP'i olan hastalarda gelişen hastane 

komplikasyonları 

lnfarktüs sonrası anglna 
Tekrarlayan lnfarktüs (Hastanede) 
Perikardiyal frotman 
Bradikardi 
Atriyal fibrilasyon 
VES 
Ventriküler taşikardi 
Ventriküler fibrllasyon 
A-V blok 
Dal Bloğu 
Hastane mortalitesl 
1 yıllık mortalite 

VES= Ventriküler ekstrasistol 

Hasta sayısı (n) 

12 
3 
3 
3 
1 
9 

4 
1 
6 
8 
6 

o/o 

24 
6 
6 
6 
2 
18 

8 
2 
12 
16 
12 

4.Grup 11 B. AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastalardan elde edilen bulgular: 

Bu gruptaki hastaların, göğüs ağrısı başladıktan sonra hastaneye müracaat etme süresi 

ortalama 13.2 ± 24 idi. Tablo XVII 

TABLO XVII. AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastaların hastaneye başvurma 

süreleri 

Saat 

1-5 
6-10 
11-24 
25-48 
49-72 
72 üzeri 

Hastaların ortalama yaşı 55± 1 O idi. 

Hasta sayısı (n) 

24 
7 
8 
2 
2 

AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastaların 6 (% 15) i kadın idi. 4 (% 10) de diabet 

hikayesi, 31 ( % 78) de sigara alışkanlığı mevcuttu. (Tablo XVIII) 
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TABLO XVUI. AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastalarda cinsiyet, diabet 

hikayesi V<? sigara alışkanlığı 

Cinsiyet 
Dlabet hikayesi 
Sigara alışkanlığı 

Hasta sayısı (n) 

6 
4 
31 

% 

15 
10 
78 

Hastaların AMI öncesinde, 4 (% 10) beta bloker, 1 (% 3)'U diUretik, 7 (% 17)'i 

antianginal (Ca antagonisti, nitrit) ilaç kullanmaktaydı. Bu gruptaki hastaların hiçbiri digital 

kullanmamak.taydı. Tablo XIX 

TABLO XIX. AMI önce yeni başlayan AP'i olan hastaların AMI öncesi ilaç kullanım 

durumları. 

Hasta sayısı (n) % 

Beta bloker 4 10 
Diüretik 1 3 
Digital 

7 Antianginal 17 

Bu gruptaki hastalardan 2 (% 5) de, non-Q, 25 (% 62) de anterior, 11(% 28) de 

inferior, 2 (% 5) de belirlenemeyen lokalızisyonda infarktils tesbit edildi. Tablo XX 

TABLO XX: AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastaların infarktUsUn 

lokalizasyonuna göre dağılımı. 

Hasta sayısı (n) % 

Non-Q 2 5 
Anterior 25 62 
lnferlor 11 28 
Belirlenemeyen 2 5 

Hastanede sol ventrikUl fonksiyonlarının ortalama değeri 0.55± 1.3 idi. (Tablo V). 
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AMI öncesi yeni başlayan AP'i olan hastaların 10 (% 27) de erken post"infarktlis 

anginası, 2 (% 5) tekrarlayan infarktlis, 4 (% 10) da perikardiyal frotman, 4 (% 10) 

bradikardi, 2 (% 5) de atriyal fibrilasyon,4 (% 10) da ventrikliler fibrilasyon, 2 (: 5) de A-V 

blok, tesbit edildi. 3 (% 18)'i hastanede,6 (%15)'i bir yıl içerisinde öldü. 

TABLO XXI: AMI öncesi yeni başlayan angina pektorisi olan hastalarda gelişen 

hastane komplikasyonları, hastane mortalitesi ve bir yıllık mortalite 

lnfarktüs sonrası anglna 
Hastanede tekrarlayan inf arktüs 
Perikardiyal frotman 
Bradikardi 
Atriyal fibrilasyon 
VES 
Ventriküler taşikardi 
Ventriküler fibrilasyon 
A-V Blok 
Dal Blo~u 
Hastane rnortalitesi 
1 yıllık rnortalite 

Hasta sayısı (n) 

10 
2 
4 
4 
2 
10 
1 
4 
2 
3 
7 
6 

S)AMI öncesi angina pektorisi olup hastane sonrası dönemde ölen hastalar 

% 

27 
5 
10 
10 
5 
25 
3 
10 
5 
8 
18 
15 

Bu grupta bulunan 12 hasta hastaneye göğils ağrısı başladıktan 10±13 saat sonra 

müracaat etmişlerdi. Ortalama yaş 64±9 idi. Bunların 2 (% 16) 'ı kadın idi. Diabetes Mellitus 

hikayesi ı (% 8)'inde vardı. 1 O (% 83)'0 sigara kullanıyordu. Hastaların 1 (% 8) de infarktils 

Non Q idi, 7 (% 58)'inde anterior, 4 (% 33) 'tinde inferior lokalizasyonda idi. (Tablo XXII) 

tıaç kullanım durumu şöyle idi. 1(% 8)'i Beta Bloker,4 (% 33) antianginal ilaç 

kullanmıştı. Bu grupta digital ve diüretik kullanan hasta yoktu. Tablo XXII 
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TABLO XXII AMI öncesi angina pektorisi olup hastane sonrası dönemde ölen 

hastalardan elde edilen bulgular. 

Hasta sayısı (n) % 

Cinsiyet 2 16 
Diabet hikayesi 1 8 
Sigara alışkanlığı 10 83 
lnfarktos öncesi kullandığı ilaçlar. 

-Beta bloker 
1 8 -Diüretik 

-Digital 
-Antianginal 4 33 
(Ca antagonlsti diOretik) 

lnfarktosün lokallzasyonu 1 8 
Non-Q 7 58 
Anterior 
lnferior 

4 33 

Belirlenemeyen 

Bu grupta yer alan hastaların ortalama sol ventrikUl fonksiyonları 0.83±1.51 idi. 

( Tablo XXIII) 

TABLO XXIII. AMI öncesi AP'i olup hastane sonrası dönemde ölen ve yaşayan 

hastalarda sol ventrikül fonksiyonları 

Puvan 

o 
1 
2 
3 
4 
x 

Ölenler 
Hasta sayısı (n) 

8 
2 

2 
0.83±1.51 

Yaşayanlar 
Hasta sayısı 

59 
8 

0.11±0.54 

Bu gruptaki hastalarda, AMI sonrası 3 (% 25) infarktils sonrası angina,3 (% 25) de 

perikardiyal frotman, 3 (% 25) de VES, 1 (% 8) de ventriküler fibirilasyon, 1(% 8) de A-V 

blok, 1 (% 8) de dal bolğu, 1 (% 8) de tekrarlayan inf arktüs görüldü. 
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TABLO XXIV. AMI öncesi AP'i olup, hastane sonra.şı dönemde ölen hastalarda AMI 

sonrası gelişen komplikasyonlar: · 

Postinfarktüs anginası 
Perikardiyal frotman 
Bradikardi 
Atriyal fibrilasyon 
VES (*) 
Ventriküler taşikardi 
Ventriküler fibrilasyon 
A-V blok 
Dal bloğu 
Tekrarlayan lnfarktüs 

(*) Ventriküler ekstrasistol 

Hasta sayısı (n) 

3 
3 

3 

1 
1 
1 
1 

6. AMI öncesi AP'i olup hastane sonrası dönemde yaşayan hastalar: 

% 

25 
25 

25 

8 
8 
8 
8 

Bu grupta yer alan 61 hasta, göğils ağrısı başladıktan sonra hastaneye 15±23 saat 

sonra mUracaat etmişlerdi. Ortalama yaşlan 56±10 idi. Hastaların 9 (% 15)'i kadın, 4 (% 6) 

diabet hikayesi, 50 (% 80) de sigara alışkanlığı vardı.(% 19)'u beta bloker, (% 2) i diUretik, 

(% 2) digital, (% 49)'u antianginal ilaç kullanmaktaydı (AMI öncesi). Hastaların 3 (% 5) de 

non-Q, 43 (% 68) de anterior, 19 (% 30)'da inferior infarktils tesbit edildi. Belirlenemeyen 

lokalizasyonda infarktils yoktu. (Tablo XXV) 

TABLO XXV. AMI öncesi AP'i olup hastane sonrası dönemde yaşayan hastalarda 

tesbit edilen bulgular: 

Hasta sayısı (n) % 

Cinsiyet 9 13 
Diabet hikayesi 4 6 
Sigara kullanımı 5 80 
lnfarktüs öncesi kullandığı ilaçlar 

Beta bloker 12 19 
Diüretik 4 . 2 
Digital 1 2 
IAntianginal (Ca antagonisti, nitrit) 29 49 

lnfarktosün lokalizasyonu 
5 

Non-0 3 68 
Anterior 43 30 lnferior 19 
Belirlenemeyen 
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' Hastanade sol vetrikül fonksiyonları 0.11± 0.54 bulundu. (Tablo XXIll) 

Bu gruptaki hastaların 16 (% 25) de infarktüs sonrası angina 4 (% 6) da perikardiyal 

frotman, 3 (% 5) de bradikardi, 1 (% 2) de atriyal fıbrilasyon,12(% 19) VES, 3 (% 5) 

ventrikiller fibrilasyon 3 (% 5) A~ V blok, 6 (% 10) da dal bloğu, 1 (% 2) de tekrarlayan 

infarktüs tesbit edildi. Bu gnıptaki hastalarda infarktüs taşikardi görülmedi. (TABLO :XXVI) 

TABLO XXVII. AMI öncesi AP'i olup hastane sonrası dönemde yaşayan hastalarda, 

hastane komplikasyonları 

Hasta sayısı % 

Postlnfarktüs anginası 16 25 

Perikardiyal frotman 4 6 

Bradikardi 3 5 

Atriyal fibrilasyon 1 2 

VES 12 19 

Ventriküler taşikardi 
3 5 Ventrlküler fibrilasyon 

A-V blok 3 5 

Dal blo~u 6 10 

Tekrarlayan lnfarktüs 1 2 

7. Hastane sonrası dönemde ölen hastalar: 

Bu grupta yer alan 28 hasta, göğüs ağrısı başladıktan ortalama 22±32 saat sonra 

müracaat etmişlerdi. (Tablo XXVlll). Hastaların ortalama yaşı 61±11 

TABLO XXVİII. Hastane sonrası dönemde ölen ve yaşayan hastaların hastaneye 

müracaat etme süreleri 

Saat 

1-5 
6-10 
11-24 
25-48 
49-72 
72 üzeri 
X±SD 

X= Aritmetik ortalama 

Ölen 
Hasta sayısı (n} 

13 
4 
5 
3 

3 
22±32 

Yaşayan 

Hasta sayısı (n} 

68 
15 
22 
13 
10 
10 
19±27 
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Ölen hastaların 5 (% 17)'si kadın idi. 5 (% 18) de diabet hikayesi,23(% 82) de sigara 

alışkanlığı mevcuttu. 1(%4) de non Q, 20 (% 72) de anterior, 6 (% 22) de inferior, 3 (% 10) 

da bilinmeyen lokalizasyonda myokard infarktilsü vardı. Tablo XXIX 

TABLO XXIX. Hastane sonrası dönemde ölen hastalardan elde edilen bulgular .. 

Cinsiyet 
Diabet hikayesi 
Sigara alışkanlığı 
lnfarktüsün lokalizasyonu 

Non O 
Anterior 
lnferior 
Belirleneflı'yen 

Hasta sayısı (n) 

5 
5 
23 
1 
20 
6 
3 

% 

17 
18 
82 
4 
72 
22 
1.0 

Bu gruptaki hastalarda ortalam sol ventrikül fonksiyonlarının değeri 0.96±1.3 idi. 

Ölen hastaların 1 (% 3) de postiİıfarktUs anginası,1(%3) de hastanede tekrarlayan 

infarktüs,2 (%5) de atriyal fibrilasyon, 6 (% 20) de VES, 1 (% 3) de ventrikUler taşikardi, 

2(% 5) A-V blok, 2 (% 5) de dal bol~u, 1 (% 3) de bradikardi tesbit edildi. Tablo XXX 
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TABLO XXX: Hastane sonrası dönemde ölen hastalarda hastane komplikasyonları 

lnfarktüs sonrası angina 
Hastanede tekrarlayan infarktüs 
Perikardit 
Atriyal fibrilasyon 
Bradikardi 
VES 
Ventriküler taşikardi 
Ventriküler fibrilasyon 
A-V blok 
Dal bloğu 

VES=Ventriküler ekstrasistol 

Hasta sayısı (n) 

1 
1 

2 

6 
1 

2 
2 

• 

% 

3 
3 

5 
3 
20 
3 

5 
5 

8. Hastane sonrası dönemde yaşayan hastalar: Bu grupta bulunan 135 hasta, göğils 

ağrısı başlangıcından ortalama 19±27 saat sonra milracaat etmişlerdi. (Tablo XXVIII) 

Ortalama yaşları 54±1.3 idi. 

Bu gruptaki hastaların 18(% 14) kadın idi. 7 (% 5) de diabet hikayesi, 112 (% 83) 

de sigara alışkanlığı vardı. 5 (% 4) de non Q, 75 (% 56) da anterior, 53 (% 40) inferior, 10 

(% 8) de belirlenemeyen lokalizasyonda infarktils mevcuttu. Tablo XXXI 

TABLO XXXI : Hastane sonrası dönemde yaşayan hastalarda cinsiyet ,diabet hikayesi, 

sigara alışkanlığı ve infarktils lokalizasyonunun hastalara göre dağılımı 

Hasta sayısı (n) % 

Cinsiyet 
7 5 

Diabet hikayesi 
112 83 Sigara alışkanlığı 

lnfarktüsün lokalizasyonu 

-Non - O 5 4 
-Anterior 75 56 
-lnferior 53 40 
-Belirlenemeyen 10 8 

Bu gruptaki hastalarda sol ventrikill fonksiyonlarının ortalama değeri: 0.11±0.5 idi. 

Hastaların 3 (% 2) de postinfarktils angina, 4 (% 3) de hastanede tek!arlayan infarktils, 

4 (% 3) atriyal fibrilasyon, 24 (% 18) de VES, 4 (% 3) ventriküler taşikardi, 8 (% 6) da A-V 

blok, 7 (% 5) de dal bloğu, 4 (% 3) de bradikardi görüldii. (Tablo XXXII) 
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TABLO XXXII: Hastane sonrası dönemde yaşayan hastalarda gelişen hastane 

komplikasyonları 

Hasta sayısı (n) % 

lnfarktüs sonrası angina 3 2 
Tekrarlayan lnfarktüs 4 3 
Perikardit 
Bradikardl 4 3 
Atriyal fibrilasyon 4 3 
VES g4 18 
Ventriküler taşikardi 4 3 
Ventriküler fibrilasyon 

. A-V blok 8 6 
Dal bloğu 7 5 

a) AMI öncesi AP'i olmayanlarla. olanlarm karşılastırılması 

AMI öncesi AP'i olan 90 hasta, AP'i olmayan 11 O hasta ile karşılaştırıldığında, diabet 

hikayesi, sigara alışkanlığı infarktüsün lokalizasyonu, sol ventrikül fonksiyonları, hastanede 

tekrarlayan infarktils , perikardiyal frotman, bradikardi, atriyal fibrilasyon, VES, A-V blok 

ve dal bloğu yönlerinden birbirine benzer olduklarını görüyoruz. Buna karşılık AMI öncesi 

AP'i olan hastaların daha erken hastaneye başvurduklarını (13±23 karşılık 22±29, P<0.05), 

inf arktüs sonrası anginanın daha sık görüldüğünü (% 25'e karşılık % 10, P<0.05) tesbit 

ettik. Ayrıca, AMI öncesi AP'i olan hastaların daha yaşlı (57±10'e karşılık 55±10, P>0.05) 

olduklarını, AMI öncesi angina pektoris'in kadınlarda daha sık görüldü~ünil (% 15 e karşılık 

% 10, P>0.05) tesbit ettik. Bu iki grupta hastane mortalitesi (% 16'a karşılık% 17, P>0.05) 

ve bir yıllık montalite (% 13'e karşılık % 15, P>0.05) ninde benzer olduklarını gördUk. 

Tablo XXXIII 
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TABLO XXXVIII İnfarktilsten önce angina pektorisi olanların ve olmayanların 

karşılaştırılması 

AMI öncesi AMI öncesi p 
AP'I olanlar AP'I olmayanlar 

Hasta sayısı (n) 90 110 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye 
kabul arasında geçen süre 13±23 22±29 P<0.05 
Ortalama yaş (yıl) 57±10 55±10 Önemsiz 
Cinsiyet (% Kadın) 15 10 önemsiz 
Diabet hikayesi (%) 6 6 önemsiz 
Sigara alışkanlığı (%) 77 77 Önemsiz 
lnfarktüsten önce kullandığı ilaçlar 

- Beta Bloker 18 
- Diüretikler 2 
-Digital 2 
-Antianglnal 43 

(Ca antagonlsti nitrlt) 
lnfarktüsün lokalizasyonu 

Önemsiz -Non O(%) 8 3 
-Anterlor (%) 61 53 önemsiz 
-lnferlor (%) 31 44 
-Bilinemeyen 5 

Hastanede sol ventrlkül fonksiyonlarının durumu 0.56±1.26 0.52±1.2 P>0.05 
Erken postlnf arktüs anglnası (%) 25 10 P<0.05 
Hastanede tekrarlayan lnfarktüs(%) 6 2 önemsiz 
Perikardiyal frotman (%) 8 5 önemsiz 
Bradikardi (%) 8 4 önemsiz 
Atriyal fibrilasyon (%) 4 4 Önemsiz 
VES (%) 21 21 önemsiz 
Ventriküler taşikardi (%) 1 4 önemsiz 
Ventriküler fibrilasyon (%) 9 5 önemsiz 
A-V blok(%) 4 10 Önemsiz 
Dal bloğu (%) 10 10 önemsiz 
Hastane mortalitesl 16 17 Önemsiz 
1 yıllık mortalite 13 15 önemsiz 

b) AMI öncesi AP'j olmayan bustalarla( 110 hasta). kronik AP'j ohm 

(50 hasta) hastalarla karşılaşhnldı~mda diabet hikayesi, sigara alışkanlığı, 

tekrarlayan infarktils, perikardiyal frotman, bradikardi, atriyal fibrilasyon, VES, VentrikUler 

taşikardi, ventriküler fibirlasyon, dal bloğu yönünden benzer olduklarını görüyoruz. 

AMI öncesi kronik AP'i olan hastaların göğils ağrısı başladıktan sonra daha erken 

hastaneye müracaat ettiklerini (12.5±22 saat'e karşılık 22±29, P<0.05), daha yaşlı oldukların 

((%±8'e karşılık 55±10, P<0.05), inferior lokalizasyonda infarktüsiin, AP'i olamayanlara 
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göre daha az görüldüğünü (% 24'e karşılık % 8, P<0.05),postinfarktils anginanın daha 

sık (% 24'e karşılık % 10 P<0.05) ve A-V blok'un daha sık ( % 2'ye karşılık % 10, P<0.05) 

görüldüğünü belirledik. Tablo xxxıv 

TABLO XXXIV : AMI öncesi AP'i olmayan hastalarla, kronik AP'i olan hastaların 

karışalaştınlması: 

Kronik AP'I olanlar AMI öncesi p Ap'I olamayanlar 

Hasta sayısı (n) 50 110 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye 12.5±22 22±29 P<0.05 · 
kabul arasında geçen süre 
Ortalama yaş (yıl) 59±8 55±10 P<0.05 
Clnslyek (% kadın) 16 10 önemsiz 
Diabet hikayesi 8 6 Önemsiz 
Sigara alışkanlığı 78 77 Önemsiz 
lnfarktüsün lokalizasyonu 

Non 0(%) 10 3 önemsiz 
Anterior (%) 60 52 önemsiz 
lnferlor (%} 24 38 P<0.05 
Belirlenemeyen (%) 6 

Hastaneden sol ventrikül fonksiyonları 0.56±1.3 0.52±1.2 önemsiz 
lnfarktüs sonrası angina (%% 24 10 P<0.05 
Hastanede tekrarlayan lnf arktüs (%) 6 2 önemsiz 
Perlkardiyal frotman (%) 6 5 önemsiz 
Bradikardi (%) 6 4 önemsiz 
Atriyal fibrllasyon (%) 2 4 Önemsiz 
VES(%) 18 21 önmeslz 
Ventriküler taşikardi (%) 5 önemsiz 
Ventrlküler fibrilasyon (%} 8 5 önemsiz 
A-V blok(%) 2 10 önemsiz 
Dal Bloğu (%) 12 10 önemsiz 
Hastane mortalitesi (%) 16 16 önemsiz 
! yıllık mortalite 12 15 önemsiz 

• VES= Ventriküler ekstrasistol 

. ., 
Bu iki gnıp arasında hastane mortalitesi ve 1 yıllık mortalite yönünden de istatistiki 

olarak anlamlı farklılık yoktu. Ancak 1 yıllık mortalite kronik AP'i olan hastalarda daha 

düşüktü. (% 12 ye karşılık % 15 P>0.05) (Tablo XXXIV) 

c) AMI öncesi AP'i olmayan hastalarla (110 hasta)· yeni başlayan AP'i 

olanların f 40 hasta) karşılaştırılması: Bu iki gruptaki hastalar yaş,diabet hikayesi, 

infarktüs, bradikardi, perikardiyal frotman, VES, ventriküler fıbrilasyon, ventrikiller 

taşikardi, A-V blok, dal bloğu, hastane mortalitesi ve bır yıllık mortalite yönünden benzer 

özellikler gösteriyorlardı. 

Buna karşılık yeni başlayan AP'i olan hastalar daha erken (13±24'e karşılık 22±29 saat 

sonra) hasataneye müracaat etmişlerdi. Yeni başlayan AP'i olan hastalarda post infarktüs 

anginası daha sık görüldü. (% 27'ye karşılık % 10 P<0.05). Aynca hastanede sol ventrikül 

fonksiyonları da benzerdi. (:.55±1.3'e karşılık :.52±1.2, P>0.05) Tablo XXXV 
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TABLO XXXV. AMI öncesi AP'i olmayan ve yeni başlayan AP'i olan hastaların 

karşılaştırılması 

Yeni başlayan AMI öncesi 
AP'I olanlar Ap'I ol;:ı.mayanlar p 

Hasta sayısı (n) 40 110 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye 13±24 22±29 P<0.05 

·kabul arasında geçen süre 
Ortalama yaş (yıl) 55±10 55±10 Önemsiz 
Cinsiyek (%kadın) 15 10 Önemsiz 
Diabet hikayesi 10 6 önemsiz 
Sigara alışkanlığı 78 7 önemsiz 
lnfarktüsün lokallzasyonu 

Non 0(%) 5 3 Önemsiz 
Anterlor (%) 62 52 Önemsiz 
lnferlor (%) 28 38 önemsiz 
Belirlenemeyen (%) 5 

Hastanede sol ventrikül fonksiyonları 0.55±1.3 0.52±1.2 Önemsiz 
lnfarktüs sonrası anglna (%% 27 10 önemsiz 
Hastanede tekrarlayan lnfarktüs (%) 5 2 Önemsiz 
Perlkardlyal frotman (%) 10 5 önemsiz 
Bradikardl (%) 10 4· Önemsiz 
Atrlyal fibrllasyon (%) 5 4 Önemsiz 
VES(%) 25 21 Önmeslz 
Ventriküler taşikardi (%) 3 4 önemsiz 
Ventrlküler fibrllasyon (%) 10 5 Önemsiz 
A-V blok(%) 5 10 Önemsiz 
Dal Bloğu (%) 8 10 Önemsiz 
Hastane mortalitesl (%) 18 16 önemsiz 
ı yıllık mortalite 15 15 önemsiz 

• VES= Ventriküler ekstrasistol 

d) AMI üncesi kronik ye yeni baslayan AP'j olan bastalarm 

karı5ıla5tırılması: Bu iki grupta yer alan hastaların ağrının başlangıcı ile hastaneye kabul 

arasında geçen süre,, cinsiyet, infarktüsün lokalizisyonu, sol ventrikill fonksiyonları, 

infarktüs sonrası angina, hastanede tekrarlayan infarktüs, perikardiyal frotman, bradikardi, 

atriyal fıbrilasyon, VES, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, A-V blok, dal bloğu, 

hastane mortalitesi ve 1 yıllık mortalite·yönünden benzer oldukların tesbit ettik. 

TabloXXXVI 

Ancak, kronik AP'i olanların daha yaşlı olduklarını (59±8 · e karşılık 55±10, P<0,05), 

beta bloker (% 26 karşılık % 10; P<0.05) ve antianginal (kalsiyum antagonisti + nitrit) (% 64 

karşılık % 17, P<0.005) ilaç kullanımının daha fazla old~ğunu görüyoruz. (Tablo XXXVI) 
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TABLO XXXVI: İnf arktüsten önce kronik ve yeni başlayan angina pektorisi olan 

hastaların karşılaştırılması 

Kronik AP Yeni başlayan AP 

(> 1 a~} ( < 1 ay) p 

Hasta sayısı (n) 50 40 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye 12.5± 22 13.2±24 Önemsiz 
kabul edilme arasında geçen süre 

Ortalama yaş 59± 8 55±10 P< 0.05 
Cinsiyet (o/o Kadın) 12 Önemsiz 
·ınfarktüs öncesi ilaç 16 

Beta-Bloker(%) 26 10 P< 0.005 
Dlüretikler (% ) 2 3 Önemsiz 
Dlgital (%) 5 Önemsi 
Antianginal (%) 64 17 P<0.005 
(Kalsiyum antagonisti,nitrit) 

lnfarktüsün lokalizasyonu 
Non O(%) 10 5 önemsiz 
Anterior (%) 60 62 Önemsiz 
lnferior (%) . 24 28 Önemsiz 
Belirlenemeyen(%) 6 5 Önemsiz 

Hastanede sol ventrikül fonksiyonlarının durumu 0.56± 1.3 0.55±13 Önemsiz 
Erken postinfarktüs anginası (%) .24 27 Önemsiz 
Tekrarlayan lnfarktüs (%) 6 5 önemsiz 
Perikardiyal frotman (%) 6 10 önemsiz 
Bradikardi (%) 6 10 önemsiz 
Atriyal fibrilasyon (%) 2 5 Önemsiz 
VES (%) 18 25 önemsiz 
Ventriküler taşikardi (%) 3 Önemsiz 
Ventriküler fibrilasyon (%) 8 10 Önemsiz 
A-V Blok(%) 2 5 Önemsiz 
Dal Bloğu (%) 21 8 önemsiz 
Hastane mortalitesi (%) 16 18 önemsiz 
1 yıllık mortalite (%) 12 15 önemsiz 

VES = Ventriküler ekstrasistollar 

e) AMI ()ncesj AP'j olup. hastane sonrası dönemde ölen ye yaşpyan 

hastaların karşılaşhnlması: Bu iki grubun karışılaştırılmasında, hastaların cinsiyet, 

diabet hikayesi, sigara alışkanlığı, infarktüsiln lokalizasyonu, infarktils sonrası angina, 

tekrarlayan infarktüs, perikardiyal frotman, VES, ventriküler fıbrilasyon, A-V blok, ve dal 

bloğu yönünden benzer olduklarını tesbit ettik. (fablo XXXVII) 
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Buna karşılık ölen hastaların hastaneye daha erken başvurduklarını (10.1±13, karşılık 

15±23, P<0.05) ve daha yaşlı olduklarını (64±9 karşılık 56±lq, P<0.05), beta bloker (% 8'e 

karşılık% 19, P<0.05) ve antianginal (% 33'e karşılık% 49, P<0.05) ilaç kullanımının daha 

az olduğunu, yine ölen hastalarda sol ventrikill fonksiyonlarının daha kötü olduğunu 

belirledik. (Tablo XXVII) 
TABLO xxxvıı 
AMI öncesinde AP'I olup, hastane sonrası dönemde yaşamakla olan ve ölen hastaların 
karşılaştırılması 

Hasta sayısı (n} 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye kabul 
arasında geçen süre 
Ortalama yaş (yıl} 
Cinsiyet (% kadın) 
Diyabet hikayesi 
Sigara kullanımı 
lnfarktüs öncesi kullandığı ilaç 

-Betabloker (%) 
-Diüretik (%} 
-Digital (%} 
-Antlanginal (%} 
(Ca antagonisti, Nltrit} 

lnfarktüsün yeri 

- Non O(%} 
-Anterior (%} 
-lnferior (%} 

Hastanede sol ventrikül 
fonksiyonlarının durumu 
Erken postinfarktüs anginası (%} 
Tekrarlayan infarktüs (%} 
Perikardiyal frotman (%} 
Bradikardi (%) 
Atriyal fibriiasyon (%) 
VES (%}(*) 
Ventrlküler taşikardi (%} 
Ventriküler fibrilasyon (%} 
A-V Blok(%) 
Dal Bloğu (%) 

(*) VES= Ventriküler ekstra sistoller 

Ölenler 

12 

10.16±13 
64±9 
16 
8 
83 

8 

33 

8 
58 
33 

0.83±1.51 
25 
8 
25 

25 

8 
8 
8 

Yaşayanlar 

61 

15±23 
56±10 
15 
6 
80 

19 
2 
2 
49 

5 
68 
30 

0.11±0.54 
25 
2 
6 
5 
2 
19 

5 
5 
10 

P deQeri 

P< 0.05 
P< 0,05 
önemsiz 
Önemsiz 
önemsiz 

P< 0,05 

P< 0.05 

Önemsiz 
Önemsiz 

P<0.005 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
önemsiz 
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O Hastane sonrası dönemde ölen ye yasayan hastaların karsıJastırınıası: 

Bu iki grupta yer alan hastaların karşılaştırılmasında hastaneye müracaat süreleri, sigara 

alışkanlığı, cinsiyet, infarktilsün lokalizasyonu, infarktils sonrası angina, atriyal 

fibrilasyon,VES, ventriküler taşikardi, A-V blok, dal bloğu ve bradikardi yönünden 

aralarında istatistiki olarak farklılık yoktu. 

Ancak ölen hastalar daha yaşlı idi (61±11 karşılık 54±13, P<0.05). Diabetes 

mellitushastalarda,daha yüksek oranda bulundu. (% 18'e karşılık % 5, P<0.05) ölen 

hastalarda sol ventrikül fonksiyonları daha kötü idi (0.96±1.3 karşılık 0.11±0.5, P<0.001) 

Ayrıca, inferior myokard infarktilsü ölen hastalarda daha diişilktil (% 22'ye karşıık % 
40, P<0.05) (Tablo XXXVIII) 

TABLO XXXVIII Hastane sonras~ dönemde ölen (28 Hasta) ve yaşayan (135 Hasta) 

hastaların karşılaştırılması 

Ölenler Yaşayanlar p 

Hasta sayısı (n) 28 135 Onemslz 
Ağrının başlangıcı ile hastaneye 22±11 19±22 Önemsiz 
kabul arasında geçen süne 

Önemsiz Ortalama yaş (yıl) 61±11 54±13 
Cinsiyet (% Kadın) . 18 14 Önemsiz 
Diabet hikayesi (%) 18 5 P<0.05 
Sigara kullanımı (%) 82 83 Önemsiz 
lnf arktüsün lokalizasyonu 

Önemsiz -Non O(%) 4 4 
-Anterior (%) 72 56 Önemsiz 
-lnferior (%) 22 40 P<0.005 

-Belirlenemeyen (%) 10 8 Önemsiz 
Hastanede sol ventrikül fonksiyonları 0.96±1.3 0.11±0.5 P<0,001 

Postinfarktüs anginası (%) 3 2 Önemsiz 
Hastanede tekrarlayan inf arktüs(%) 3 3 Önemsiz 
Perikardiyal frotman (%) 10 7 önemsiz 
Bradikardl (%) 5 3 Önemsiz 
Atriyal fibrllasyon (%) 3 3 Önemsiz 
VES 20 18 Önemsiz 
Ventriküler taşikardi (%) 3 9 Önemsiz 
Ventriküler fibrllasyon(%) önemsiz 
A-V Blok(%) 5 6 Önemsiz 
Dal Bloğu (%) 5 5 Önemsiz 

!i' 
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TARTIŞMA 

İnfarktüs öncesindeki,· angina pektoris'in sıklığı üzerine yapılan çalışmalar 1937 

yılında başlamış ve günümüzde de halen sürdürülmektedir. Son yıllarda bu calışmalara 

yenileri eklenmiştir. Bu çalışmalarda, AMI öncesi angina pektoris'in sıklığı üzerine farklı 

sonuçlar bildirilmiştir. (3.13-15) 

AMI öncesinde angina pektoris'in sıklığını, Solomon ve arkadaşları (14) % 59, Fulton 

'/e arkadaşları (15) % 44, Mounsey ve arakadaşları (17) % 29, Wood (18) % 45, Alonzo ve 

arkadaşları (19) % 67, Pierard ve arakadşları (3) % 61,Alp ve arkadaşları (13) % 55.5 olarak 

bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda bu oran %45.5 olup literatürle uyumludur. 

AMI öncesi kronik angina pektoris'in sıklığı iizerine yapılan çalışmalarda % 25 ila % 

48 arasında değişen oranda bulgular elde edilmiştir. (3,13,15) Çalışmamızda, kronik angina 

pektoris sıklığını % 25 bulduk. Bu sonuç litaratürde bildirilen sonuçlarla uyumludur.Tablo 

xxxıx da değişik tarihlerde kronik angina pektoris'in sıklığı iizerine yapılan çalışmlarda 

elde edilen sonuçlar görülmektedir. 

TABLO XXXIX: Değişik tarihlerde AMI öncesi kronik ve yeni başlayan AP'in sıklığı 

üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar: 

Araştırmacı Anglnanın Tipi 
Kronik Anglna 

Yeni başlayan AP AP 

Harper ve arkadaşları (15) %28 % 21 

Pierard ve arkadaşları (3) %27 % 34 

Alp ve arkadaşları (13) %33 %24 

Bizim çalışmamız %25 %20 

Yeni başlayan angina pektorisin sıklığı ise % 10 ila % 59 arasında bildirilmiştir. 

(3,13-18). bu çalışmalarda en düşük oranı % 10 ile ,Yaver ve arakadaşları (16) elde 

etmişlerdir. Matsuda ve arkadaşları (1) % 13, Harper ve arkadaşları (15) % 21, Pierard ve 

arkadaşları (3) % 34, Alp ve arkadaşları (13) % 24 olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda 

yeni başlayan angina pektoris sı~lığı % 20 olarak bulunmuş olup literatüre uyumludur.(Tablo 
XXXIX) . 



43 

Yukarıda, AMI öncesi angina pektorisin sıklığı üzerine bildirilen sonuçlar birbirinden 

oldukça farklıdır. Bu farklılığın nedenleri muhtemelen hasta seçimi(16) calışmaların bir, 

kısmının hastane kayıtlarına dayanılarak retrospektif olarak yapılması(3), angina pektorisin 

başlangıcı için kriter olarak alınan sürenin farklı olmasıdır(3,13). Bir başka etkende 

çalışmaların farklı popülasyonlar üzerinde yapılmış olması olabilir(l3). 

İnfarktüs öncesindeki an2ina pektorjsjo i>oemj: Pierard ve arkadaşları (3), 

AMI öncesi angina pektorisin önemi üzerine yaptıkları çalışmada, kronik ve yeni başlayan 

angina pektorisli hasta grubunun yaş, cins, AMI öncesi ilaç kullanımı, sol ventrikül 

fonksiyonları, infarktüs sonrası angina, AMI sonrası gelişen komplikasyonlar gibi özellikleri 

yanında, hastane mortalitesi ve 3 yıllık yaşam süresi yönünden aralarında fark olmadığını 

ıesbit etmişlerdir. 

Bizde, Pierard ve arkadaşlarını~(3) çalışmalarıyla uyumlu olarak, kronik ve yeni 

başlayan angina pektorisin klinik özellikleri yanında hastane mortalitesi ve bir yıllık yaşam 

süresinin de benzer olduklarını tesbit ettik. 

Çalışmamızın sonuçlarına göre, AMI öncesi angina pektorisi olan hastalar AMI öncesi 

angina pektorisi olmayanliıra göre daha yaşlı idiler. Ve bu gruptaki kadın hasta sayısı daha 

fazlaydı. Pierard ve arkadşlarınln . (3) 'çalışmalarında da benzer sonuçlar bildirilmiştir. 

Framingham çalışmasında (20), AMI'nün erkeklerde, kadınlara nazaran çok daha sık oarak 

koroner arter hastalığının ilk ortaya çıkan klinik şekli olduğunu ortaya koymuştur. Kadınlarda 

ise koroner arter hastalığının ilk ortaya çıkan klinik şekli anginadır. Çalışmamızda da anginalı 

kadın hasta oranını daha yüksek bulduk, fakat bu istatistiki olarak anginasız hasta grubuna 

göre anlamlı farklılık göstermiyordu. 

Solomon ve arkadaşları (14) AMI'il öncesi angina pektorisi olan hastalarda anterior 

myokard infarktüslı sıklığının daha yüksek olduğunu bilidirmişlerdir. Bizde 

çalışmamızda,AMI öncesi angina pektorisi olan hastalarda, angina pektorisi olmayanlara 

göre, anterior myokard infarktüsünün daha sık görüldüğünü tesbit ettik. Ancak gruplar 

arasında , bu yönden istatistiki olarak anlamlı farklılık yoktu. 

AMI öncesi angina pektorisi olan hastalarda difffiz koroner arter hastalığı olma ihtimali 

daha yüksektir(l4,17). Midwall ve arkadaşları (1) 2 yıl içinde akut transmural myokard 

infarktüsü geçiren 97 hastaya yaptıkları angiografilerde ' infarktils öncesi ve sonrası angina 

pektorisi olanlarda multi damar hastalığının sık olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak bunun 

aksine Miller ve arkadaşları (22) ise çalışmalarında angina pektoris hikayesi ile koroner arter 

hastalığının yaygınlığı arasında bir ilişki gösteremediler. 
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Daha önce yapılan çalışmalarda, AMI öncesi angina pektorisi olan hastaların, inf arktils 

öncesi angina pektorisi olmayanlara göre, angiografi bulgularının f arkh oldu~u ileri 

sürülmüştür. AMI .öncesi angina pektorisi olan hastalarda kollateral dolaşımın daha iyi olduğu 

(2) ve bunlarda yaygın koroner arter hastalığının daha fazla olduğu ortaya atılmıştır(22). 

Fujita ve arkadaşları (2), AMI den önce angina pektorisi olan hastalarda, angiografide, 

koroner kollateral sirkülasyonun daha iyi olduğunu ve daha fazla koroner. arterin hasta 

olduğunu tesbit ettiler. 

Yaygın kanaate göre, koroner kolleteral damarlar doğuştan kalpte mevcutturlar. Ancak, 

fonksiyonel olarak inaktiv durumdadırlar. Aterosklerotik plağın ileri yaşlarda gelişmesi ve 

obstrüksiyon yapacak hale gel~esiyle, tıkanıklığın distali arasındaki basınç düşer. Böylece 

tıkanıklığın distali ile proksimali arasında basınç farkı oluşur. Bu fark, diğer koroner arter ile 

hastalıklı arterin distal kısmı arasında ~ıi tesbit edilir. Bu basınç farkı önceden mevcut olan 

anastomozlardaki kan akımını başlatır. Ve zamanla bu damarlar genişler(26). Koroner 

ateroskleroz, koroner arter a~ının bir çok dalını etkiler. Bu dallarada meydana gelen 

obstrüksiyon, hepsinde aynı düzeyde değildir. Bu nedenle ortaya çıkan basınç gradienti, 

koroner arteryel sistemin değişik yerlerinde değişik büyüklüktedir. Böylece farklı derecelerde 

akımın meydana geldiği anastomozlar ortaya çıkar(26). Postmortem çalışmalar, normal 

kalplerle arterler arasındaki anastomatik damarların 100,mikron çapında veya daha büyük 

olduklarını ortaya koymuştur (26). Yaşayan insanlarda bu damarların angiografik olarak 

görünür hale gelebilmesi için 100 mikrondan daha büyük çapa ulaşması gerekmektedir(27). 

Kolleteral damarların özellikle akut myokard inf arktüsil sırasındaki klinik rolü üzerine 

pek çok çalışma yapılmış ve kollateral dolaşımın önemi anlaşılmaya.çalışılnuştır. Gensini ve 

arakadaşlannın (26) yaptığı çalışmalarda, angiografıde kollateral damarların tesbit edilmesinin 

ağır koroner damar hastalı~ının önmeli bir göstergesi oldu~unu ileri sürmüşlerdir. Spain ve 

arkadaşlarinın yaptığı çalışmalarda (28) inter koroner anastomatik damarların sadece myokard 

inf arktüsü olanlarda genişlemiş olduklarını tesbit ettiler. 

Koroner kollateraleri olan AMI'lü hastalarda kardiyak pompa fonksiyonunun daha az 

bozulduğu, sol ventrikül dolma basıncının daha düŞük, kardiak out-put'un, atım volüm 

indeksi ve ejeksiyon fonksiyonunun daha yüksek olduğu, anormal segmental duvar 

haraketlerinin daha sınırlı kaldığı belirlenmiştir(29). Ayrıca, bu hastalarda kardiyojenik şokun 

daha az görüldüğü ve silrveyin de daha iyi olduğu gösterilmiştir. (10,29). Williams ve 

arkadaşları (29), % 85'inde AMI'den önce angina pektoris hikayesi olan 20 vakaya yaptıkları 

koroner angiografi sonucunda, angina pektoris hikayesi olanlarda koroner kolleteral 

dolaşımın çok iyi gelişmiş olduğu yada hafif derecede gelişme gösterdiği,anginası olmayan 

hastalarda ise kolleteral damarların hiç olmadığını tesbit etmişlerdir. 
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Aynı araştınnacılar iyi fonksiyon gören anastomatik damarların, sol ventrikill pompa 

fonksiyonunun bozulmasını önlediği ve erken dönemdeki prognozu dUzellttiğini ileri 

sUnnüşlerdir. 

Koroner obstrüksiyonun gelişme hızının, koroner kollateral Uzerine etkisi, hayvan 

deneylerinde de ispatlanmıştır. Bu çalışmalarda, koroner oklilzyon,3-5 günil aşan bir silrede 

tedricen meydana getirildiğinde, infarktils daha az sıklıkta görillmekte ve inf arkt sahası daha 

sınırlı kalmaktadır. Halbuki kollateral gelişme olmadan, damarın birden bire bağlanması 

nekroz sahasının büyük, mortalite oranının bir hayli yüksek olmasına yol açmaktadır. 

(25-29). Blumgart ve arkadaşları (30) miyokardial doku kaybının iyi gelişmiş kollateral 

ağıyla sınırlanabileceğini patolojik olarak gösterdiler. Nohora ve arkadaşlarının(25) yaptığı 

çalışmada k~llateral dolaşımın myokard infark sahasının sınırlandırılmasında, ·atım indeksi, 

ejeksiyon fraksiyonu ve bölgesel duvar haraketlerinin korunmasında rolil olabileceğini 

gösteriyor. 

Pierard ve arkadaşlarının (3) yaptığı çalışmada, AMI öncesi angina pektorisi olan 

hastaların erken dönemdeki sürveylerinin iyi olduğu tesbit edilmiş ve bu durumun koroner 

kollateral dolaşımın iyi gelişmiş olmasına bağlı olabileceği belirtilmiştir. 

AMI öncesi angina pektorisi ol~larda, kollateral dolaşımın daha gelişmiş olması ve 

multi damar hastalığının olma ihtimali d,aha fazladır. Bu nedenle bu hastaların hastane 

mortalitesi anginası olmayanlara göre daha düşilk, yaşam sürelerinin ise daha kısa olması 

beklenir. Ancak, bizim çalışmamızda, angina pektorisi olan ve olmayan hastalar arasında bir 

yıllık mortalite açısından bir fark bulamadık. Bu durum literatilrle uyumsuzluk 

göstermektedir. Biz hastalarımıza koroner angioğrafı yapmadık. Bu nedenle anginalı ve 

anginasız gruplarda kollateral dolaşımın birbirinden farklı olup olmadığını bilemiyoruz. 

Aynca angina olmasın'ın yeterli kollateral dolaşımı gösteremeyeceğini düşilnmekteyiz. Her iki 
hasta grubunda mortalite farkının olmamasının da takip süremizin 1 yıl gibi kısa olmasına 

bağlayabiliriz. 

Kannel ve arkadaşları (31) ilk defa myokard infarktüsU geçiren hastaların hastanedeki 

ölümlerde dahil olmak üzere, bir yıl içerisindeki mortalitenin % 19 ,Weinblatt ve arkadaşları 

(33) bu oranı 1 ila 6 ay arasında % 13.9, 6 ay ile 18 ay arasında ise % 9.3 olarak 

bildirmişlerdir. 

Pell ve arkadaşları (34) sadece erkek hastalar ilzerinde yaptıkları çalışmada, ilk iki ay 

içindeki ölüm oranını% 31, iki ay ile 12 ay arasında ise% 8.1,Gazes ve arkadaşları (35) ise 

hastanedeki sürede dahil olmak Uzere 1 yıllık mortaliteyi % 30 olarak bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda hastane ve hastane sonrası dönemdeki bir yıllık niortaliteyi % 30 

olarak tesbit ettik. Bu sonuç literatilrde bildirilenlerle uyumludur. 
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AMI'de, infarktiis öncesi angina dışında , yaş (3-4), hipertansiyon (4,40) konjestif 

kalp yetmezliği (33), ciddi aritmiler(43,44,45), cinsiyet (31,32) diabetes mellitus (14), 

infarktüs alanının genişliği (4,31,37) ve lokalizasyonu da (3-4) hem erken hem de geç 

dönemdeki mortaliteye etki eden faktörlerdir. 

Çalışmamızda 1 yıl sonunda hayatta olan hastaların yaş ortalaması ölenlerden daha az 

olup, farklılığı istatiksel açıdan anlamlı bulduk. Ölen hastaların cinsiyeti araştırıldığında kadın 

hastaların daha yüksek oranda öldliğiinU tesbit ettik. Diabet hikayesi olan hastalarda da öliim 

oranı daha yüksekti. Ölen hastalarda anterior infarktiis daha yiiksek oranda idi. 1 yıl içinde 

ölen hastalardan sol ventrikül fonksiyon bozukluğu tesbit edilen hastalardaki mortalite, 

olmayanlara göre daha yüksekti. Bu sonuçlarda literatürle uyumludur. 

SONUÇ: 

1.AMI öncesinde Angina Pektoris sıklığı % 45 idi. Yeni başlayan AP sıklığı % 20, 

kronik stable angina pektoris ise % 25 sıklıkta görilldU. 

2.AMI sonrasında, hastanedeki ölUmlerde dahil olmak u'zere 1 yıllık mortalite % 30 

olarak bulundu. Hastane mortalitesi ise % 16 idi. 

3. lnfarktüs öncesi anginası olanlarla olmayanlar·arasında hastane mortalitesi, l yıllık 

mortalite ve komplikasyonların sıklığı açısından anlamlı farklılık yoktu. 

4. Yaşlı hastalarda, kadınlarda, sol ventrikiil fonksiyonu bozuk olan hastalarda, diabet 

hikayesi olanlarda öliim oranı daha yiiksekti. 

ÖZET 

Akut myokard inf arktüsünden önceki kronik.ye yeni başlayan angina pektorisin klinik 

ve prognoz açısından önemini belirlemek için. ilk defa myokard infarktilsU geçiren 200 hasta 

çalışma kapsamına alındı. Hastalar Akut Myokard infarktilsUnden .önce anginası 

olup-olmamasına göre iki gruba ayrıldı. AMl'den önce angina pektorisi olmayan hastalar 

grup 1, olan hastalar ise Gurup il olarak sınıflandırıldı. Grup II deki hastalarda, aynca 

kronik stable anginalılar (Grup II A) ve yeni başlayan (<1 ay) anginalılar (Grup IIB) olmak 

üzere iki gruba ayrıldı. Grup l'de 110 (% 55) hasta, Grup II'de 90 (% 45) hasta, Grup il 

A'da 50 (% 25) hasta, Grup il B'de 40 (% 20) hasta vardı. Hastalara AMI'li teşhisi tipik 

hikaye ve klinik, enzim değerlerindeki yilkselme ve EKG bulgularına göre kondu. 

Hastanedeki komplikasyonlar, hastane mortalitesi ve 1 yıllık mortaliteleri araştırıldı. Gruplar 

arasındaki istatistiki farklılıklar student t testi ile bakıldı. 
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Kronik stable angina pektorisli hasta grubunun (Grup II A) klinik özellikleri, yeni 

başlayan angina pektorisli (Grup ll B) hasta gurbunun kilinik özelliklerine benzerdi. Hastane 

mortalitesi % 12 ye karşılık % 18, P>0.05 idi. 1 yıllık mortalite % 12 ye karşılık% 15, 

P>0.05 di. Grup 1 ile Grup il arasında hastane mortalitesi (% 16'e karşılık% 15, P>0.05) 

ve bir yıllık mortalite (% 13 e karşılık% 15 ,.P>0.05) benzer bulundu. Grup 1 ile Grup il 

arasında da hastane mortalitesi ve 1 yıllık mortalite açısından istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık bulunamadı. 
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