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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Koroner arter hastalığı (KAH), bütün dünyada epidemik bir halk sağlığı problemidir. 

Dünyada olduğu gibi Türkiyede de iskemik hastalıklar ölüm nedenlerinin başında 

gelmektedir. İskemik hastalıkların altında yatan temel sebep ise ateroskleroz zemininde 

trombüs gelişimidir.  

2013 ACC – AHA ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü (STEMI) kılavuzunda 

2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri`nde 683,000 yeni akut korner sendrom teşhisi 

konulduğu belirtilmektedir. Türk Erişkinlerinde Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri 

(TEKHARF) çalışması sonuçlarına göre 2000 yılı itibariyle ülkemizde 2 milyon koroner arter 

hastası vardır. Her yıl 164 bin erkek ve 111 bin kadın olmak üzere toplam 275 bin kişide daha 

yeni KAH gelişmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 160.000 kişi koroner arter hastalığı 

nedeniyle kaybedilmektedir (Onat A 2000).  

STEMI vakalarının çoğunluğu aterosklerotik plak yırtılması ile açığa çıkan 

trombojenik maddelerin bir yandan trombositleri, diğer yandan trombin yoluyla koagülasyon 

mekanizmasını uyarması ile koroner içinde trombüs oluşmasıilemeydana gelmektedir. 

Koronerler tam tıkandığında yeterli kollateral dolaşım da yoksa ilerleyici miyokard 

dokusunda nekroz gelişmektedir. Bu nedenle Akut miyokard infarktüsünde reperfüzyonun 

mümkün olduğunca hızlı sağlanması gerekmektedir. 

ST elevasyonlu miyokard infarktüsü, komplikasyonları ile birlikte mortalitenin önemli 

bir nedenidir. 1960’lı yıllardan beri STEMI mortalitesinde bir azalma görülmektedir. Bu 

azalmaya tedavi yöntemlerinde görülen gelişmelerin katkısı büyüktür. 

STEMI’ın major komplikasyonları arasında sol ventrikül pompa yetmezliği 

(kardiyojenik şok, kalp yetersizliği), kardiyak rüptür (serbest duvar rüptürü, ventriküler 
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septum rüptürü ve papiller adele rüptürü), aritmiler, postinfarkt anjina, sağ ventriküler 

yetmezlik, perikardit ve emboliye sebep olan sol ventriküler trombüs yer almaktadır. 

Akut miyokard infarktüsünde (AMI) perkütan koroner girişim (PKG) ilk kez 1982 

yılındaMeyer ve ekibi tarafından uygulanmıştır (Meyer et al 1982). 1990'lı yıllara 

gelindiğinde ise trombolitik tedavi ile karşılaştırılmalı çalışmalarda trombolitik 

tedaviyeönemli bir alternatif olabileceği görülmüştür. 1986 yılında Puel ve ekibi girişimsel 

koroner arter hastalığı tedavisindeki en önemli ikinci buluş olan intrakoroner stent 

implantasyonunu gerçekleştirmişlerdir (Puel et al 1987). 1990'lı yıllarda stent teknloljisinin 

gelişmesi, yeni kuşak ilaç kaplı stentlerin üretilmesi ve ikili antitrombosit tedavisi ile akut 

stent trombozunun büyük oranda önlenmesi ile stentler akut koroner sendromlarda yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Akut koroner sendrom hastalarında mortalite açısından risk sınıflamasının yapılması, 

hastaların uygun biçimde takip edilebilmesive optimal tedavinin verilebilmesi açısından 

önemlidir. Akut MI'lı hastaların kısa ve uzun dönem mortalite ve morbiditelerinin 

araştırılması amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

 Terminal QRS distorsiyonu Grade 3 iskemi olarak da adlandırılmaktadır ve STEMI ile 

başvuran hastalarda reperfüzyonun ve hastane içi kısa dönem mortalitenin güçlü bir 

göstergesidir.  Önceki çalışmalarda başvuru elektrokardiyografisinde (EKG) grade 3 iskemsi 

(terminal QRS distorsiyonu) olan hastaların kötü hastane içi prognoza sahip oldukları, 

fibrinolitik tedaviye yanıtlarının kötü olduğu, primer perkütan tedavi sonrasındaki 

mortalitenin yüksek ve kurtarılan miyokard bölgesinin az olduğu gösterilmiştir. Yine terminal 

QRS distorsiyonunun yüksek SYNTAX skoru ve yüksek no reflow oranları ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (Bakırcı 2014).  

 Terminal QRS distorsiyonunun uzun dönem mortalite ile ilişkisi halen tam 

araştırılmamıştır. Akut koroner sendromlarda kullanılan ve kısa dönem ve 1-3 yıllık 

mortaliteyi öngördüren Grace risk skor sistemi ile korelasyonu tam olarak bilinmemektedir. 

 



 

3 

 

Çalışmamızın amacı STEMI de, başvuru EKG`sindeki terminal QRS distorsiyonunun 

hastane içi ve uzun dönem mortalite üzerine etkisini araştırmaktır. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1 Ateroskleroz ve Aterotromboz 

Ateroskleroz; orta ve büyük çaplı arterlerin intima ve media tabakasında endotel 

disfonksiyonu ile başlayan, sonra aterosklerotik plak gelişimi ile devam eden, hayatın erken 

döneminden başlayıp kesintisiz devam eden yapısal bir hastalıktır (Fuster et al 1992). 

Ateroskleroz, kronik immünoproliferatif bir süreçtir. En sık koroner arterler, aort, iliak ve 

femoral arterler ve karotis tutulurken daha az olarak da intrakraniyel arterler tutulmaktadır.Bu 

süreç sonucunda intima ve media tabakalarında kalınlaşma, arter lümen çapında daralma ve kan 

akımında bozulma meydana gelir. Ateroskleroz, genellikle arterleri düzenli bir şekilde tutmaz. 

Yani fokal bir hastalıktır. Aterosklerotik plaklar, arteriyel sistem içinde rastgele gelişmezler. Daha 

sık olarak lümen yüzeyi ile düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) gibi kandaki partiküller arasında 

etkileşim süresinin artmış olduğu, düşük “shear stres” bulunan dallanma bölgelerine yakın 

yerlerde yerleşirler (Pole at al. 1972). 

Arter duvarı tunika intima, media, ve adventisya olmak üzere üç tabakadan oluşur. 

Tunika intima; arter duvarı ile dolaşan kan arasında bariyer tabakasıdır. “Endotelyum” adı 

verilen tek sıralı hücre tabakası, bazal membran ve az miktarda mezenşimal hücrelerden 

oluşan bağ dokusunu içerir. Tunika media; arter duvarının en geniş tabakası olup vasküler düz 

kas hücrelerini içerir. Vasküler düz kas hücreleri arteriyel hücre kitlesinin çoğunu ve tunika 

medianın esktrasellüler matriks bileşenlerini oluşturan, birbirlerine birleşme yeri kompleksleri 

ile yapışan uzun hücrelerdir. Bu hücreler dairesel tabakalar şeklinde organize olup arter 

lümenini sirküler şeklide sararlar. Tunika adventisya; media tabakasını sarıp çevredeki bağ 

dokusu stroması içine uzanır, bağ dokusu yapısındadır. İç kısmını ön planda kollajen ve 

elastin oluştururken, media tabakasından uzaklaştıkça yerini gevşek bağ dokusu alır. Liflere 

ek olarak adipositler, mast hücreleri, fibroblastlar ve sempatik sinir uçları da adventisya 

tabakasında bulunur. Normal bir arterde tunika medianın iç kısmı ve tunika intima 

avaskülerdir (Schwartz SM 1990). 
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Bozulmuş endotel yapısı ve inflamasyon aterosklerotik olayın başlamasında ve 

ilerlemesinde önemli rol oynar. Arter intimasında plazmadan kaynaklanan aterojenik 

lipoproteinlerin birikmesine karşı karmaşık bir inflamatuar ve fibroproliferatif yanıttan 

meydana gelir (Hansson and Nilsson 2003). 

Aterotromboz, aterosklerotik zeminde gelişen akuttromboz olayı olarak tanımlanır 

(Özgen ve Yılmaz 2001, Tokgözoğlu 2002). Tromboz, trombosit aktivasyonu ve agregasyonu 

sonucu oluşur ve aterosklerozun en önemli komplikasyonu olarak bilinir. Plaktaki trombotik 

olaylar, damarlarda tıkayıcı lezyonların oluşmasına sebep olarak akut iskemik semptomları 

meydana getirir. Ateroskleroz ve tromboz olarak adlandırılan bu iki ayrı süreç birbiriyle sıkı 

bir etkileşim içindedir ve aterotromboz olarak tanımlanır. Genellikle kronik stabil anginadan 

sorumlu lezyonlarda ateroskleroz daha baskınken, akut koroner sendromlarda ise sıklıkla 

trombüs oluşumu ön plandadır (Faxon et al. 2004). 

2.1.1 Ateroskleroz Epidemiyolojisi 

Koroner aterosklerotik hastalıkların (KAH) tedavisinde devam eden yeni gelişmeler 

dolayısıyla artık daha ileri yaşlarda görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre az 

gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin yaklaşık %12’ si, gelişmiş ülkelerde ise yaklaşık %15-20’si 

iskemik kalp hastalığına bağlıdır. Bu haliyle iskemik kalp hastalığı özellikle gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde başta gelen ölüm sebebidir. Son yıllardaki veriler STEMI sıklığının 

hafifçe azaldığını (tüm akut koroner sendrom tablolarının yaklaşık %30-40’ı) buna karşılık 

ST elevasyonsuz akut koroner sendrom (NSTEMI) ve kararsız anjina pektoris sıklığının ise 

arttığını göstermektedir (Onat A. 2001). 

Uzun yıllardır aterosklerozun en erken lezyonu olan yağlı çizgilenmenin erken 

çocukluk döneminde dahi aortada görülebileceği bilinmektedir. Ayrıca bugün aterosklerozun 

fetal gelişme döneminde, özellikle de hiperkolesterolemisi olan annelerin fetüslerinde 

başladığı biliniyor. Bu nedenle, bu hastalığın komplikasyonlarının önüne geçebilmek için 
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intrauterin hayattan başlayaraktüm yaşam boyu sürecek bir çaba sarf edilmelidir (Jamrozik 

2003) 

Etiyolojik, patofizyolojik, klinik ve epidemiyolojik yönlerden kompleksbir hastalık 

olmasına rağmen aterosklerozun önüne geçilebilir. Temel ve klinik çalışmalar, aterosklerotik 

klinik olayların insidansının çok fazla değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Örneğin orta 

yaştaki erkeklerde akut miyokard infarktüsü (AMI), aynı yaştaki kadınlara göre yaklaşık 3-4 

kat daha sıktır. Aterosklerotik hastalıkların insidansı  kısa süreler içerisinde hem olumlu hem 

de olumsuz yönde hızla değişebilmektedir. Bu değişiklikler sadece genetik faktörlerle 

açıklanamaz. Bu da akla çevresel faktörlerin yada yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini 

getirmektedir. Tüm popülâsyonlarda yapılan çalışmalar, aterosklerotik hastalıkların yükünü 

azaltmaya yönelik planlama yapılması ve sürecin yönetilmesine yöneliktir. Bu çabaların 

nerede ve nasıl yoğunlaşması gerektiğini anlamak için, aterosklerozun modifiye edilebilir risk 

faktörlerini ve bunların toplum içerisinde nasıl dağıldığını bilmek gerekir. 

 

2.1.2 Ateroskleroz Risk Faktörleri 

Aterosklerozla ilgili olarak yapılan büyük çalışmalarda ve multivariable analizlerde risk 

faktörü olarak beliren faktörlere major risk faktörleri denir. Major risk faktörleri toplumdaki 

risk artışının %90'ından sorumludur. (Türk Kardiyoloji Derneği Kılavuzu 2002, Framingham 

Heart Study 2002) 
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 Tablo 1:  Ateroskleroz risk faktörleri 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(DM: Diabetes Mellitus, HL: Hiperlipidemi HSP 60: Heat Shock Protein 60,HT: 
Hipertansiyon)   

Major Risk Faktörleri 

1. Yaş: Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) kılavuzlarında erkeklerde 45 yaş ve 

üzerinde, kadınlarda ise 55 yaş ve üzerinde olmanın önemli bir risk faktörü olduğu 

belirtilmektedir.  

2. Cinsiyet: Erkek cinsiyet birçok çalışmada başlı başına bir risk olarak 

belirtilmektedir. Aterosklerotik damar hastalığı kadınlarda erkeklerden 10-20 yıl 

daha geç başlamakta olup sıklığı erkeklerde 3-6 kat fazladır. Risk açısından 55 

yaşındaki bir kadın, 45 yaşındaki bir erkekle aynı seviyededir. Prematür menapoz, 

ooferektomi, ileri yaşlarda sistolik hipertansiyonun erkeklere göre daha sık olması, 

oral kontraseptif ilaç kullanımı gibi durumlar  kadınlardaki riski arttırmaktadır. 

3. Aile hikâyesi: Ailede veya birinci dereceden akrabalarında erkek olanlarda 55 

yaşın, kadın olanlarda 65 yaşın altında koroner arter hastalığının görülmesi major 

risk faktörü olarak kabul edilir. Ailesinde erken aterosklerotik kalp hastalığı öyküsü 
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olanlarda erken aterosklerotik hastalık riski 1,5-1,7 kat daha fazladır (Williams RR 

2001). 

4. Sigara: En önemli düzeltilebilen risk faktörüdür. Sigara plazma fibrinojen 

düzeyini, trombosit aktivasyonunu ve kan vizkositesini arttırır spontan trombosit 

agregasyonuna, endotelyal hücrelere artmış monosit adezyonuna, endotel aracılı 

fibrinolitik ve antitrombotik faktörlerde olumsuz değişikliklere neden olur (Seltzer 

et al. 1991). LDL oksidasyonunu arttırır ve NO düzeyini azaltması endotel bağımlı 

koroner vazodilatasyonu bozar (Rosner et al. 2005). Kan basıncı ve sempatik tonus 

üzerine olumsuz etkileri, miyokardiyal oksijen sunumundaki azalma sebebiyle 

aterotromboz riskini yükselttiği gösterilmiştir (Fusegawa et al. 1999). KAH riski, 

günde 20 taneden fazla sigara içenlerde içmeyenlere göre yaklaşık 4 kat daha fazla 

artmıştır. Öte yandan MI riskinin, 3-6 kat daha fazla oldugu bildirilmektedir (Parish 

1995). Nikotin, katran, karbonmonoksit miktarı azaltılmış hafif sigaraların daha az 

zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur (Rosenberg 1990). Sigara içenlerde mevcut 

plakların daha hızlı ilerleyerek hastalığın son evrelerine daha hızlı ulaşıldığı 

gözlenmiştir. Sigara içen akut koroner sendrom (AKS) hastalarında, sigara 

içmeyenlerle karşılaştırıldığında STEMI ile başvurma riski, sigaranın protrombotik 

etkilerini kanıtlar biçimde, iki kat daha fazladır. Sigara, MI yanında ani ölüm, aort 

anevrizması, periferik damar hastalığı ve iskemik inme riskini de arttırır. Sigara 

içiminin kesilmesi, sigara içmeye devam edenlerdeki mortalite ile 

karşılaştırıldığında koroner kalp hastalığı mortalitesini %36 azaltmıştır. Bu etkinin 

derecesi yaş, cinsiyet ve ülke ile değişmemektedir (He et al 1999, Critchly and 

Capewell 2003). 

5. Hipertansiyon: Epidemiyolojik çalışmaların çoğu sistolik ve diastolik 

hipertansiyonun koroner arter hastalığı riskini arttırdığını göstermiştir ve daha 

önceden kardiyovasküler hastalığı olanlarda mortalite ve inmeyi arttırıcı etkisinin 

daha fazla olduğu gösterilmiştir (Staesen et al 2000). Framingham Kalp 

Çalışması’nda kan basıncı normalin üst sınırında (sistolik 130-139 mmHg, diastolik 

85-89 mmHg veya her ikisi) olan hastaların, normal bireylere göre kardiyovasküler 

hastalık riski iki kat artmaktadır (Vassan et al 2001). Diastolik kan basıncında 
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10mmHg, sistolik kan basıncında 20 mmHg düşüşle inmede 63 %, KAH riskinde 

46% azalma görülmüştür (Mitchel 1997). 

6. Hiperlipidemi: Kandaki, kolesterol ve trigliseritler gibi lipitler ceşitli proteinlere 

(apoproteinler) bağlanarak lipoproteinleri oluştururlar. HDL kolesterol 

ateroskleroza neden olmaz, tam tersine antiaterojenik etki gösterir. Aksine, LDL 

kolesterol, özellikle de küçük, yoğun LDL’ler, aterojeniktir. Şilomikronlar ve 

VLDL’ler ise aterojenik değildirler ama bu trigliseritten zengin lipoproteinlerin 

yüksek konsantrasyonda bulunması pankreatite riskini arttırır. Ateroskleroz 

oluşumunda lipidlerin oynadığı rol hakkında bildiklerimiz diğer risk faktörleri 

hakkında bildiklerimizden çok daha fazladır. Kolesterol hipoteziyle birlikte 

LDL'nin en aterojenik lipoprotein olduğu anlaşılmıştır. LDL yüksekliğinin önemi 

ve LDL'yi düşrmenin yalnızca KAH riskini azaltmadığı aynı zamanda KAH`nın 

morbidite ve mortalitesini, ve bazen de total mortaliteyi anlamlı olarak azalttığı 

gösterilmiştir. Total kolesterolded % 10‘luk bir azalma, 5 yıl sonra KAH insidansını 

% 25, LDL kolesterol seviyesinde 1 mmol/L‘lik (yaklaşık 40 mg/dL) bir azalma ise 

KAH’ a bağlı mortalite ve morbiditeyi %20-25 oranında azaltmaktadır. Daha yeni 

çalışmalarda ise, sekonder koruma yapılan hastalarda LDL kolesterolün 70 mg/dl 

altınanin düşürülmesinin tekrarlayan kardiyovasküler olay riskini en düşük 

seviyeye indirdiğini göstermiştir (Baigent C 2010). LDL yüksekliği, HDL 

düşüklüğü, trigliserid yüksekliği, artmış total kolestrol/ HDL oranı, Lipoprotein (a) 

yüksekliği, non-HDL yüksekliği (LDL+VLDL), aterojenik lipoproteinlerin ana 

apoproteini olan Apolipoprotein B (apoB) yüksekliği, HDL’nin temel apoproteini 

olan. Apolipoprotein A1 (apoA1) düşüklüğü ve küçük yoğunluklu LDL partikülleri 

(LDL fenotip B ) artmış KAH ile ilişkili faktörlerdir. ApoB:ApoA1 oranının en 

güçlü risk belirteçlerinden biri olduğu kesindir (Thompson 2006). TEKHARF 

çalışmasında ise Total kolesterol/HDL oranının 5'den yüksek olmasının KAH 

oluşum riskinin en iyi prediktörlerinden biri olduğu gösterilmiştir. 

7. Diabetes Mellitus:Diabetes Mellitus (DM) hastalarında ölümlerin dörtte üçü 

koroner kalp hastalığından kaynaklıdır. DM total kardiyovasküler riski 2-8 kat 

arttırmaktadır. KAH riski aşikar DM görülmeden önce başlamaktadır. Diyabet 
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olmayanlar ile karşılaştırıldığında diyabetik hastaların hem büyük arterlerde hem de 

mikrovasküler dolaşımda aterosklerotik yükü daha fazladır. Koroner arterler 

diyabette daha yaygın olarak etkilenirler ve hastalık distal bölgelere kadar uzanır. 

Son yapılan çalışmalarda, artmış  kan glikoz düzeyi ile kardiyovasküler olaylar 

arasında bir ilişki olduğuna işaret edilse de, yakın zamana kadar özellikle glisemik 

kontrolü hedef almanın kardiyovasküler riski azaltabildiği yönünde çok delil 

bulunamamıştır (Kelly). İnsülin rezistansı da KAH açısından major bir risk faktörü 

olarak görülmektedir.  

Hipertrigliseridemi, glukoz intoleransı, düşük HDL, mikroalbuminüri, 

santral obesite ve hipertansiyon (HT) olarak tanımlanan metabolik sendrom da 

risk faktörü olarak kabul edlmektedir. Kardiovasküler Sağlık Çalışması’nda 

metabolik sendromlu hastalarda koroner ve tüm nedenlere bağlı ölümlerde belirgin 

artış olduğu tespit edilmiştir (Lakka et al 2002). 

 

Minör Risk Faktörleri 

Minör risk faktörleri arasında obezite, sedanter yaşam,  hipertrigliseridemi 

ve emosyonel stres sayılabilir. Emosyonel stres özellikle aterosklerotik koroner 

arterlerde vazokonstrüksiyona sebep olabilir. Emosyonel stres ile endotel işlev 

bozukluğu, metabolik sendrom ve ventriküler aritmiler arasındaki ilişki 

gösterilmiştir. Klinik depresyon koroner kalp hastalığını kuvvetle öngörür. 

Depresyon ile trombosit aktivasyonu ve hs-CRP seviyelerini arttırmaktadır 

(Ghiadoni L 2000, Hjemdahl P 2002, Lampert R 2000). 

 

Yeni Aterosklerotik Risk Faktörleri 

 

Kolesterol seviyelerinin öneminin bilinmesine rağmen miyokard 

infarktüslerinin yarısında belirgin hiperlipidemi yoktur. 120.000 hastanın dâhil 
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edildiği büyük bir çalışmada erkeklerin %15'inde, kadınların %19'unda hiç bir 

klasik risk faktörü saptanamamıştır (Khot et al 2003). Risk belirlenmesinin 

geliştirilmesine mutlak ihtiyaç vardır ve bu yüzden de yeni risk faktörlerinin 

tanımlanabilmesi amacıyla birçok yeni çalışma yapılmaktadır. 

Homosistein 

 

Homosisteinin KAH için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. 

Risk üzerindeki etkisi düşük seviyededir ve beslenme, metabolik etkenler ve hayat 

tarzı gibi faktörlerden etkilenmesi nedeniyle tutarlılığı genellikle azdır. 

 

Yeni kılavuzlar homositein düzeyinin rutin ölçümü önerilmemektedir. Daha 

önceki yapılan çalışmalarda plazma homosistein düzeyiyle koroner risk artışı 

arasındaki ilişki bildirilmiş olmasına rağmen MI sonrası riskle arasında neden 

sonuç ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür (Walds et al 2002). 'İnmeden 

Korunmada Vitamin Tedavisi' çalışmasında folik asit tedavisi ile homosistein 

düzeyinde orta derecede azalmanın kardiyovasküler son noktalar üzerine etkisi 

görülmemiştir (Toole et al 2004). Homosistein seviyesinin tespiti; geleneksel risk 

faktörleri olmayan, böbrek yetmezliği, erken ateroskleroz, genç yaşta ailede MI 

öyküsü veya inme öyküsünün bulunduğu kısıtlı bir hasta popülasyonlarında uygun 

olabilir. Sekonder koruma çalışmalarında iseartmış homosistein seviyelerinin kötü 

prognozla ilişkisi gösterilmiştir (Al-Obaidi et al 2000). İsviçre Kalp Çalışmasında 

koroner anjiyoplasti yapılan katılımcılarda folat, B6 vitamini, B12 vitamini 

verildiğinde restenoz, tekrar perkütan koroner girişim ihtiyacı ve koroner olaylar 

daha düşük oranda saptanmıştır 

 

Fibrinojen ve D-Dimer 

 

Kan fibrinojen seviyesi platelet agregasyonunu ve kan akışkanlığını etkiler, 

plazminojen bağlanmasıyla etkileşir ve trombinle beraber trombüs oluşumuna 
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neden olur. Fibrinojen; yaş, obezite, sigara, diabet, LDL seviyesi, alkol kullanımı, 

egzersiz HDL düşüklüğü ile ilişkilidir (Margaglione et al 1998). 

Fibrinojen, bir akut faz reaktanıdır ve inflamatuar cevapla birlikte seviyesi 

artar. Gothenburg ve Framingham kalp çalışmalarında fibrinojen düzeyi ile 

kardiyovasküler risk arasında anlamlı bir korelsyon saptanmıştır. (Wilhelmsen et al 

1984, Ma et al 1999). Fibrinojen seviyesinin ölçüm ve standardizasyonun kısıtlı 

olması (Ridker et al 2001), fibrinojenin düşürülmesinin klinik sonlanıma etkisinin 

araştırıldığı çalışmalarda herhangi bir faydanın tespit edilememesi nedeniyle 

fibrinojen seviyesinin klinikte kullanımı sınırlıdır. Klinikte D-dimer'in arteryel 

trombozu gösterme gücü azdır fakat venöz tromboemboli değerlendirilmesinde 

güçlü klinik kullanıma sahiptir (Wells et al 2003). 

Lipoprotein-a 

 

Lipoprotein (a) apo B-100 parçası, plazminojen ile homolog olan apo (a)‘ya 

bir disülfid bağı ile bağlı bir LDL parçacığıdır. 

Lipoprotein (a) yüksekliği koroner kalp hastalığı riskini 1,6 kat 

arttırmaktadır. Lipoprotein (a) düzeyi pik yapana kadar risk artışlarının çok küçük 

olduğu görülmüştür. 

27 prospektif çalışmanın metaanalizinde lipoproteindüzeyleri yüksek olan 

bireylerin 1.6 kat artmış riske sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Danesh et al 2000).  

Lipoprotein (a)‘nın kardiyovasküler olayları belirlemede diğer yeni risk 

faktörleriyle karşılaştırıldığında etki değerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Lipoprotein(a) seviyesi ölçümünün hiperfibrinojenemi veya homosistein düzeyi 

artışının eşlik ettiği durumlar, KAH veya renal yetmezliği olan hastalar, tip 2 DM 



 

13 

 

veya HL`nin bulunduğu yüksek riskli gruplarda kullanımının yararlı olabileceği ile 

ilgili çalışmalar bulunmaktadır (Cartin 2002, Koschinsky ve Marcovina 2003).  

 

2.1.3 Ateroskleroz Etyopatogenezi 

2.1.3.1 Ateroskleroz Hipotezleri 

 Ateroskleroz kanda dolaşan başta düşük dansiteli lipoprotein kolesterol 

olmak üzere, lipoptein parçacıklarının sağlam veya işlevi bozulmuş vasküler 

endoteli geçerek intima tabakasında birikmesi, okside olması ve bunun sonucunda 

tetiklenen sitokinlerin, büyüme faktörlerinin salgılanmasıyla başlayan monosit, 

makrofaj, T-lenfosit, düz kas hücresi, fibroblast gibi hücrelerin rol oynadığı kronik 

immun ve proliferatif bir damar hastalığıdır. 

Lipid hipoprotezi: 1913'te Anitschow tarafından ortaya atıldı. 

Aterosklerozun damar duvarında lipid birikmesi ile oluştuğu üzerine bir hipotezdi. 

Bu teori hiperlipidemi (HL) hastalarındaki aterosklerozu izah edebilir. 

Trombojenik hipotez: Bu hipoteze göre; aterosklerotik lezyonlar, luminal 

trombüsün arteryel duvarın içine yavaş yavaş girmesiyle oluşur. Bu hipotez 

immatür damarlardaki ilerlemiş lezyonları izah etmez. Çünkü trombüs, sebep değil 

aterosklerozun bir sonucudur. 

Hasara Yanıt Hipotezi: 1856'da Virchow tarafından ortaya atıldı. 

Aterosklerozla ilgili dejeneratif değişikliklerin hasara karşı arteryel intimanın 

iyileşme şeklindeki yanıtı sonucunda oluştuğu yönündeydi. 

Modifîye hasara yanıt hipotezi: 1973'te Russel Ross ve John Glomset 

hasara yanıt hipotezini modifiye ettiler. Endotel hasarı ve buna karşı aşırı damar 

düz kası hücresi proliferasyonu sonucunda, aterom plağın oluşumu gösterildi. Bu 
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hipotez daha sonra tekrar düzenlendi. Endotel disfonksiyonun aterosklerozun 

başında rol oynadığı fark edildi. 

İnflamasyon Teorisi: Son çalışmalar, Ross'un hipotezinin devamı olarak, 

endotelyal disfonksiyonun aterosklerozun temelinde rol oynadığını; fakat 

inflamasyonun aterosklerozun her basamağında en önemli yeri tuttuğunu  

göstermiştir. Bu sürecin merkez rolünü alan hücreler; endotelyal, inflamatuar ve 

düz kashücreleridir. Endotelyal disfonksiyon; endotelin bariyer olma özelliğini, 

seçici geçirgenliğini ve antitrombosit yapısını bozar. Bunun sonucunda gelişen 

inflamatuar ve proliferatif hadisler aterosklerotik plağı oluşturur.  

2.1.3.2 Fizyopatoloji 

 KAH iki farklı süreci içerir: sabit ve çok az tersine çevrilebilir olan, yıllar 

içinde damar lümeninin kademeli olarak daralmasına neden olan bir süreç 

(ateroskleroz) ile dinamik ve potansiyel olarak geriye çevrilebilir olan, ani ve 

beklenmedik şekilde yavaş ilerlemenin son bulup hızla tam veya kısmi koroner 

tıkanmaya yol açan süreç (tromboz veya vazospazm veya her ikisi birlikte). Böyle 

belirti veren koroner lezyonlar kronik ateroskleroz ve akut trombozun karışımını 

değişen oranda içerir. Hastada bu karışımın kesin yapısı bilinemediği için, 

aterotromboz terimi sık kullanılır.  

 Aterosklerozun yol açtığı klinik sonuçlar iyi bilinmektedir, bunları KAH, 

inme ve periferik vasküler hastalıklar oluşturur (Onat A 2001). Aterosklerozdaki 

başlangıç lezyon endoteldedir ve daha çocukluk döneminde yağlı çizgilenmeler 

olarak başlamaktadır. 

Yağlı Çizgiler 

 Aterosklerozun ilk fazında, histolojik olarak intimadaki fokal kalınlaşma ile 

birliktre düz kas hücrelerinde ve ekstraselüler matrikste artış mevcuttur. 

Hematopoetik kök hücrelerinden türediği düşünülen düz kas hücreleri intima 
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tabakasına göç eder ve orada çoğalırlar. Bunu intraselüler yada ekstraselüler lipid 

depozitlerin birikerek yağlı çizgilenmeler oluşturması takip eder. Küçük bir 

dermatan sülfat proteoglikan olan biglikan, aterosklerotik koroner arter 

segmentlerinin intima tabakalarında bulunmaktadır ve apolipoprotein E, çok düşük 

yoğunluklu lipoprotein (VLDL) kalıntıları, LDL ve HDL gibi lipoproteinlere 

bağlanarak onları bu bölgede hapsetmektedir (O` Brien 1998). Yağlı çizgiler ayrıca 

makrofajlardan ve değişken sayıda T lenfositlerden oluşmaktadır. Bu lezyon 

genişledikçe daha fazla sayıda daha fazla düz kas hücresi intima tabakasına göç 

eder. Yağlı çizgilerin derin tabakasında bulunan düz kas hücreleri apopitozise 

yatkındır. 

 

Fibröz plak 

 İlk oluşan katman okside-LDL’yi fagosite ederek köpük hücresine dönüşen 

makrofajların birikmesiyle oluşan yağ çizgileridir. Daha sonra bu yapıya düz kas ve 

fibroblast proliferasyonu ve migrasyonun eklenmesi ile fibröz plak oluşur. Fibröz 

plak, yağlı çizgilerdeki artan sayıda lipid yüklü düz kas hücrelerinin oluşturduğu 

konnektif doku birikimi ile oluşmaktadır. Plağın fibröz başlığının hacminin tüm 

plağa oranı ve kalınlığı klinik durumu belirleyen en önemli etmendir. Plak rüptürü 

nedeniyle oluşan akut koroner sendromlarda önemli olan, lezyonun darlık 

derecesinden ziyade, plağın biyolojik durumudur; buna plak hassasiyeti de denir. 

Rüptüre olmaya meyilli pek çok plak klasik koroner anjiyografide (KAG) tespit 

edilemez. 

İlerlemiş Lezyonlar 

 Daha ileri lezyonlar lümenden ve media tabakasından revaskülerize olurlar 

ve çoğu zaman kalsifiye olabilen nekrotik lipidden zengin çekirdek içerir. Endotelde 

hasar ve plak üzerine trombüs yerleşmesi ile lümende kısmi yada tam tıkanıklık 

oluşur. Trombüs ve/veya hemoraji ile birlikte komplike lezyonlar oluşur. Damar 
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duvarına tutunan trombüsün organize olması sonucu plağın boyutu artar ve lümeni 

tam tıkarsa iskemiye bağlı klinik ortaya çıkar.  

 

 

 

Şekil 1: Transvers damar kesitinde aterosklerozun zaman içinde ilerlemesi. 

 

 

2.1.3.3 Patogenez 

 Ateroskleroz patogenezinde endotel işlev bozukluğu, dislipidemi, 

inflamatuar ve immünolojik faktörler, plak rüptürünün bulunduğu birçok faktör rol 

oynamaktadır. 

 

 Endotel İşlev Bozukluğu 

            Dislipidemi ve sonrasında gelişen endotel işlev bozukluğu aterosklerozun ilk 

basamağıdır. Normal yada minimal hastalıklı koroner arterleri olan hastalar arasında 

ailede KAH öyküsünün varlığı, endotel işlev bozukluğuna işaret eden koroner arter 

kan akımı düzenlenmesindeki bozulmanın önemli bir prodüktörüdür (Schachinger 

V. 1999). 
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 Endotel işlev bozukluğu okside-LDL tarafından tetiklenir, sigara kullanımı 

ile daha da artabilir, hiperlipideminin modifiye edlmesi ile geri döndürülebilir.  

 

 Dislipidemi  

 Ateroskleroz gelişiminde lipid bozuklukları kritik bir rol oynamaktadır. 

Özellikle LDL’nin yüksek olması (NCHEP1988) ve HDL’nin düşük olması 

ateroskleroz için önemli risk faktörleridir. Dolaşımdaki LDL aterosklerotik plağın 

lipid çekirdeğinde değil, köpük hücreleri adı verilen kolesterolden zengin 

makrofajların içinde birikmektedir (Gordon T 1977). LDL’nin oksidatif 

modifikasyonu şart olan makrofajlar tarafından içeri alım işlemi makrofajlardaki 

çöpçü reseptörler aracılığı ile olmaktadır. LDL’nin makrofajlarca içeri alınması, 

başlangıçta LDL aracılı endotel hasarını önlemeye yönelik koruyucu bir mekanizma 

olsa da köpük hücrelerindeki aşırı kolesterol birikimi mitokondriyal işlev 

bozukluğuna, apopitozise ve nekroza neden olmaktadır.  Bunun sonucunda hücresel 

proteazlar, inflamatuar sitokinler ve protrombotik moleküller salınmaktadır 

(Febrarrio 2001) 

 Okside-LDL endotel hücre yüzeyinde parçalanmaya neden olabilir (Vink H 

2001), makrofajlardan sitokin salınımı ve antikor üretimi yoluyla inflamatuar ve 

immün mekanizmaları tetikleyebilir ve trombosit agregasyonunu arttırabildiği gibi 

plak instabilitesinde de önemli rol oynayabilir. LDL’nin aksine HDL ise ters 

kolesterol transferi, endotel işlevlerinin devamı, tromboza karşı koruma ve düşük 

viskozitenin sağlanması gibi özelliklere sahiptir.  
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Tablo 2: LDL nin ateroskleroz oluşumundaki yeri 

 

 

(LDL: Düşük yoğunluklu lipprotein) 

 

 İnflamasyon 

Ateroskleroz gelişiminde inflamasyonun varlığı iyi bilinmektedir. İnflamasyonun 

hem hücresel hem de humoral mekanizmalarının aterosklerozda rol oynadığı 

düşünülmektedir (Paoletti R 2004). 

 Okside-LDL yi fagosite ederk köpük hücresine dönüşen makrofajlardan bir 

dizi inflamatuar madde, sitokin ve büyüme faktörleri salınmaktadır. Bunlar arasında 

en bilinenler: monosit kemotaktik protein (MCP-1), intraselüler adhezyon molekülü 

(ICAM-1), makrofaj ve granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktörler, çözünür 

CD40 ligand, interlökin (IL)-1, IL-3, IL-8,ve IL-18 ve tümör nekroz faktör alfa 
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(TNF-α)’dır. Damar duvarının subendotelyal bölgesinde lipid birikimi ve 

sonrasında lökositlerin toplanması aterosklerozdaki vasküler inflamasyonun 

karakteristiğidir. Çeşitli çalışmalar neticesinde; kandaki monosit ve nötrofil sayısı 

ile beraber lökosit sayılarındaki artışın kardiyovasküler olayların bağımsız 

öngördürücü olduğu gösterilmiştir. Kemokin-kemokin reseptör etkileşimlerinin 

bozulması kandaki monosit sayısını etkilemekte ve kandaki nötrofil sayısının 

manipülasyonu ile aterosklerotik yük değişmektedir. Buna göre, kandaki lökosit 

sayısı tek başına kandaki ateskleroz progresyonunu değiştirebilmektedir (Gawaz M, 

1998, Takahashi M. 1996, Szmitko PE. 2003). 

 Sitokinler ateroskleroz patogenezinde kilit rol oynamaktadır. Proinflamatuar 

sitokinlerin salınımı; LDL modifikasyonu, serbest radikal formasyonu, 

hemodinamik stres, hipertansiyon ve enfeksiyontarafından tetiklenmektedir. 

Sitokinlerden özellikle IL-1ve TNF-α’nın birçok aterojenik etkisi mevcuttur. Bu 

sitokinler endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve makrofajlarda bulunan ICAM-1, 

vasküler hücre adhezyon molekülü (VCAM-1), CD40, CD40L ve selektinler gibi 

hücre yüzey moleküllerinin ekspresyonunu arttırırlar. Proinflamatuar sitokinler 

ayrıca hücre proliferasyonunu indükleyebilir, reaktif oksijen radikali üretimine 

katkıda bulunabilir,matriks metolloproteinazlarını stimüle edebilir ve doku faktör 

ekspresyonunu arttırabilirler (Young JL. 2002).  

 

 Plak Kanaması ve Rüptürü 

 Aterosklerotik plaklar ilerleyip genişledikçe, adventisya tabakasından media 

ve intima tabakasına doğru ilerleyen kendi mikrovasküler ağlarını kazanırlar. Yani 

başka bir deyişle revaskülarize olur. Bu yeni oluşan ince duvarlı damarlar çatlamaya 

ve plak içerisine kanamaya yatkındır. Plak kanaması koroner ateroskleroz 

ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Erken ateromatöz lezyonlarda glikoforin A ve 

demir izleri nadir olarak saptanırken, daha geniş nekrotik çekirdek ve makrofaj 

infiltrasyonu olan plaklarda ise bu moleküller yüksek miktarda tespit edilmiştir. Bu 

da plak komplike oldukça içine kanama oranının arttığını gösterir.  
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 Plak stenozu %70-80’i geçip miyokarda sunulan kan akımında kritik 

azalmaya yol açana kadar ateroskleroz genelde asemptomatiktir. Stenoz oranı 

arttıkça tipik anjina pektoris semptomları ortaya çıkar. Bununla birlikte akut 

koroner ve serebrovasküler sendromlar (kararsız anjina, miyokard infarktüsü, ani 

ölüm ve inme) genellikle %50 den az darlığa yol açan plakların rüptürüne bağlı 

oluşmaktadır (Falk E 1995). Plak rüptürü ayrıca asemptomatik olabilir; tekrarlayan 

sessiz rüptürleri ve trombozları izleyen yara iyileşmesi sonucu plak yükünde ve 

darlık yüzdesinde artış gözlenebilir (Burke AP 2001). Hassas plak fibröz kapsülü 

ince, kolesterol içeriği fazla, metalloproteinaz aktivasyonu artmış, matriks yapısı 

gevşek ve inflamatuar hücrelerden zengin olan plaktır. Bu plaklarda lümen içindeki 

kısmında fissür oluşumu, rüptür gelişimi veya plak içi kanama ihtimali fazladır. 

 

 

 

 

Şekil 2: Komplike aterom plağının rüptürü ve tromboze olması 
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 Akım Karakteristikleri   

 

 Aterom plakların koroner arterlerin torsiyon ve bifürkasyon bölgelerinde sık 

gözlenmesi, ateroskleroz gelişiminde kan akım hızındaki azalmanın ve düşük kan 

akış geriliminin rol oynadığını düşündürmektedir. Laminar kan akımının bozulması 

sonucu oluşan düşük kan akış gerilimi, endotel işlevlerini etkileyerek lökositlerin 

damar duvarı ile olan etkileşimlerini kolaylaştırır, monosit bağlanmsını ve LDL 

modifikasyonunu arttırabilir. Bu değişiklikler endotel hücrelerinden nitrik oksit 

salınımını ile kontrol edilmektedir. Kan akış hızının ve akış geriliminin düşük 

olduğu küçük çaplı koroner arterlerde ateroskleroz daha sık görülmektedir. 

 

 

2.2 Akut Koroner Sendromlar ve Akut ST Elevasyonlu 

Miyokard İnfarktüsü 

2.2.1 Akut Koroner Sendromların (AKS) Tanımı 

 
 Koroner kan akımının çeşitli nedenlere bağlı olarak ani olarak 

azalması/kesilmesine bağlı gelişen ve ilgili arterin beslediği miyokard dokusunda 

farklı derecelerde iskemik nekrozla sonuçlanan bir hastalıktır.  

 Akut koroner sendrom (AKS) tabiri, bir koroner arterin kan akımında ani 

bozulma ve bu arterin beslediği miyokard bölgesinde ani iskemiye yol açan bütün 

klinik durumları tanımlamak için kullanılan ortak bir terimdir. Bu tanım, kararsız 

anjina pektoris, NSTEMI, STEMI ve iskemiye bağlı oluşan ani kardiyak ölümü 

içerir 

 Miyokard infarktüsünün teşhisi genellikle 20 dakika veya daha uzun süren, 

nitratlara cevap vermeyen sıkıştırıcı vasıflı göğüs ağrısı anamnezine dayanır. 

Koroner arter hastalığı öyküsü olması, ağrının boyna, çenenin altına veya sol kola 
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yayılması ve sıkıştırıcı – yanıcı vasıflı olması AKS düşündürecek önemli 

ipuçlarındandır. Bazı hastalar ise bulantı-kusma, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı 

veya bayılma gibi daha az tipik şikayetlerle karşımıza gelir. Bu hastalar daha geç 

müracaat etmeye eğilimlidirler ve daha sıklıkla kadın, diyabetik veya yaşlı 

hastalardır. STEMİ hastalarının %30 kadarının tipik olmayan belirtilerle karşımıza 

çıktığın bilinmektedir.  

 Hastalarda ağrının başlaması ile hastaneye ulaşma arasındaki süre uzadıkça 

miyokard hasarı artmaktadır. Dolayısıyla mümkün olan en kısa sürede EKG 

çekilmeli ST segment elevasyonu saptanırsa erken reperfüzyon tedavisi 

başlanmalıdır. Amaç tıkalı olan koroner arteri mümkün olan en kısa sürede 

açmaktır. 

 Hastaların takibi sırasında ilk 24-48 saatte yaklaşık 38-38,5 dereceye ulaşan 

ateş yüksekliği görülebilir. Enfarktüsün başlangıcından sonra 4-8 saat içinde vücut 

sıcaklığı yükselme eğilimine girer ve 7-8. günlerde normale döner. Bu durum doku 

nekrozuna nonspesifik bir cevap olarak değerlendirilir. 

 Akut koroner sendrom plağın, incelmiş olan fibröz kapsülünün yırtılması ile 

başlar. Hassas plağın yırtılması için çoğu zaman tetikleyici bir faktöre ihtiyaç 

vardır. Emosyonel stres, aşırı fiziksel aktivite, ilaç alımı, akut enfeksiyon ve travma 

başlıca tetikleyici faktörlerdir. Fakat AKS oluşumu için her zaman tetikleyici bir 

faktör şart değildir.  

 Plağın hassas ve büyük olması AKS oluşumu için en önemli riski oluşturur. 

Plak yırtılması sıklıkla plağın büyümesi sırasındaolur. Bunun sonucunda trombüs 

oluşumu gözlenir. Koroner plak yırtılması esnasında, fibrinoliz ve trombosit ve 

koagülasyon kaskadının aktivasyonu arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Plak 

yırtılmasına karşı dinamik bir trombotik cevap oluşur. Tromboz ve tromboliz bu 

süreç içinde birlikte devam eder. Bu süreçte koroner akım kesilmesi ve distal 

emboliler gözlenir (Falk E. 2004). İşte bu distal emboliler nedeni ile koroner arter 

rekanalize edilse de miyokardiyal reperfüzyon tam olarak sağlanamaya bilir. Bu 

durum hastalığın uzun dönem seyrinde oldukça önemlidir (Falk E. 2003).  



 

23 

 

 Koroner arterlerin beslediği alanlara bağlı olarak akut miyokard 

enfarktüsünde etkilenen bölgeler farklılık gösterecektir. Örneğin sol ön inen arter 

(LAD) oklüzyonunda interventriküler septumun ön üçte ikisi, sol ventrikül anteriyor 

ve lateral duvarı, anterolateral papiller kasın bir kısmı ile sağ ventrikülün 

anteromediyal bölümü etkilenirken; sirkümfleks arter (Cx) oklüzyonunda 

anterolateral papiller kasın bir kısmı, sol ventrikül serbest duvarının laterali ve sol 

atriyum etkilenecektir. Sağ koroner arter (RCA) oklüzyonunda ise sağ ventrikülün 

üçte ikisi, sağ atriyum ve interventriküler septumun arka üçte biri öncelikle 

etkilenecektir. Cx veya RCA ‘dan biri baskınlığı belirleyen Arka inen arteri (PDA) 

verir. Posteromedial papiller kas da RCA ve Cx’ten beslenmektedir. Sinoatriyal nod 

%60 RCA, %40 Cx’ten; atriyoventriküler nod ise %80 RCA, %20 Cx’ten 

beslenmektedir. Dolayısıyla RCA ve Cx’in oklüzyonu ile oluşan akut miyokard 

enfarktüsü seyrinde farklı aritmiler de gözlenebilmektedir. AKS ler Şekil 3'de 

özetlenmiştir.  
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Şekil 3: Akut koroner sendromlar. 2014 ACC / AHA NSTE Akut Koroner 

Sendromlar Kılavuzundan Türkçeleştirilmiştir.  

(NSTE-AKS: ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar, NSTEMI ST elvasyonsuz 

MI, NQMI: Q dalgasız MI, QwMI: Q dalgalı MI STEMI: ST elevasyonlu MI, UA: 
Unstable angina pektoris) 
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2.2.2 Akut Miyokard İnfarktüsünün Oluşumu 

 

Akut koroner sendromlar; aterosklerotik plakların, çeşitli sebeplerle rüptürüne 

bağlı olarak gelişen tam tıkayıcı veya daraltıcı aterotromboz hadisesi sonucunda 

oluşur. 

Neredeyse tüm MI’lar koroner aterosklerozdan ve sıklıkla da üstüne oturmuş 

trombüsten kaynaklanır. Ateroskleroz dışında etiyolojide emboliler (kalsiyum, 

vejetasyon), vazospazm (kokain kullanımı, varyant anjina), konjenital koroner arter 

fistülleri, koroner diseksiyon gibi faktörler rol almaktadır. 

Epikardiyal arterlerdeki yavaş ilerleyen yüksek dereceli tıkanmalar bazen tam 

tıkanmaya neden olabilirler fakat genellikle STEMI`ye neden olmazlar. Bunun 

muhtemelsebebi ise zaman içinde zengin kollateral oluşumudur. AKS lerde KAG da 

sorumlu lezyon genelde %50'nin altında darlık gösterir. 

STEMİ sirkadiyen değişiklik göstermekte ve sabahın erken saatlerinde daha 

sık görülmektedir. Bu durum kan basıncı artışı ile sonuçlanan beta adrenerjik uyarı, 

hiperkoagülabilite ve trombosit hiperaktivitesinin etkileşimi ile açıklanabilir. Fiziksel 

ve emosyonel stres gibi sempatik deşarj ve vazokonstrüksiyonda artışa yol açabilecek 

aktiviteler de plak yırtılması ve koroner tromboza yol açabilmektedir. 

Bazı hastaların bilinen geleneksel risk faktörleri dışında plak yırtılmasına 

genetik yatkınlıkları bulunur (Falk et al 1995). Plak yırtılması sonucunda kanla 

plaktan salınan materyallerin temasıyla; platelet aktivasyonu, agregasyonu, trombin 

oluşumu ve en son trombüs oluşumu görülür (Davies 2000). AKS oluşmasında rol 

alan başlıca  faktörler Şekil 4' de özetlenmiştir. 
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Şekil 4. Akut Koroner Sendromların Patogenezi 

 

 

Hassas plakların yapısal özellikleri, stress durumları, fibröz kepin omuz 

bölgesine yakın olan hassas bölgeleri plak yırtılmasında etkilidir (Malek et al 1999).  

SKB, kalp hızı, kan vizkositesi, PAI-1 düzeyi, plazma kortizol düzeyi, epinefrin 

düzeyleri stress sonunda yükselir ve tromboza meyil oluştururlar. Bu parametrelerin 

gün içinde ve mevsimsel değişiklik göstermesi; STEMI'nin sabahın erken saatlerinde, 
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kış aylarında ve doğal afetlerden gibi durumlardan sonra artmasını açıklar. (Galis 

1995, Kloner and Leor 1999) 

Yırtılmaya eğilimli plakların morfolojik özellikleri farklılıklar göstermektedir 

(Falk et al 1995). Aşağıda hassas plakların özellikleri belirtilmiştir. 

 Büyük ve hassas lipid çekirdekleri vardır. (Plağın %40`ından dan büyük) 

 Kollajenden fakir, ince fibröz başlıkları vardır. (65 μm den daha büyük) 

 Makrofajlar başta olmak üzere çok miktarda inflamatuar hücre içerirler 

 Düz kas hücreleri azdır, kollajen sentezi azalmıştır. 

 Matriks yıkımı artmıştır. (Artmış MMP aktivitesi, düşük doku MMP inhibitörü 

aktivitesi) 

 Pozitif remodeling, neovaskülarizasyon ve inflamasyon görülür. 

 

STEMI ile başvuran hastaların %75'inde Q dalgaları oluşurken %25'inde ise 

oluşmaz. Transmural olmayan bu infarktlar genellikle daha önceden ciddi darlık 

bulunan lezyonların komplike olmasıyla oluşur. Ciddi lezyonlar kollaeral oluşumu 

nedeniyle transmural infarkt oluşmasını engelleyebilirler. Genellikle daha az ciddi 

lezyonların  komplike olmasıyla STEMI ve transmural infarkt oluşur. 

Yeterli kollateral damarlanma nekrozu önler ve sessiz koroner tıkanmaya 

sebep olur. 

İskemiden infarkta giden değişiklikler genelde 15-20 dakikadan sonra başlar. 

Bu erken evrede reperfüzyon yapıldığında nekroz gelişimi önlenebilir.  
 



 

 

28 

STEMI hastaların otopsi sonuçlarına göre %75'inde birden fazla koroner 

arterlerde kritk lezyon tespit edilmektedir. Yaklşık %50`sinde ise 3 damar hastalığı 

görülmektedir. Yaşayan MI'lı hastalarda ise genelikle tek damar hastalığı olduğu 

görülmüştür. İlk saatlerde yapılan KAG da %90 hastada tam tıkanma saptanır. 

Kronik total oklüzyon her zaman MI ile ilişkili değildir. MI oluşumunu, 

kollaterallerinolup olmaması lezyonun yeri, oluşma hızı, beslediği alanın genişliği, 

miyokardın metabolizma hızı belirler. 

AKS hastalarının %5'inde koroner arter anatomisi normaldir. Erimiş emboli, 

geçici platelet agregasyonu, uzamış koroner spazmı bu AKS`lerden sorumlu 

olabilir. MI öncesi KAG yapılmış hastalarda ciddi lezyonların bulunması, daha az 

ciddi lezyonları olanlara göre daha sık STEMI'a neden olur. Fakat tam tıkanmaların 

çoğu daha önceden tespit edilmiş %50'den daha az ciddi lezyonlarda görülmektedir. 

Bu veriler, STEMI'ın daha önce rüptüre olmamış non-kritik, lipidden zengin plağın, 

aniden rüptüre olması sonucu oluştuğu  görüşünü desteklemektedir. 

2.2.3. Akut Miyokard İnfarktüsünün Doğal Seyri 

AKS de tüm ölümlerin %30-50'si olayınilk ayında olmaktadır. Bu ölümlerin 

yaklaşık yarısı da ilk 2 saat içinde görülür (Armstrong et al 1972). Fibrinolitik 

tedavinin, primer perkütan koroner girişimin ve asetilsalisilik asit kullanımının 

yaygınlaşmasıyla mortalite oranları %25-30'dan %6-7 seviyesine kadar düşmüştür. 

Avrupa Kalp Araştırması sonuçlarına göre, STEMI hastalarında mortalite oranı ilk 

ayda %8,4 bulunmuştur (Hasai et al 2002). WHO-MONICA araştırmacıları ise 

KAH için yeni tedavilerin geliştirilmesinin, koroner hadiselerde ve 1 ay içindeki 

ölüm oranlarda azalmayla yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermişlerdir 

(Tunstall-Pedoe et al 1999). 
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2.3 Miyokard İnfarktüsünün Klinik Sınıflaması 

 Miyokard infarktüsü, fizyopatolojik, klinik ve prognostik farklılıklara ve tedavi 

stratejilerine göre çeşitli tiplere sınıflandırılmaktadır (Tablo 3). 

 

 

Tablo 3:Miyokard infarktüsünün evrensel sınıflaması. 3. Evrensel MI`ın tanımı 

kılavuzundan alınmıştır. 
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Şekil 5:MI tipleri. 2012 ESC 3. Evrensel MI`ın Tanımı Kılavuzundan 

Türkçeleştirilmiştir. (MI: Miyokard İnfarkttüsü) 

 

2.4 Akut Miyokard İnfarktüsünün Yönetimi 

2.4.1 Akut Miyokard İnfarktüsünün Teşhisi ve Akut ST 

Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastasına Yaklaşım 

2.4.1.2 Fizik Muayene ve Anamnez 

 

 Öncelikle kısa biranamnez alınarak önceki KAH, stabil ve kararsız angina 

varlığı, koroner bypass veya PKG hikayesi sorgulanır. Göğüs ağrısı ve eşlik eden 
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semptomları, risk faktörleri varlığı, aort diseksiyonu olasılığı, kanama riski, 

serebrovasküler hastalık muayene arazları değerlendirilir.   

  

 MI`ın teşhisi genellikle 20 dakikaveya daha uzun süren, nitratlara cevap 

vermeyen ciddi sıkıştırıcı göğüs ağrısına dayanır. Geçmiş koroner arter hastalığı 

hikâyesi, ağrının boyna, çenenin altına veya sol kola yayılması önemli ipuçlarındandır. 

  

 Prodromal belirtiler; angina pektorise benzer istirahat veya daha az eforla ortaya 

çıkan göğüste rahatsızlık hissidir. Halsizlik, aşırı yorgunluk hali sıkça eşlik eder.  

  

 Ağrının özelliği çok değişkenlik gösterir. Hastaların pek çoğunda dayanılmaz, 

uzamış, ve genellikle de 30 dakikadan fazla süren bir ağrı olur. Genelde boğucu, ezici, 

bunaltıcı, göğüste bir ağırlık hissi olarak tarif edilir. Sternum arkasından genellikle her 

iki göğüs bölgesine yayılan, sol kola, ele, ulnar bölgeye de yayılabilen bir ağrıdır. 

Bazen epigastriumda rahatsızlık hissi olarak da tariflenebilir. Bazı hastalarda ise 

çeneye, omuzlara ve kollara yayılır. 

 

 Fizik muayene, MI teşhisinde tek başına fazla yardımcı olamaz. Fizik muayene 

diğer MI'ı taklit eden durumları dışlamak, risk sınıflaması yapmak, yeni gelişen kalp 

yetmezliğini belirlemek ve akut MI mekanik komplikasyonlarını anlayabilmek için 

bazal muayeneyi oluşturması açısından önemlidir. Fizik muayenede özgün bir işaret 

yoktur fakat çoğu hastada otonom sinir sistemi aktivasyonuna bağlı solukluk, terleme, 

hipotansiyon gibi bulgular görülür. Düzensiz nabız, bradikardi veya taşikardi, üçüncü 

kalp sesi ve bazalde raller görülebilir.  

  

 Prekordiyumun palpasyon muayenesi genelde normaldir, ancak  STEMI 

hastalarında sıklıkla azalmış ventrikül kompliyansına karşı şiddetli kasılan sol 

atriyuma ait duyulan dördüncü kalp sesi ile eş zamanlı bir presistolik pulsasyon 

alınabilir. Oskültasyonda en sık duyulan ek ses dördüncü kalp sesidir. Dördüncü kalp 

sesinin duyulmasının nedeni, infarktüs sonrası ventrikül kompliyansının azalması ve 
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atriyal kasılmanın, presistolik dönemde (S1’den önce) ses oluşmasına neden olmasıdır. 

MI seyrinde kardiyak oskültasyonda mitral ve triküspit kapak yetersizliklerinden 

kaynaklanan üfürümler duyulabilir. Mitral yetersizliği iki nedenden dolayı gelişebilir. 

i. Geniş bir infarktüs sonrası LV’nin dilate olması ve bunun sonucunda mitral 

kapağın kapanmasının bozulması, 

ii. Mitral kapak ile ilgili papiller adele veya kordaların infarkt alanında kalması 

sonucu yetersizlik gelişmesi şeklinde olabilir. 

 Ventriküler septum rüptüründen (VSR) kaynaklanan sistolik üfürüm sol sternal 

kenarda en iyi duyulur. Perikardiyal sürtünme (Perikardiyal frotmanı) sesi STEMI’li 

hastalarda, özelliklede geniş transmural infarktüs olanlarda duyulabilir. En sık 

infarktüsü izleyen ikinci ve üçüncü günlerinde ortaya çıkmakla beraber ilk günden 

üçüncü haftaya kadar değişen herhangi bir dönemde duyulabilir. 

Miyokard infarktüsü kalp kası hücrelerinin uzamış iskemi nedeniyle ölmesi 

olarak tanımlanır. Klinik, elektrokardiyografik (EKG), biyokimyasal ve patolojik 

özellikleriyle ilişkilendirilecek bir çok farklı açıdan tanımlanabilir. Avrupa 

Kardiyoloji Derneği 2012 yılında üçüncüsünü yayınladığı Myokartd İnfarktüsünün 

3. Evrensel Tanımı Kılavuzunda; miyokard infarktüsünün evrensel tanımını şu 

şekilde yapmıştır; Kardiyak biyomarkerlarda (tercihen de troponin), en az bir değer 

üst referans sınırının 99. persantilini aşacak şekilde yükselme ve/veya düşüş 

saptanması ile birlikte aşağıdakilerden en az birinin bulunması: 

 

• İskemi belirtileri; 

• Yeni veya tahminen yeni anlamlı ST-T değişiklikleri veya yeni Sol dal 

bloğu; 

• EKG’de patolojik Q dalgalarının gelişmesi; 

• Yeni oluşmuş canlı miyokard dokusu kaybının görüntülenmesi 

• KAG  ya da otopsi ile intrakoroner trombüsün tespiti. 
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•Kardiyak biyomarkerlar için kan alınamadan ya da yükselmeden gerçekleşen, 

miyokard iskemisini düşündüren belirtiler ve yeni olduğu düşünülen EKG 

değişiklikleri veya yeni LBBB’nin eşlik ettiği kardiyak ölüm. 

  

 2.4.1.3 EKG 

 

 Acil servise göğüs ağrısı başvuran her hastay ilk 5 dakika içinde EKG 

çekilmeli ve eğer ilk EKG normal veya teşhis ettirici değilse seri olarak 

tekrarlanmalıdır. EKG'de ST segment elevasyonu tespiti durumunda acil reperfüzyon 

tedavisi verilmesi gereklidir. 

 Miyokard iskemisi veya infarktüsünün EKG değişiklikleri PR segmentinde, 

QRS kompleksinde, ST segmentinde veya T dalgalarında kaydedilebilir. Miyokard 

iskemisinin en erken göstergeleri tipik olarak T dalga ve ST-segment değişiklikleridir. 

Birbiri ile ilişkili en az iki derivasyonda yüksek simetrik hiperakut T dalgaları, ST 

segment elevasyonu olması STEMI öncesindeki erken bulgudur. 

 Uzamış yeni ST elevasyonu (örneğin >20 dakika), özellikle resiprokal ST 

segment depresyonu ile ilişkili ise, genellikle akut MI teşhisi koydurur.  

ST segment sapmasının büyüklüğünün tayini için J noktası kullanılır. Yeni 

veya yeni olduğu düşünülen ≥0,1 mV J noktası elevasyonu V2 ve V3 dışındaki tüm 

derivasyonlarda gereklidir. Kırk yaş altı sağlıklı erkeklerde V2 ve V3 

derivasyonlarında 0,25 mV’ a kadar J noktası elevasyonu bulunabilir, üzerinde olması 

ST elevasyonu teşhisi koydurur. Kadınlarda V2 ve V3 derivasyonlarında J noktası 

elevasyonu erkeklerden daha azdır. Tablo 4 de ST elevasyonu teşhisi için gerekli 

kriterler sıralanmıştır. İlişkili derivasyonlar ise, anteriyor derivasyonlar (V1-V6), 

inferiyor derivasyonlar (DII, DIII, aVF) veya lateral/apikal derivasyonlar (DI, aVL) 

gibi derivasyon gruplarını ifade eder. V3R ve V4R gibi ek derivasyonlar sağ ventrikül 

serbest duvarını ve V7-V9 gibi ek derivasyonlar inferobazal duvarı yansıtırlar. V1-3 
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derivasyonlarında ST depresyonu, özellikle terminal T dalgaların pozitif olduğu 

durumlarda posterior infarktüsü düşündürebilir ancak özgül değildir (Tygesen 2012). 

 STEMİ olgularında EKG’de tipik olarak üç evre gözlenmektedir. ST segment 

yükselmesinin gözlendiği akut evrede T dalgası pozitiftir. ST segmentinin izoelektrik 

hatta inmeye başladığı subakut evrede T dalgası bifazik olarak gözlenir ve patolojik Q 

dalgası oluşmaya başlar. Kronik evrede ise ST segmenti izoelektrik hattadır ve T 

dalgası pozitif veya negatif olabilir. Transmural enfarktüs oluşmuşsa, 30 msn’den daha 

geniş ve 1 mm’den daha derin olarak tanımlanan patolojik Q dalgası ortaya 

çıkmaktadır (hastaların %50’sinden azında görülür). Eğer ST segmenti kronik evrede 

halen yüksek izleniyorsa infarktüs geçirilen bölgede anevrizma geliştiği düşünülür 

 

 EKG yorumlanması, acil tedavinin başlanması gereken bazı vakalarda güç 

olabilir.Bunlar; Sol dal bloğu varlığında, akut miyokard infarktüsünün EKG teşhisi 

zordur, ancak belirgin ST bozuklukları mevcutsa sıklıkla mümkündür. Teşhise 

yardımcı olmak için, bazı karmaşık algoritmalar oluşturulmuştur ancak bunlar kesin 

teşhis koydurmaz. Aynı yönde ST elevasyonunun varlığı (QRS yönü pozitif olan 

derivasyonlarda) tıkalı bir enfarkt arteri ile birlikte gelişmekte olan miyokard 

infarktüsünün en iyi göstergelerinden biri gibi görülmektedir. Tromboliz 

çalışmalarından elde edilen geçmiş veriler LBBB ve miyokard infarktüsü şüphesi olan 

hastalarda reperfüzyon tedavisinin genel olarak faydalı olduğunu göstermiştir. Ancak, 

acil serviste değerlendirilen ve LBBB görülen birçok hastada akut koroner tıkanıklık 

bulunmamaktadır ve PKG gerektirmemektedir. Eski bir EKG, LBBB’nin yeni olup 

olmadığı konusunda değerli bilgiler verir (Tygesen 2012). 
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Tablo 4: Akut miyokard iskemisinin EKG göstergeleri (Sol dal bloğu ve Sol ventrikül 
hipertrofisi olmaksızın) 
 

 
 

 
Tablo 5: Geçirilmiş MI ile ilgili EKG değişiklikleri 
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Tablo 6: EKG'de LBBB varlığında Akut MI Tanı Kriterleri (Sgarbossa Kriterleri).  

Total skorun 3 ve üzerinde olması >90 özgüllük ve %88 pozitif  prediktivite gösterir. 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 Biyokimyasal Belirteçler 

 

İdeal bir kardiyak belirteç tamamıyla miyokarda özgün olmalıdır. Kalpte 

yüksek düzeyde bulunmalı, kalp dışındaki dokularda ve dolaşımda minimal düzeyde 

olmalı ya da hiç saptanmamalıdır. Ayrıca AMI sonrasında erken yükselip yeterli süre 

kanda ölçülebilir seviyede bulunmalıdır. Ancak tekrarlayan MI`ın  saptanmasını 

engelleyecek kadar da uzun kalmaması gerekir. Seviyesi hasarının derecesi ile orantılı 

olarak artmalıdır. Ölçüm yöntemi ucuz, kolay, hızlı ve kantitatif olmalıdır. Ancak bu 

özelliklerin tamamını içeren bir kardiyak enzim veya protein henüz 

tanımlanamamıştır. 

Miyoglobin 

Kalp ve iskelet kasında bolca bulunan bir proteindir. AMI için duyarlıdır ancak 

kardiyak özgüllüğünün olmaması klinik kullanımını kısıtlar. Hasar sırasında 

miyokarddan hızla salınır ve böbreklerden hızlı itrah edilir. Hızlı kinetiği nedeniyle 

miyoglobin, akut bir olayın başlangıcından sonra erken dönemde (ilk 1-4 saat içinde 
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pik yapar) yükselir ve bu nedenle, MI ın erken teşhisi veya ekarte edilmesi açısından 

önemlidir. 

 

Kreatin kinaz ve Kreatin kinaz-MB (CK/CK-MB) 

 

Kalpte yer alan total CK'nın %20'si MB formundadır. Bu da MI teşhisinde 

hassaslık ve özgüllüğe sebep olur. İskelet kasında ise %5 oranında bulunur. Bu 

nedenle travma ve inflamasyon gibi durumlarda da yükselmesi özgüllüğünü 

azaltmaktadır. 

Serum CK ve CK-MB'nin kandaki seviyesi MI başlangıcından 4-8 saat sonra 

normal sınırların üzerine çıkar. 20-24 saatte pik değere ve 48-72 saat içerisinde 

normal seviyesine ulaşır. Ancak serum enzim tayini ile kesin MI teşhisi için 

semptomların başlamasından itibaren en az 6-12 saat geçmesi gerekir. Total CK ve 

CK- MB düzeyleri infarkt alanının genişliği ile orantılıdır ve prognozun önemli bir 

belirtecidir. 

 

Troponinler (Troponin C, I, T) 

 

Troponinlerin en önemli kullanım alanı yüksek duyarlılıkları, hızlı 

uygulanabilme ve yorumlanabilme özellikleri ile miyokard infarktüsünün erken 

teşhisidir. Troponin kompleksi 3 ana molekülden oluşur. Bunlar troponin T, I ve C'dir. 

Troponin C kalsiyumu bağlayarak kasılmayı başlatırken, troponin I aktini bağlar ve 

istirahat sırasında aktin-miyozin etkileşimini inhibe eder. Troponin T ise troponin 

kompleksinin tropomiyozine bağlanmasını sağlar. 

 

Troponinlerin en önemli kullanım alanı MI'ın teşhisidir. Yapılan çalışmalar 

neticesnde troponinlerin MI'daki duyarlılık ve özgünlüğünün diğer kardiyak 

enzimlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Troponinler MI'dan sonraki ilk 3 saat 

içerisinde yükselmeye başlarlar. Troponin I'daki artış 7-10 gün, troponin T'deki artış 
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ise MI sonrası 10-14 gün kadar devam eder. Bu uzamış süreler MI' ın gecikmiş 

teşhisinde faydalıdır. Troponin yüksekliğinin reperfüzyondan bağımsız olarak infarkt 

genişliğini tahmin edebileceği de gösterilmiştir. 

Troponinlerin en önemli kullanım alanlarından biri de minör miyokard 

hasarının teşhisidir. Kanda rutin kullanımda olan diğer belirteçler normal iken 

troponinlerin artması minör miyokard hasarı olarak tanımlanmaktadır. 

MI da ölüm açısından kısa dönem prognoz (30 gün) tahmini açısından en iyi 

biyobelirteçler oldukları bilinmektedir. Hastanın hastaneye başvurusunda negatif 

saptanan tek bir troponin değeri AKS tanısını dışlamak için yeterli görülmemektedir. 

Miyokardiyal hasarı kanıtlamak veya dışlamak için hasta kabulünden 6-12 saat sonra 

yeni bir ölçüm yapmak gerekmektedir. Troponinler miyokardiyal hasar belirteçleri 

olmakla beraber yüksek saptandıkları her koşulda AMİ düşünmek doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır.  

AKS dışında bazı durumlarda da troponin yüksek saptanabilir ve troponinler de 

artış gözlenebilir. Bunlar aşağıda listelenmişlerdir. 

 Ağır konjestif kalp yetersizliği 

 Aort diseksiyonu, aort kapak hastalığı veya hipertrofik obsktrüktif 

kardiyomiyopati (KMP) 

 Kardiyak kontüzyon, ablasyon, kardiyoversiyon veya endomiyokardiyal 
biyopsi 

 Endokardit ve miyokardit 

 Apikal balonlaşma sendromu 

 Hipertansif kriz 

 Taşiaritmiler ve bradiaritmiler 

 İnme ve subaraknoid kanama dâhil nörolojik hastalıklar 
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 Pulmoner emboli, ciddi pulmoner hipertansiyon 

 Kronik ve akut böbrek yetersizliği (özellikle serum kreatinin >2,5 mg/dl) 

 Hipotiroidi 

 Rabdomiyoliz 

 İnfiltratif hastalıklar (amiloidoz, sarkoidoz, hemokromatoz, skleroderma) 

 Bedenin yüzde otuzundan fazlasını etkileyen ciddi yanıklar 

 İlaç toksisitesi (5-fluorourasil, adriyamisin, herceptin, yılan zehiri) 

 Solunum yetersizliği, sepsis vb durumlardır. 
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Tablo 7: Miyokard hasarı nedeniyle Troponin değerlerini yükselten nedenler. 

3. Evrensel MI`ın tanımı kılavuzundan alınmıştır. 
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Tablo 8: STEMI de biyobelirteçler, ilk yükseliş zamanları ortalama pik 

zamanları ve normale dönme zamanları. 

 

 

 2.4.1.5 Ekokardiyografi 

 Akut göğüs ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde hasta başı sık 

kullanılan bir görüntüleme yöntemi haline gelmiştir. Bölgesel duvar hareket 

bozuklukları tıkanmadan bir kaç saniye sonra daha nekroz gelişmeden oluşmaya 

başlar. Fakat sol ventrikül duvar hareket bozuklukları her zaman MI`a özgü değildir ve 

iskemi ya da eski bir infarkta bağlı olarak da gelişebilir. Standart ekokardiyografi, akut 
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aort diseksiyonu, perikardial effüzyon ve pulmoner emboli gibi göğüs ağrısının diğer 

sebeplerini teşhis etmek için önemli değere sahiptir.  

 

2.4.2 Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Tedavisi 

 

Akut STEMI ile başvuran hastalara;eğer varsa anksiyete ve ağrının giderilmesi 

içn intravenöz opioidler (4-8 mg morfin), oksijen saturasyonu %95 in altında 

olanlarda ve akut dekompanse kalp yetmezliği gelişenlerde nazal O2 (2-4/L) 

uygulanmalıdır. 

Asetil Salisilik Asit: Başlıca etkisi siklooksijenaz enzimini geriye dönüşümsüz 

olarak inhibisyonu ile tromboksan A2 oluşumunu engellemesidir. 17187 hastanın 

randomize edildiği ISIS-2 çalışmasında aspirin beş haftalık mortaliteyi %23 oranında 

azaltmıştır. STEMİ ile başvuran hastalara mümkün olduğunca erken aspirin 

verilmelidir. Aspirin çiğnenebilir tablet olarak oral 150-325 mg dozundan başlanılır 

(etkisi geç başladığı için enterik kaplı aspirin verilmemelidir) daha sonra ömür boyu 

oral yoldan 75-160 mg (genelde 100 mg) günlük dozlar halinde devam edilir. 

Nitrat: Koroner spazmdan şüphenilen hastalarda sublingual yada iv olarak 

uygulanırlar. Nitratlar 80000 hastanın dâhil edildiği geniş çaplı bir çalışmada mortalite 

oranlarında anlamlı bir azalma sağlamamıştır. Kalp yetmezliği bulguları bulunan, 

göğüs ağrısı devam eden ve hipertansif olan AKS hastalarında faydalı olabilir. Sistolik 

kan basıncı 90 mmHg`nın altında olanlarda, sağ ventrikül infarktüsünden 

şüphelenilenlerde ve son 24 saat içinde fosfodiesteraz inhibitörü (sildenafil vb.) 

kullanmış olanlarda kullanılmamalıdır. 

Antitrombin tedavi: Koagülasyon basamaklarının aktivasyonu ile oluşan 

trombin, fibrin oluşumunda ve plateletlerin aktive edilmesinde önemli rol oynar. 
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STEMİ de reperfüzyon tedavisinden bağımsız olarak koagülasyon sisteminin inhibe 

edilmesi de gerekir. ISIS-3 ve GISSI-2 çalışmalarında unfraksiyone heparin (UFH) ve 

plasebo karşılaştırılmış ve 30 günlük ölüm oranlarında azalma görülmüş, total inme 

riskinde anlamlı olmamakla birlikte azlama hemorajik inme ve sistemik kanama 

riskinde bir ise miktar artma görülmüştür. Fibrin spesifik ajanlarla enoksaparin veya 

UFH kullanımı önerilmektedir. Alteplaz ile birlikte intravenöz heparin kullanımının 

enfartktan sorumlu damar açıklığı üzerine faydalı etkisinin olduğu gösterilmiştir 

(Bleich 1990). PKG uygulanan hastalarda 70-100 U/kg heparin infüzyonu verilmesi 

önerilmektedir. GpIIb/IIIa inhibitörü ile kullanılacaksa dozun yarıya düşürülmesi 

gerekir. Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), trombolitik tedavi alan hastalarda 

ciddi böbrek yetersizliği yoksa standart heparine alternatif olabilir. ASSENT-3 

çalışmasında tenekteplaz alanlarda enoksaparin ile UFH karşılaştırılmış, 30 günlük 

ölüm, hastane içi reinfarkt ve tekrarlayan iskemide UFH’ye göre azalma 

gösterilmiştir. EXTRACT-TIMI-25 çalışmasında ise trombolitik verilen 20,506 

hastaya en az 48 saat UFH veya enoksaparin verilmiş ölüm veya rekürren MI’da 

enoksaparin lehine üstünlük görülmüştür fakat majör kanamalarda artış saptanmıştır.  

Tienopridinler: Plateletlerin ADP aracılığıyla uyarılmasını inhibe ederek 

antiplatelet etki göstermektedir.  

Klopidogrel klinikte sık kullanılan bir tienopiridin türevidir. 45852 akut 

miyokard infarktüs hastanın alındığı COMMIT çalışmasında aspirine ek olarak 

klopidogrel verilmesi durumunda ölüm, tekrar infarktüs geçirme ve inme oranlarında 

plaseboya göre anlamlı düşüş görülmüştür (COMMIT 2005). Klinik uygulamada 

primer PKG yapılan hastalara ortalama 300 mg tercihen 600 mg yükleme dozu 

ardından günlük 75 mg klopidogrel verilmesini önerilmektedir. Ayrıca trombolitik 

tedavi verilen hastalarda 75 yaşın altında olanlara 300 mg yükleme dozu ardından 

günlük 75 mg idame şeklinde, 75 yaşın üstünde olanlara yükleme yapılmadan günde 

bir defa 75 mg şeklinde verilmesi önerilmektedir.  
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Prasugrel bir ADP reseptör antagonisti olup tienopridin grubunda olup 

TRITON TIMI 38 çalışmasıyla kılavuz önerilerine girmiştir. PPKG uygulanacak 

STEMİ’li hastalarda 60 mg 38 yükleme dozu sonrası 10 mg günlük idame doz 

şeklinde sınıf 1 olarak önerilmektedir (TRITON TIMI 38 2007). 

Tikagrelor oral yolla alınan, geri dönüşlümü olarak P2Y12 inhibitörüne 

bağlanan, yarılanma ömrü yaklaşık 12 saat olan bir siklopentil - triyazolopirimidin 

bileşimidir. ESC ST elevasyonlu MI  kılavuzu primer PKG uygulanan hastalarda 

tikagreloru sınıf I olarak önermektedir (PLATO 2009).  

Beta-blokörler: Beta-blokörler akut MI ile başvuran hipotansiyon, bradikardi, 

kardiyojenik şokun ve S3 ün bulunmadığı hastalara uygulanabilir. İntravenöz beta-

blokörler ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda, infarkt boyutunu sınırlandırdıkları, 

malign aritmilerin  sıklığını azalttıkları ve de ağrıyı gösterilmiştir. 28 çalşımanın 

derlendiği bir meta analizde ise iv beta-blokörler ile 7 gün içerisinde mortalite 

oranlarında azalma görülmüştür (Yusuf 1993). Fakat bu çalışmalar fibrinoliz ve 

PKG'den önce yapılmış eski çalışmalardır.  

 

Atenololun kullanıldığı GUSTO (1993) çalışmasınnda erken intravenöz beta-

blokör yapılması önerilmemektedir. Taşikardi ve S3 olması durumunda 

kullanılmamalıdır. Çünkü kompansatuar taşikardi durumunda kalp yetmezliğini ve 

kardiyojenik şoka meyili arttırır. 

Lipid düşürücü tedavi: Lipid düşürücü ajanların koroner arter hastalığında 

etkinlikleri çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Fonarow ve arkadaşlarının 300.000’i 

aşan sayıda hastada retrospektif olarak yaptıkları bir çalışmada AMI tanısından 

sonraki 24 saat içinde statin başlanan grupta başlanmayan gruba göre mortalitede 

yaklaşık %15 azalma görülmüştür (Fonarow 2005). Lenderink ve arkadaşlarının 

yaptığı benzer retrospektif bir çalışmada ilk 24 saat içinde başlanan statin tedavisinin 
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mortalite üzerine olumlu sonuçları görülmüştür (Lenderink 2006). En son klıavuzlar 

LDL kolesterolün 100 mg/dl altına, yüksek riskli hastalarda 70 mg/dl altına 

düşürülmesi ve statin tedavisinin mümkün olduğunca erken başlanılmasını 

önermektedir (Zˇ eljko 2011). 

 

2.4.2.1 Reperfüzyon Tedavisi 

 

 STEMI, aterosklerotik plak rüptürü sonrası oluşan intrakoroner trombüse bağlı 

gelişen birklinik tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Trombüsün oluşturduğu total 

oklüzyon sonrası 20. dakikadan itibaren başlayan ve endokarddan epikardiyal bölgeye 

doğru yayılan bir miyokardiyal nekroz süreci başlamaktadır. Büyük oranda iskemik 

bölgedeki nekroz 6-12 saat içinde tamamlanmakta birlikte bu süreç hastadan hastaya 

değişebilmektedir. Miyokardiyal nekroz oluşumu üzerine etki eden faktörler arasında 

tıkanan koroner arter çapı, trombüste oluşan spontan lisis, kollateral varlığı ve iskemik 

alanın büyüklüğüdür. STEMI hastalarda ortadan kalkmış kan akımının yeniden 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Koroner kan akımını sağlayacak tedavi yöntemleri; 

1. Fibrinolitik tedavi (farmakolojik reperfüzyon tedavisi) 

2. Primer perkütan koroner arter girişimleri (PKG) (mekanik reperfüzyon tedavisi) 

3. Cerrahi yöntemlerdir (acil koroner by-pass). 

 Semptomların başlangıcından sonra ilk 12 saat içinde başvuran hastalarda 

erken dönemde mekanik ya da farmakolojik reperfüzyon tedavisi uygulanmalıdır. 

Semptomların başlangıcının üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçmiş olsa da 

devam eden iskemiyi gösteren klinikve/veya elektrokardiyografik kanıtlar varlığında 

reperfüzyon tedavisi  üzerinde durulması gerektiğine dair görüş birliği vardır.  



 

 

46 

Semptom başlangıcından itibaren perkütan girişime kadar her geçen her  30 

dakika 1-yıllık mortaliteyi %8 oranında arttırmaktadır (De Luca et al 2004). Akut 

STEMI`nin ilk saati içinde tedavi edilenlerde mortalite oranı en düşüktür. Birçok 

çalışmada, tedavi süresi ve mortalite arasındaki ilişki ispatlanmıştır.  

 

ACC/AHA ve ESC kılavuzlarında primer PKG'nin ilk tıbbi temastan sonra 90 

dakika, fibrinolitik tedavinin ise 30 dakika içinde başlatılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6:  İlk tıbbi temasa göre 24 saat içinde hastane öncesi ve hastane içi 

tedavi önerileri. ESC ST Elevasyonlu MI kılavuzu 2013. 
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 2.4.2.2 Primer Perkütan Koroner Girişim 

 
 Daha önce veya eş zamanlı fibrinolitik tedavi uygulanmaksızın yapılan 

anjiyoplasti ve/veya stent uygulaması şeklinde tanımlanır ve deneyimli bir ekip 

tarafından ve hızla  -tercihen ilk tıbbi temastan sonra-  120 dk içinde uygulanabilmesi 

durumunda tercih edilen bir tedaviseçeneğidir (Montalescot G et al 2001). Mekanik 

reperfüzyonda başarı oranı oldukca yüksektir. İşlemi yapacak operatörün yüksek olgu 

sayısına sahip bir merkezde (200 olgu/yıl) çalışması ve yılda 75’den fazla işlem 

deneyimine sahip olması gerekir. Çok sayıda hastanın tedavi edildiği deneyimli 

hastanelerde uygulanan fibrinolitik tedaviyle, zamanında yapılan PKG’nin 

karşılaştırıldığı randomize klinik çalışmalarda, deneyimli merkezlerde uygulanan PKG 

ile damarların daha etkili bir şekilde açıldığı ve yeniden tıkanma olasılığının düşük, 

rezidüel sol ventrikül işlevinin daha iyi ve klinik sonlanımın daha olumlu olduğu 

gösterilmiştir (Silber 2005). 

  

 Primer perkütan koroner girişimde kafa içi kanama görülmemektedir fakat bu 

tedavi yöntemindeki en önemli eksiklik tedavi süresindeki gecikmedir. 1990-2003 

yılları arasında yapılmış olan 22 çalışmanın meta analizinde, 1 aylık mortalite 

açısından perkütan girişimin, fibrinolitik tedaviden daha üstün olduğu gösterilmiştir. 

PKG grubunda, reinfarkt, inme ve intrakranial kanama belirgin olarak daha az 

görülmüştür. En iyi sonuçlar tecrübeli girişimsel kardiyologları (yılda 75 vaka) yaptığı 

vakalarda ve kapı balon süresi 90 dakikadan kısa olan vakalarda saptanmıştır 

(Montalescot et al 2001).  Bu bilgiler doğrultusunda kılavuzlar 90 dakikayı aşmayan 

sürelerde STEMI’da öncelik olarak PKG`yi önermektedir.  

 

GpIIb/IIIa inhibitörlerinin PKG esnasında kullanımı ile rüptüre olmuş plakta 

trombosit agregasyonunu önlenmiş olur. 1998-2003 yılları arasında yapılmış olan 644 

randomize çalışmada, PKG yapılan hastalara abciximab tedavisi verilmiştir ve 1 aylık   

reinfarkt ve mortalitede anlamlı fark saptanmamıştır (Brener et al 1998, Stone et al 

2002, Zorman et al 2002, Antoniucci et al 2003, Petronio et al 2003). RAPPORT 
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(1998) çalışmasında, abciximab alan grupta hemorajik komplikasyonların daha fazla 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle GpIIb/IIIa inhibitörleri verilen hastalarda heprain yarı 

doz olarak verilmelidir. 

 

Kılavuzlar tarafından Primer PKG, STEMI'li hastalarda semptom 

başlangıcının ilk 12 saati içinde veya semptom devam ediyorsa 12 saatten sonra 

hastaneye başvurudan 120 dakikaya kadar fakat tercihen de 90 dakikanın altında 

olması durumnda uygulanması önerilmektedir. Akut STEMI nedeniyle başvurmuş 75 

yaşından genç, kardiyojenik şok geliştiren hastalarda kardiyojenik şokun 

başlamasından sonra ilk 24 saat içinde perkütan revaskülarizasyon Klass I olarak 

önerilmektedir. 

NRMI (National Registry of Myocardial Infarction) kayıtlarındaki 192509 

hastada, 114 dakikalık PKG gecikmesinde her iki reperfüzyon stratejisinde 

mortalitenin birbirine eşitolduğu hesaplanmıştır. Bu çalışmada ayrıca bu gecikme  

süresinin yaşa, semptom süresine veinfarkt lokalizasyonuna göre önemli ölçüde 

farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu süresemptom başlangıcının üzerinden 2 

saat geçmeden başvuran anterior infarktüslü 65 yaşınaltındaki bir hastada 1 saatten 

daha kısayken, semptom başlangıcının üzerinden 2 saatten daha uzun bir süre geçmiş 

65 yaşın üzerindeki anterior lokalizasyonlu olmayan bir infarktüsü hastasında 

neredeyse 3 saattir (Nallamothu 2003).  

PKG ` nin etkinliği fibrinolitik tedaviye göre daha az zaman bağımlıdır. 

Fibrinolitik tedavinin zaman uzadıkça etkinliği azalır. Semptom başlangıcından 

itibaren 3 saatten az süre geçmiş olan hastaların dâhil edildiği PRAGUE-2 

çalışmasında streptokinaz uygulananlar ile PKG için transfer edilenler arasında 

mortalite bakımından anlamlı fark saptanmamıştır. CAPTIM çalışmasında ise hastane 

öncesi tPA uygulananların prognozu PKG için transfer edilenlerden daha iyi 

bulunmuştur. PRAGUE-2, Air PAMI, DANAMI-2 çalışmalarında ise tekrarlayan MI 
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oranları ve prognozları transfer edilme esnasındaki geçen süreye rağmen PKG 

uygulanan grupta daha iyisaptanmıştır. 

2013 ESC – ACC/AHA ST elevasyonlu MI kılavuzlarına göre PKG 

imkânıvarsa PKG ilk tercih olmalıdır. PKG damar açıklığını sağlamada ve bunu 

korumada etkilidir, fibrinolizisin yol açtığı kanama riskini engeller. PKG uygulanması 

için 60 dakikadan uzun bir süre geçen hastalarda; fibrin – spesifik trombolitiğin hemen 

uygulanmasıyla karşılaştırıldığında PKG`nin mortaliteyi azaltmadığı görülmüştür 

(Nallamothu and Bates 2003).  

SHOCK çalışmasında, kardiyojenik şokla başvuran hastaların erken 

revaskülarizasyonu ile 1 yıllık sağ kalımlarının çok daha iyi olduğu gösterilmiştir. 

AHA kılavuzunda Killip sınıf  II ve üzerinde olanlara pimer perkütan girişim 

önermektedir. İleri yaş hastalara da inrakranial kanama riskini arttıracağından dolayı 

perkütan girişim önerilmektedir. 

 



 

 

50 

Tablo 9: 2010 Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzunda perkütan koroner 

girişim için öneriler. 
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2.4.2.3 Fibrinolitik Tedavi 

 
 Trombolitik tedavi en çok belirti başlangıcından sonraki ilk 2-3 saat içinde ve 

ideal olarak ilk saatte başvuran STEMİ hastalarında en etkilidir 

Erken fibrinolitik tedavinin faydası ilk kez 1986'da GISSI-1 çalışmasında 

gösterilmiştir. İlk 12 saat içinde yapılmasıınn faydasına yönelik çok kuvvetli deliller 

bulunsa da 12 saatten sonra yararlı olmadığı görülmüştür.  

 Semptom başlangıcını izleyen 12 saat içinde STEMİ ya da sol dal bloğu ile 

başvurmuş olan 75 yaş ve üzerindeki 3300 hastayı kapsayan bir alt grupta da 

trombolitik tedavi ile mortalitede anlamlı düşüş sağlanmıştır (White HD 1994).  

 Trombolitik tedavinin yararları kardiyojenik şok dışındaki tüm alt grup 

analizlerinde ortaya konmuştur. En büyük yarar dal bloklu, diyabetik ve anterior Mİ 

hastalarında ortaya çıkarken, 75 yaş üzeri ve inferior Mİ hastalarda yararın daha az 

olduğu görülmüştür Trombolitik tedavinin LV fonksiyonlarının korunması, koroner 

kan akımının sağlanması, infarkt alanının küçülmesi, bölgesel duvar hareketlerinin 

korunması gibi olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. GUSTO- 1’deki anjiyografik alt 

çalışmada trombolitik tedavi alanlarda daha iyi ejeksiyon fraksiyonu, daha az duvar 

hareket bozukluğunun geliştiği gösterilmiştir (Gusto 1993). 

 Fibrinolitik tedavinin kontrendikasyonları Tablo 10'da gösterilmiştir. 

Fibrinolitk tedavide kullanılan ajanlar alteplaz (tPA), reteplaz, tenekteplaz (TNK) ve 

streptokinazdır. 

Alteplaz (tPA): t-PA rekombinant DNA teknolojisi ile üretilir. Fibrin spesifik 

birplazminojen aktivatörüdür. Sadece ortamda fibrin varsa aktif olur. Fibrinin 

oluşturduğu yüzeydeplazminojeni etkileyerek plazmine dönüşmesini sağlar. Oluşan 

plazmin fibrini parçalayarak fibrinolize neden olur. Bu nedenle etkisi bölgeseldir ve 

sistemik litik etki göstermez. GISSI-2çalışmasında t-PA ile streptokinazı karşılaştıran 

büyük bir çalışmadır. Semptom başlamasından sonra 6 saat içinde başvuran 12.490 

hasta çalışmaya alınmış. Mortalite oranları, infarktüsün tekrarlama oranı ve inme oranı 



 

 

52 

açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (GISSI – 2 1990). GUSTO-1 çalışmasında 

hızlandırılmış alteplaz kullanımı streptokinaza göre 1 aylık mortaliteyi %15 azaltmış 

ve 90.dakikada TIMI-3 akım oluşturma oranı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

 Uygulama şekli; iv bolus olarak 15 mg, ilk 30 dakika içerisinde infüzyon 

şeklinde 50 mg, bunu izleyen 60 dakika içerisinde 35 mg, maksimal doz olan 100 mg'a 

ulaşılıncaya kadar verilir. 

Reteplaz: Alteplaz'a göre daha az fibrin spesifiktir ve yarılanma ömrü daha 

uzundur. GUSTO-III çalışmasına STEMI tanısı konulan semptomların başlangıcının 

ilk 6 saatinde başvuran 15059 hasta dahil edilmiş ve Alteplaz ve Reteplaz 

karşılaştırılmıştır. Her iki tedavi grubunda 30 günlük mortalite, hemorajik inme, 

kanama oranları benzer bulunmuştur. Uygulama şekli daha basittir. İki kez 10 milyon 

ünite 30 dakika arayla bolus şeklinde yapılır. 

Tenekteplaz (TNK): Fibrin spesifitesi daha yüksektir. Plazma klirensi 

düşüktür. Tek doz halinde uygulanır. ASSENT-2 çalışmasında TNK ile hızlandırılmış 

t-PA karşılaştırılmıştır. 30 günlük mortalite ve oluşturduğu yan etkiler bakımından 

sonuçlar benzer olarak görülmüştür (ASSENT 1999). Kullanım şekli tek doz 

intravenöz bolus olarak 0,53mg/kg (maksimum 50mg) şeklindedir.  

Streptokinaz: Streptokinaz hemolitik streptokoklarda elde edilen ve dolaylı 

olarak etki gösteren trombolitik bir ajandır. 1.kuşak fibrinolitiktir. Eğer diğer ajanlar 

bulunamıyor veya daha ucuz bir ajan isteniyorsa tercih edilebilir. Fibrine spesifik 

olmaması nedeni ile trombolitik etki sistemik olarak ortaya çıkar. Streptokinazın 

bakteriyel kaynaklı olması ve sahip olduğu antijenlere karşı antikor oluşması nedeni 

ile streptokinaz verilen bir hastaya iki yıl içinde doz tekrarı yapılamaz. Hipotansiyon, 

alerjik reaksiyonlar, serum hastalığı, döküntüler bronkospazma neden olabilir. 

Streptokinaz (%0.5) ile intraserebral kanama riski tPA (0.7%)'ya göre daha azdır. Bu 

yüzden serebrovasküler hastalığı veya hipertansiyonu olan yaşlılarda tercih edilebilir. 
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GISSI 1 ve ISIS 2 çalışmaları, fibrinolitik tedaviler ile yapılmış çalışmalardır 

ve bu çalışmalarda streptokinaz kullanılmıştır (GISSI 1986, ISIS 2 1988). Kontrol 

grubuna göre mortalite %23 azalmıştır. GUSTO 1 çalışmasında ise hızlandırılmış 

alteplaz tedavisinin streptokinaz tedavisine üstün olduğu görülmüştür (GUSTO 1993). 

 

Tablo 10: Fibrinolitik Tedavi Kontrendikasyonları. ESC ST Elevasyonlu MI kılavuzu 

2012. 

 

 

 

Tablo 5 : Fibrinolitik tedavi kontrendikasyonları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

54 

 

 Primer perkütan girişimin fibrinolitik tedaviye üstünlükleri aşağıda 

listelenmiştir.  

 

 GUSTO 1 çalışmasında (1993), erken TIMI-3 akımın sağlanmasının 

miyokardın kurtarılması ve sağkalıma etkisini göstermiştir. Perkütan girişim 

TIMI-3 akımı hastaların %93-98'inde sağlar. Bu oran tPA ile %54 oranında 

sağlanmaktadır. Mikrovasküler yatağın perfüzyonunu değerlendiren 

çalışmalarda da primer PKG uygulan hastalarda mikrovasküler bozukluk daha 

az oranında görülmüştür. 

 Başarılı trombolitik sonrası rezidüel darlık kalmaktadır. PKG darlığı da tedavi 

ederek tekrarlayan iskemik olayları ve MI'ları azaltır. 

 Acil kateterizasyon sonucunda lezyonun anatomik yeri ve koroner patoloji 

tespit edilerek risk sınıflaması yapılır ve acil bypass gerektiren (sol ana koroner 

lezyonu, 3 damar hastalığı) lezyonlar tespit edilebilir. 

 Primer anjioplasti MI komplikasyonlarında azalmaya neden olur. GUSTO I 

(1993), PAMI I (1993) çalışmalarında primer angioplastiyle akut mitral 

yetersizliği, ventriküler septal defekt ve serbest duvar rüptürü riskinde anlamlı  

azalma görülmüştür. 

 Primer anjiyoplasti intrakranial kanama riskini de büyük ölçüde azaltır. 

  

 2.4.2.4 Primer Stent Uygulaması 

 

İlk kullanıma girdiklerinde stentlerin, akut stent trombozu riski nedeniyle 

yoğun trombüs yükü olan lezyonlarda kullanılmaması gerektiğine inanılmıştır. Fakat 

yeni tienopiridin grubu ilaçlarla stent implantasyonunun güvenli olduğu gösterilmiştir. 

Meta-analizler primer PKG sırasında stent uygulanmasının avantajlarını 

göstermektedir. Stent kullanımı major kardiyak istenmeyen olay ve hedef damar 

revaskülarizasyon oranlarını azaltmaktadır. Stent-PAMI (1999) çalışmasında stent 

uygulanan grupta tekrarlayan MI, ölüm, hedef damar revaskülarizasyonu oranlarında 
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azalma görülmüştür. 2013 ACC/AHA ve ESC ST elevasyonlu MI kılavuzlarında ise 

stent implantasyonu ve tercihen de ilaç kaplı stent implantasyonu önerilmektedir.  

2.4.2.5 Acil Koroner Bypass 

 

Genellikle kritik sol ana koroner veya ciddi üç damar hastalığı tespit 

edildiğinde tercih edilir. Sağ ventrikül infarktüsü olması durumunda acil koroner 

bypass operasyonu kontrendikedir ve ertelenmelidir.  

2.4.2.6 Başarılı Reperfüzyon Göstergeleri 

 

Tek başına göğüs ağrısındaki azalmanın takip edilmesi, reperfüzyon 

değerlendirilmesinde yeterli değildir. Akselere idioventriküler ritim görülmesinin 

spesifitesi reperfüzyon için oldukça yüksektir. Göğüs ağrısının tamamen geçmesiyle 

birlikte, ST yükselmesinin rezole olması (ST elevasyonunun %70 ve daha fazlarezole 

olması) ve beraberinde akselere idioventriküler ritim görülmesi başarılı reperfüzyon 

için oldukça spesifiktir. ST-segment rezolüsyonunun %70'den fazla olması etkili doku 

reperfüzyonu gösterir ve klinik sonlanım ve angiografik reperfüzyonla da iyi koreledir. 

 

2.4.2.7 Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör Antagonistleri 

 Koroner arter hastalığı ve özellikle akut koroner sendrom 

gelişimindeplateletlerin önemli yeri vardır.GP IIb/IIIa reseptör inhibitörleri platelet 

agonistlerinin uyardığı platelet agregasyonunu önler. Plateletlerin etkinleştirilmesi çok 

çeşitli uyaranlarla gerçekleşse de, platelet agregasyonundaki son ortak basamak 

plateletlerin fibrinojene bağlanmasıdır. Bu nedenle, platelet etkinleştirici uyaran ne 

olursa olsun, plateletler GPIIb/IIIa üzerinden inhibe edilir. 
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 1983 yılında Coller ve arkadaşları Glanzman trombastenisi olarak bilinen 

konjenital platelet defekti ile ilgili yapılan deneysel çalışmaları takiben platelet 

agregasyonunu bozan bir monoklonal antikor olan absiksimabı geliştirmişlerdir. 

 

 GP IIb/IIIa reseptör inhibitörlerinin temel etki mekanizması; 

1- Plateletten zengin arteryel trombüs içinde platelet agregasyonunu durdurarak 

trombüsün ilerlemesini önler. Kısa süreliğine oluşmuş platelet tıkacının 

ayrışmasını sağlar.  

2- Lezyonda çok sayıda plateletin birikmesini önleyerek, pıhtılaşma kaskadında 

trombüs oluşturulması için gerekli bir kofaktör olan platelet fosfolipid 

membranı miktarını azaltır. 

3- Plateletten zengin bir trombüs kısmen PAI-1 (platelette yüksek 

konsantrasyonda bulunan fibrinolizin güçlü bir doğal inhibitörü) artışına bağlı 

olarak trombolize karşı direnç gösterebilir. 

  

Gp IIb/IIIa antagonistleri kompetetif ve nonkompetetif olarak ikiye ayrılır. 

 

Nonkompetitif inhibitöre örnek Abciximab dır. Trombositin ömrü boyunca 

agregasyonu önler. Etkisi ancak trombosit süspansiyonu verilmesiyle geri çevrilebilir. 

Kompetetif inhibitörler ise eptifibatid  ve tirofiban dır. Etkileri ilaç 

kesildiğinde geri döner. Ksemilofiban, orbofiban, sibrafiban ve roksifiban gibi oral GP 

IIb/IIIa inhibitörleri de vardır. Klinik çalışmaları devam etmektedir. 

Gp IIb/IIIa antagonistlerinin primer anjiyoplasti esnasında kullanımıyla ilgili 

güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Stent üzerinde ve mekanik hasar görmüş aterosklerotik 

plak üzerinde yeni trombüs olşumunu engeller ve noreflowa neden olabilecek 

mikroembolizasyonları engellerler. RAPPORT çalışmasında, akut MI geçiren 483 

hasta, primer anjioplasti esnasında ve sonrasında abciximab veya plaseboya 
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randomize edimiştir. Bileşik sonuç noktalar olan ölüm, MI ve acil revaskülarizasyon 

7.günde abciximab alan grupta anlamlı derecede azalmış bulunmuştur  (p= 0.015). 

ISAR REACT- 2 çalışmasında yüksek riskli NSTE-AKS hastaları aspirin ve 

600 mg klopidogrel ile öntedaviden sonra rastgele yöntemle plasebo veya absiksimab 

gruplarına ayrılmışlardır. Her birgrupta benzer oranda diyabetik hasta vardır; 

hastaların %52’sinde troponinler artmıştır ve %24.1’i daha önce MI geçirmiştir. Otuz 

gün sonundaki bileşik son nokta olan ölüm, Mİ veya acil hedef damar 

revaskülarizasyonu (TVR) absiksimab ile tedavi edilen hastalarda plaseboya göre 

anlamlı derecede daha az ortaya çıkmıştır (p=0.03) 

İki çalışmada da primer stent implantasyonu ile beraberinde absiksimab 

kullanımı karşılaştırılmıştır. ADMIRAL (2001) çalışmasında primer stent 

iplantasyonu öncesinde absiksimab verilenlerde 30 günlük ve 6 aylık mortalite, 

tekrarlayan MI veya hedef damar revaskülarizasyonu anlamlı olarak azalmıştır. Daha 

az restenoz görülmüştür ve EF daha iyi bulunmuştur. CADILLAC (2003) 

çalışmasında absiksimab uygulanan grupta subakut tromboz riskinin daha az olduğu 

görülmüştür. Ancak 6. aydan sonra anlamlı fark bulunmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

2.5 Terminal QRS Distorsiyonu 

 

 EKG uzun yıllardır STEMI teşhisinde ve uzun dönem risk sınıflandırılmasında 

ucuz ve kolay ulaşılabilir olması ve çok değerli bilgiler vermesi nedeniyle 

vazgeçilmezdir. Literatürde, STEMI de başvuru EKG sinden risk sınıflaması ve uzun 

dönem morbidite ve mortalite tahmini yapılması ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur 

(Sejersten 2006. Wong 1999). Terminal QRS distorsiyonu da bu paramatrelerden 

biridir. İlk kez Sclarovsky ve Birnbaum ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır 

(Sclarovsky 1990 ve Birnbaum 1996). 

 

 Terminal QRS distorsiyonu, Grade 3 (G3I) iskemi olarak da adlandırılmaktadır 

ve ve STEMI ile başvuran hastalarda reperfüzyonun ve hastane içi kısa dönem 

mortalitenin güçlü bir göstergesidir.  Önceki çalışmalarda başvuru EKG sinde grade 3 

iskemsi (terminal QRS distorsiyonu) olan hastaların kötü hastane içi prognoza sahip 

oldukları, fibrinolitik tedaviye yanıtlarının kötü olduğu, primer perkütan tedavi 

sonrasındaki mortalitenin yüksek ve kurtarılan miyokard bölgesinin az olduğu 

gösterilmiştir. Yine terminal QRS distorsiyonunun yüksek SYNTAX skoru ve yüksek 

no reflow oranları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Birnbaum 1999 – 2002 ve Billgren 

2005).  

 

 Bakırcı ve arkadaşlarının 211 STEMI hastası ile yaptığı bir çalışmada terminal 

QRS distorsiyonunun (Grade 3 iskemi, G3I) diğer değişkenlerden bağımsız olarak 

yüksek SYNTAX Skoru ve ileri derece koroner arter hastalığı ile ilişklili olduğu 

gösterilmiştir (Bakırcı 2014).  Yine Mulay ve arkdaşlarının 2013 yılında yaptığı bir 

çalışmada 160 ST elevasyonlu MI hastası başvuru EKG sinde G3I olup olmamasına 

göre hastane içi mortalite açısından araştırılmış ve G3I olan grupta daha yüksek Killip 

skoru (p < 0.05) ve yüksek mortalite (p < 0.001) görülmüştür (Mulay 2013). 
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Terminal QRS distorsiyonunun uzun dönem mortalite ile ilişkisi halen tam 

araştırılmamıştır. AKS de kullanılan ve kısa dönem ve 1-3 yıllık mortaliteyi 

öngördüren Grace risk skor sistemi ile korelasyonu tam olarak bilinmemektedir. 

 

 

  

  

 Şekil 7: Terminal QRS distorsiyonu paternleri 
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 Terminal QRS distorsiyonun iki paterni vardır. Yukardaki şekilde (Şekil 7) 

görüldüğü üzere Grup I hastaların EKG lerinde QRS distorsiyonu görülmezken Grup 

II hastaların EKG lerinde ise her iki patern de gösterilmiştir. Patern a, qR 

konfigürasyonu olan derivasyonlarda J noktasının R dalgasının %50 sinden büyük 

olduğu durumlarda görülmektedir. Patern b ise Rs konfigürasyonu olması gereken 

derivasyonlarda S dalgasının olmadığı durumlarda izlenmektedir. Her iki patern de 

terminal QRS distorsiyonu veya grade 3 iskemi olarak adlandırılmaktadır (Birnbaum 

1999) 

 

Şekil 8: Terminal QRS distorsiyonu örneği – 1 
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Yukardaki örnek EKG ler terminal QRS distorsiyonuna iyi birer örnektirler 

(Şekil 8). İlk EKG de D2, D2 ve aVF derivasyonlarında terminal QRS distorsiyonu 

görülmektedir (Şekil 8-a). İkinci EKG de ise V2 ve V3 derivasyonlarında J noktasının 

başlangıcı R dalgasının %50 sinden büyüktür ve terminal QRS distorsiyonunun 

görüldüğü bir anterior MI EKG sidir (Şekil 8-b).  

 

 

 

 

Şekil 9: Terminal QRS distorsiyonu örneği – 2  
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Yukarıda dört farklı anterior MI hastasının EKG leri görülmektedir (Şekil 9). a 

ve b ile gösterilen EKG lerde anterior derivasyonlarda QRS distorsiyonu görülürken c 

ve d ile gösterilen hastalarda terminal QRS distorsiyonu yoktur.  

 

 

 

 

Şekil 10: Terminal QRS distorsiyonu örneği – 3 

 

 

 

 2.6 GRACE Skor Sistemi  

 

 AKS den şüphelenildiğinde, anamnez, fizik muayene, EKG, böbrek fonksiyon 

testleri, kardiyak biyomarkerların ölçümü gibi veriler ölüm ve nonfatal kardiyak olay 

riskini belirlemede kullanılabilir. Riskin belirlenmesi, acil medikal veya  girişimsel 

tedavinin seçimi konusunda faydalı olabilir. TIMI, GRACE ve PURSUIT risk skorları 

kısa ve uzun vade risk değerlendirmesi amacı ile geliştirilmiştir. Risk başvuru anında 

en yüksektir, zaman içinde düşmeye başlar. 
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 Birçok risk skoru, geniş hasta popülâsyonlarında geliştirilmiş ve geçerliliği 

onaylanmıştır. Klinik pratikte sadece basit risk skorla sistemlerinin kullanımı 

faydalıdır. GRACE risk skoru geniş bir AKS`li hasta popülasyonuna dayanmaktadır 

(Eagle KA 2004, Fox KA 2006, Granger CB 2005). Hesaplamada tespiti kolay olan 

yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, serum kreatinin değeri, başvuru anındaki Killip 

sınıfı, ST deviasyonu varlığı, kardiyak biyomarkerların artmış olması gibi değişkenler 

kullanılmıştır. Modeller GUSTO II B gibi diğer popülasyonlarda da teyit edilmiştir. 

GRACE skorlarının mortaliteyi tahmin gücü çok iyi olmasına karşın, hesaplamalar 

için özel bilgisayar programları gerektirmesi hasta başında kullanımını zorlaştırır. 

Ancak tüm bu faktörler göz önüne alındığında, GRACE risk skoru rutin pratikte 

kullanımı en çok tercih edilen ve güncel kılavuzların önerdiği model olarak karşımıza 

çıkmaktadır (de Araujo 2005). 

 Çalışmada GRACE çalışma komitesi tarafından hazırlanan ve 2.0 versiyonuna 

güncellenen http://gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx adresindeki hesap 

motoru kullanılmıştır (Şekil 11 ve 12). 

 

 

http://gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx
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Şekil 11: GRACE hesap motoru veri giriş sayfası   
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Şekil 12: GRACE hesap motoru sonuç sayfası   
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3. MATERYAL –METOD  

 

 3.1 Çalışma Popülâsyonu 

 

 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyolloji kliniğinde Ocak 2011–Ocak 

2013 tarihleri arasında STEMI teşhisi konulan ve takip edilen 18 yaşından büyük 216 

hasta çalışmaya dâhil edildi.  Çalışmaya alınan hastalar, başvuru EKG sinde terminal 

QRS distorsiyonu olup olmamasına göre iki ayrı gruba ayrıldı ve her iki grup 

birbirleriyle ve kendi içlerinde karşılaştırıldı. Çalışmaya katılacak hastalar önceden 

bilgilendirildi. Kabul eden hastalar yazılı onamları alındıktan sonra çalışmaya dâhil 

edildi. Anamnez ve fizik muayene sonrasında ST segment elevasyonlu miyokard 

enfarktüsü şüphesi olan her hastadan teşhis için EKG değerlendirmesi yapıldı. 

EKG`sinde ST segment elevasyonu saptanan hastalar çalışmaya dâhil edildi.  

Endikasyon dışı ve çalışma amaçlı elektrokardiyografi çekimi yapılmadı ve çalışma 

için ayrıca kan numunesi alınmadı. Hastaların hastane içi ve daha sonraki dönemde 

rutin poliklinik muayenelerindeki rutin fizik muayene, EKG ve ekokardiyografi 

kayıtları çalışmaya alındı, Yaş, cinsiyet, risk faktörleri, bilinen hastalıkları, geçirilmiş 

MI, önceki PKG öyküleri ve kullandıkları ilaçları sorgulandı. 

Hastalar çalışmayla ilgili bilgilendirildi ve Helsinki Deklerasyonu 

Prensipleri’ne uygun (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

index.html) ilkesini kabul eden onayları alındı. 

  

 Göğüs ağrısının başlamasının üzerinden 24 saatten fazla süre geçmiş olan, 

EKG sinde sol – sağ dal bloğu olan,  geçirilmiş MI veya bypass operasyonu hikayesi 

olan, pacemaker ritminde olan, trombolitik tedavi almış olan, çekim tekniği nedeniyle 

başvuru EKG`si net değerlendirilemeyen hastalar çalışmadan dışlandı.  
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3.2 Terminal QRS Distorsiyonunun Ölçümü 

 

Akut STEMI ile semptom başlangıcının ilk 12 saati içinde başvuran  

hastalardan rutin EKG`leri çekildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Kardiyoloji kliniğinde Nicoh Cohden Cardiofax 12 kanallı EKG cihazı ile çekilen 

EKG ler 2 deneyimli kardiyolog tarafından okunarak QRS distorsiyonu olup 

olmamasına göre iki gruba ayrıldı.  

3.3  Hastaların Medikal Tedavisi ve Kullanılan Cihazlar  

 

Primer perkütan koroner girişim planlanan tüm hastalara 300 mg aspirin çiğnetildi 

ve güncel kılavuza uygun dozda klopidogrel yüklendi. Hastaların büyük 

çoğunluğunda Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH) tercih edildi. DMAH  

(enoksaparin sodyum) 75 yaşından küçük hastalarda; 12 saatte bir 1 mg/kg s.c., en 

fazla 8 gün olmak üzere hastaneden taburcu olana kadar (İlk 2 doz 100 mg’ı 

geçmeyecek şekilde) verildi. 75 yaşından büyük hastalarda; DMAH 12 saatte bir 0,75 

mg/kg s.c. olarak verildi. Renal fonksiyonları bozuk olan hastalarda DMAH dozu 

azaltıldı, sonrasında da güncel kılavuzlar eşiğinde 24 saattebir bir 1 mg/kg s.c. olarak 

düzenlendi. Ve yine güncel yayınlar eşiğinde infarkt ilişkili arterdeki lezyonu, 

sorunsuz bir şekilde revaskülerize edilen hastaların almış olduğu DMAH tedavileri 

PKG sonrasında kesildi.  

PKG işlemi sırasında yoğun trombüs yükü olan hastalara Gp IIB-IIIA reseptör 

antagonisti (tirofiban hidroklorür) verildi. Tirofiban verilen tüm hastalara;üç dakika 

içinde 25 μg/kg intrakoroner veya periferden yükleme yapıldı ve ardından 18 saat 

içinde 0.15 μg/kg/dakika i.v idame dozunda infüzyon devam edildi. 

Fibrinolitik tedavi planlanan hastalara hastalara 300 mg aspirin çiğnetildi.75 

yaşından küçük hastalara; klopidogrel yükleme dozu oral yolla 300 mg, ardından 

idame dozu olarak 75 mg/gün olarak verildi. 75 yaşından büyük hastalara ise yükleme 
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dozu yapılmaksızın 75 mg idame dozu verildi. Hastaneye başvuru esnasında ilk 

çekilen EKG ile fibrinolitik tedavi bitiminden 90 dakika sonra çekilen EKG’ler 

mukayese edildiğinde %70 ve daha fazla ST rezolüsyonu olması, reperfüzyon 

aritmilerinin görülmesi ve hastanın ağrısının geçmesi başarılı reperfüzyon olarak 

kabul edildi. 

Hastaların hepsine yüksek doz statin (tercihen atorvastatin 40-80 mg ve 

rosuvastatin 20-40 mg) tedavisi verildi. Dekompanse kalp yetmezliği ve beta-bloker 

için kontrendikasyon teşkil eden durumları olmayan hastaların hepsine beta-bloker 

verildi. Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında bozulma olan veya ACE/ARB 

kullanımı için başka endikasyonları olan (örneğin Hipertansiyon) hastalara da 

ACE/ARB uygun dozlarda verildi.  

Asetil salisilik asit 100 mg tedavisine ek olarak tüm hastalara klopidogrel 

75mg/gün dozunda, işlem sonrası 12 ay boyunca devam edildi.  

Primer perkütan koroner girişimler, Toshiba Infinix DFP-8000D anjiografi 

cihazında ve yılda 100 den fazla girişimsel işlem deneyimli olan girişimsel 

kardiyologlar tarafından, standart metodlarla yapıldı. Genellikle sağ femoral arter 

kllanıldı. Hastalara General Electric (GE) Vivid 9 model Ekokardiyografi cihazı ile 

EKO yapıldı. EKG ler Nicoh Cohden Cardiofax 12 kanallı EKG cihazı ile çekildi.  

 

3.4  Çalışmanın Sonlanım Noktaları 

 Primer sonlanım noktası; Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde 

başvuru EKG`sindeki terminal QRS distorsiyonunun hastane içi ve uzun dönem 

mortaliteyi öngördürmedeki değerinin araştırılması. 
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Sekonder sonlanım noktası; Akut ST elevasyonlu MI da QRS distorsiyonun, 

hastane içi kardiyojenik şok gelişimi, hastane içi kalp yetmezliği gelişimi ve hastanede 

yatış süresi öngördürmedeki değerinin araştırılması. 

  

 

3.5 Hastaların Hastane İçi ve Uzun Dönem Takipleri 

Hastane içi sonlanımlar hakkındaki bilgi, hasta başı vizitleri ve hastane 

kayıtlarından elde edildi. 

Birinci ay takiplerinde hastalar telefonla aranarak kontrole çağrıldı. Hastaneye 

gelemeyen hastaların kendileriyle veya yakınlarıyla telefon görüşmesi yapılarak bilgi 

edinildi veya merkezimize tekrarlayan semptomlar nedeniyle başvuruları esnasındaki 

poliklinik kayıtlarından faydalanıldı. Uzun dönem takipde de hastaların poliklinik 

kayıtları ve rutin kontrol tetkik sonuçları kullanıldı.  

 

3.6 İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde; istatistiksel analizler 

için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı 

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel metodların 

(Ortalama, Standart sapma) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Student t 

testi ve Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise 

Ki-Kare testi kullanıldı. 

 

Anlamlı çıkan parametreler lojistik regresyon analizi ve Cox regresyon analizi 

forward stepwise yöntemi ile değerlendirildi. Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, 

anlamlılık ise p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 
 
 
4.1 Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri 
 
 
216 hastadan oluşan çalışma popülasyonundaki hastaların yaşları 25 ile 89 

arasındaydı. Ortalama yaş 60.9± 14,2 olarak bulundu. Çalışmaya dâhil edilenlerin 

170’i (%78) erkek ve 46’sı (%22) da kadın hastalardan oluşmaktaydı. Erkek hastaların 

yaş ortalaması 59.2 iken kadın hastaların yaş ortalaması 66.5 olarak bulundu. 

Hastaların %43,1’inde Hipertansiyon, %18,9’unda Diyabet, %13,4’ünde 

Hiperlipidemi ve %69,9’unda sigara kullanma öyküsü mevcuttu. Hastalar semptom 

başlangıcından sonra ortalama 4.4 ± 2 saat içerisinde hastaneye başvurdu (Tablo 11). 

  

Tablo 11: Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların bazal demografik ve klinik 

özellikleri.  

 
Demografik ve Klinik Özellikler 

 
Hasta Populasyonu  

ort ± s.d  
n: 216 

 

Yaş  (yıl)  60.9 ± 14,2 

Erkek, n  (%) 170  (78) 

KAH, n (%) 37 (17.1) 

DM, n (%) 40 (18.9) 

HT, n (%) 93 (43.1) 
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Sigara, n (%) 150 (69.9) 

HL, n (%) 29 (13.4) 

Sistolik KB, (mmHg)  117 ± 25 

Diyastolik KB, (mmHg) 71 ± 14 

MI lokalizasyonu, inferior, n (%) 129 (59.7) 

Başvuru süresi, (saat) 4.4 ± 2 

Fibrinolitik tedavi, n (%) 68 (31.4) 

Gp IIb-IIIa inhibitörü kullanımı, n (%) 69 (31.9) 

Killip Sınıf I, n (%) 182 (84.7) 

Yeni gelişen kalp yetmezliği, n (%) 87 (40.2) 

İntraaotik Balon Pompası, n (%) 15 (6.9) 

Geçici kalp pili, n (%) 9 (4.1) 

Hastane içi ölüm, n (%) 22 (10.1) 

36 aylık takipte toplam ölüm, n (%) 57 (26.3) 

Kardiyovasküler nedenli ölüm, n (%) 42 (73.6) 

GRACE 6. Ay ölüm skoru, (puan) 120 ± 34 

GRACE 36. Ay  ölüm yüzdesi, (%) 29.8 ± 26 

 

(DM: Diabetes Mellitus, Gp IIb-IIIa: Glikoprotein IIb-IIIa, HL: Hiperlipidemi, 

HT: Hipertansiyon, KAH: Koroner arter hastalığı, KB: Kan basıncı, MI: Miyokard 

İnfarktüsü, s.d: standart sapma ) 

Hastaların %59.7`si inferior MI, %40.3`ü ise anterior MI ile başvurdu. 

%17.1`inde önceden koroner arter hastalığı mevcuttu. Başvuran hastaların %31.4` üne 
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fibrinolitik tedavi uygulandı. %61.1`i ise primer perkütan girişime alındı. Hastaların 

%31,9’una Gp IIb/IIIa antogonisti (tirofiban) kullanıldı. 216 çalışma hastasının 

%84.7’si Killip Sınıf 1 (183 hasta), 2 hasta ise Killip Sınıf 4`idi. 87 hastada (%40.2) 

yeni kalp yetmezliği gelişirken, 15 hastaya da (%6.9) intra aortik balon pompası 

takıldı. 9 hastaya ise (%4.1) AV tam blok nedeniyle geçici kalp pili takıldı (Tablo 11).    

216 hastanın başvuru esnasındaki mean GRACE skoru (6. Ay, ölüm) 120 ± 34 

olarak hesaplandı. 36 aylık mean GRACE ölüm yüzdesi de %29.8 olarak hesaplandı 

(Tablo 11). 

Çalışmaya dahil edilen hastaları  % .  i hastane içinde (22 hasta) ölüm 

görülürken (birincil sonlanım noktası), 3  aylık takipte, taburcu ol uş olan 194 

hasta ı  da % 8`i i  3  hasta  öl üş olduğu görüldü. 36 ay içinde 21  hasta ı  

toplamda 57` si öldü (26.3%). Tüm ölümlerin %73,6`sı kardiyovasküler ede li idi 

(Tablo 11). 

 

Hastaların başvuru kan basınçları ortalama 117 ± 25 / 71 ± 14 mmHg idi. LDL 

kolesterol seviyeleri ortalama 124 ± 36 mg/dl olarak ölçüldü. 36. Ay takibinde LDL 

seviyeleri ortalama 104 ± 40 mg/dl olmuştu. Hastaların başvuru esnasındaki EF`leri 

%43 ±9 iken 36 ay sonunda %47 ±9 olarak hesaplandı. Median Troponin seviyesi 1.38 

ng/ml, CKMB seviyesi 9.9 ng/ml, Trigliserid seviyesi de 129.5 mg/dl olarak bulundu 

(Tablo 12).  
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Tablo 12: Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların laboratuvar değerleri 

 
Laboratuvar Değeri 

 
Sonuç 
ort ± s.d  
n: 216 

 

LDL kolesterol, mg/dl  124 ± 36 

Trigliserit, mg/dl 129.5 (47-1418) 

36. aydaki LDL kolesterol, mg/dl 104 ± 40 

HDL, mg/dl 35.4 ± 8.7 

Troponin, ng/ml  1.38  (0.1-38) 

CKMB, ng/ml 9.9 (1-380) 

Kreatinin, mg/dl 0.95 ± 0.29 

EF , %  43 ±9  

36. aydaki EF, %  47 ± 9 

 

(EF: Ejeksiyon fraksiyonu, HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein, LDL: Düşük 

yoğunluklu lipoprotein, ort: ortalama, s.d: standart sapma) 

Hastalar başvuru EKG lerinde QRS distorsiyonu olan (Grup I) ve olmayan 

(Grup II) şeklinde gruplandırıldıklarında; toplamda 93 hastada QRS distorsiyonu 

mevcuttu (%43.0). 170 erkek hastanın 75`inde (%44,1), 46 kadın hastanın da 18`inde 

(%39) QRS distorsiyonu olduğu görüldü. Cinsiyete göre gruplar arası istatistiksel 

anlamlı fark yoktu (p=0.61). Yine Ki- Kare testi ile analiz edildiğinde geleneksel 

koroner arter hastalığı risk faktörleri olan; DM, HT, HL, heredite ve sigara kullanımı 

yönünden gruplar birbirleriyle benzerdi (Tablo 13). 
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Tablo 13: Çalışmaya dahil edilen hastaların temel karakteristikleri (Grup I: 

QRS distrosiyonu olan, Grup II: QRS distorsiyonu olmayan) 

 
Temel Karakteristikler 

 
Grup I 
ort ± s.d 
(n: 93) 

 

 
Grup II 
ort ± s.d 
(n: 123) 

 
p değeri 

Yaş, (yıl) 62 59 0.07 

Erkek, n (%) 75 (80.6) 95 (77) 0.61 

Diyabet, n (%) 15 (16.1) 26 (21.1) 0.38 

Hipertansiyon, n (%) 44 (47.3) 49 (29.8) 0.33 

Sigara, n (%) 66 (70.9) 85 (69.1) 0.88 

KAH hikayesi, n (%) 14 (15.0) 23 (18.6) 0.58 

Hiperlipidemi, n (%)  14 (15.0) 15 (12.1) 0.55 

Sistolik KB, (mmHg) 110 ± 25 122 ± 23 < 0.001 

Diyastolik KB, (mmHg) 67 ± 15 74 ± 13 < 0.001 

MI lokalizasyonu – anterior, n (%) 44 (47.3) 43 (34.9) 0.07 

Başvuru EF, (%) 41 ± 8 45 ± 9 0.30 

GRACE skoru, (puan) 133 ± 36 111 ± 29 < 0.001 

Başvuru süresi, (saat) 4.5 ± 2.8 4.4 ± 2.8 0.98 

 

(EF: Ejeksiyon fraksiyonu, KAH: Koroner arter hastalığı, KB: Kan basıncı, MI, 

miyokard infarktüsü, ort: ortalama, sd: standart sapma) 
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Tablo 14: Çalışmaya katılan hastaların gruplara göre temel laboratuvar 

sonuçları (Grup I: QRS distrosiyonu olan, Grup II: QRS distorsiyonu olmayan, 

Kontrol sonuçlar: 36. ayda bakılan laboratuvar sonuçları. ) 

 

 
Laboratuvar Sonuçları 

 
Grup I 
ort ± s.d 
(n: 93) 

 
Grup II 
ort ± s.d 
(n: 123) 

 

 
p değeri 

Kreatinin, mg/dl 1.0 ± 0.31 0.9 ± 0.26 0.01 

LDL, mg/dl  122 ± 37 126 ± 36 0.40 

HDL, mg/dl 35.7 ± 9 35.4 ± 8 0.79 

Trigliserit, mg/dl 166 ± 107   181 ±  109 0.42 

CKMB, ng/ml 58 ± 9 32 ± 5 0.02 

Troponin, ng/ml 7.4 ± 0.9 5.5 ± 0.7 0.04 

Kontrol Kreatinin, mg/dl 0.95 ± 0.21 0.95 ± 0.29 0.99 

Kontrol LDL, mg/dl 98 ± 38 107 ± 41 0.29 

Kontrol HDL, mg/dl 35.9 ± 8.1 36.8 ± 7.9 0.56 

Kontrol Trigliserit , mg/dl 177 ± 13 185 ± 13 0.71 

 

(HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein, LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein, 

ort: ortalama, s.d: standart sapma) 

 

QRS distorsiyonu ile MI lokalizasyonu arasındaki ilişki Ki – Kare testi ile 

incelendiğinde; anterior ve inferior duvar MI arasında anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.07). Daha önceden bilinen KAH öyküsü, önceden beta bloker – ACE/ARB  
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kullanımı, ASA kullanımı, statin kullanımı, OAD/insülin kulanımı ve klopidogrel 

kullanımı arasında da anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05).  

 

Fibrinolitik tedavi verilen grup QRS distorsiyonu olup olmamasına göre 

karşılaştırıldığında yine anlamlı fark yoktu (p=0.55). Primer PCI yapılan grup 

karşılaştırıldığında da benzer şekilde istatistiksel anlam saptanamadı (p=0.26). 

Tirofiban infüzyonu oranı da her iki grupta eşitti (p=1). 

 

QRS distorsiyonu olan grupta intraaortik balon pompası takılma oranı fazla idi 

ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (Sırasıyla12 hastaya karşı 3 hasta; p<0.001). 

Kalp yetmezliği gelişen hasta sayısı da, QRS distorsiyonu olan grupta anlamlı olarak 

fazla görüldü (Sırasıyla n:50  karşı n:37; p<0.001).  

 

Killip sınıflaması analiz edildiğinde Killip Sınıf I olan 183 hastanın 67 sinde, 

Sınıf II olan 22 hastanın 18 inde, Sınıf III olan 9 hastanın 6 sında ve Sınıf IV olan 2 

hastanın 2 sinde de QRS distorsiyonu vardı ve tüm bu farklar istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0.001). 

 

AV tam blok gelişimi, geçici pacemaker ihtiyacı, hastane içi ek perkütan 

girişim ihtiyacı ve acil KABGO ihtiyacı açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu 

(p>0.05).  

 

QRS distorsiyonu olan grupta hastane içi ölüm görülme oranı anlamlı olarak 

fazla bulundu (Sırasıyla n:16 karşı n:6; p<0.001). 36 aylık takip sonucunda toplam 

mortalite oranı da QRS distorsiyonu olan grupta anlamlı olarak fazla idi (Sırasıyla n:33 

karşı n:24; p=0.01). Tüm ölümler incelendiğinde ise kardiyovasküler nedenli olanlarda 

distorsiyon görülme oranında anlamlı fark tespit edildi (p< 0.001).  
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Şekil 13: QRS distorsiyonu ve 36 aylık mortalite arasındaki ilişki grafiği 

 

 

QRS distorsiyonu ile cinsiyet, hipertansiyon, hiperlipidemi, DM ve sigara, ilaç 

kullanımı, AV tam blok gelişimi, İABP ihtiyacı ve ölüm gibi ilişki iki bağımsız 

değişken oldukları için Mann Whitney – U  testi ile MI Lokalizasyonu ile arasındaki 

ilişki ise ikiden çok kategorili olduğu için Kruskal-Wallis testi ile gerçekleştirildi. 

 

Mann – Whitney U testi ile analiz edildiğinde başvuru esnasındaki troponin 

(Sırasıyla 7.4 ± 0.9 karşı 5.4 ± 0.7; p=0.04) ve CKMB (Sırasıyla 58 ± 9 karşı 32 ± 5; 

p=0.02)  değerleri QRS distorsiyonu olan grupta daha yüksek bulundu. Yine bu teste 

göre 6 aylık GRACE skorları (Sırasıyla 133 ± 36 karşı 111 ± 29; p<0.001)  ve 36. 

aydaki GRACE ölüm yüzdesi, (Sırasıyla 38 ± 30 karşı 23 ± 21; p<0.001) QRS 

distorsiyonu varlığı ile yüksek derecede korele idi.  

 

 Bağımsız parametrelerim karşılaştırıldığı T – Test ile analiz edildiğinde; yaş, 

geliş saati, kolesterol parametreleri ve 36. Ay kontrol kolesterol parametrelerinde her 
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iki grup arasında anlamlı fark görülmedi. QRS dsitorsiyonu olan hastaların başvuru 

sistolik ve diyastolik kan basınçları, olmayan hastalara göre anlamlı olarak düşük 

bulundu (Sırasıyla 110 ± 25 karşı 122 ± 23; p<0.001). Ayrıca başvuru esnasında 

yüksek kreatinin (p=0.01), düşük ejeksiyon fraksiyonu (p=0.01) görülme oranları da 

QRS distorsiyonu olan grupta daha fazla idi.  

 

STEMI’da mortaliteye etkisi olduğu bilinen yaş, cinsiyet, geliş saati, Killip 

sınıfı, DM, EF, KAH öyküsü, böbrek yetersizliği, kardiyojenik şok, MI lokalizasyonu, 

GRACE skoru ve uygulanan tedavi yöntemi gibi değişkenlere ilişkin analiz için 

lojistik regresyon analizi kullanıldı. Her bir değişken ile QRS distorsiyonu arasında 

ilişki olup olmadığı analiz edildi. Lojistik regresyon analizi sonucu yaş (p=0.002) ve 

erkek cinsiyetin (p=0.048), QRS distorsiyonu oluşumuna etki ettiği tespit edildi (Tablo 

15). 

 

 

 

Tablo 15: Lojistik Regresyon Analizi sonuç tablosu 

 

Değişkenler B Wald p 

Yaş -0.086 9.447 0.002 

Cinsiyet 0.319 3.927 0.048 
 

 

 

 36 aylık takipte distorsiyon olup olmamasının mortaliteyi öngördürmedeki 

değerini göstermek amacıyla çizilen Kaplan Meier eğrisinde; distorsiyon olan grupta 

mortalite oranı takip süresi boyunca hep yüksek olarak görüldü (Şekil 14).    
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Şekil 14: Kaplan Meier eğrisi 
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5. TARTIŞMA 

KAH, tüm dünyada epidemik bir halk sağlığı problemidir. Dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de iskemik kalp hastalıkları ölüm nedenlerinin başında gelmektedir 

(TEKHARF). İskemik kalp hastalıklarının altında yatan temel sebep ateroskleroz ve 

buzeminde gelişen trombüsdür.  

Ateroskleroz; orta ve büyük çaplı arterlerin intima ve media tabakasında 

endotel disfonksiyonu ile başlayan, sonra aterosklerotik plak gelişimi ile devam eden, 

hayatın erken döneminden başlayıp kesintisiz devam eden yapısal bir hastalıktır 

(Fuster et al 1992). 

Aterotromboz, aterosklerotik zeminde gelişen akuttromboz olayı olarak 

tanımlanır (Özgen ve Yılmaz 2001, Tokgözoğlu 2002). Tromboz, trombosit 

aktivasyonu ve agregasyonu sonucu oluşur ve aterosklerozun en önemli 

komplikasyonu olarak bilinir. Plaktaki trombotik olaylar, damarlarda tıkayıcı 

lezyonların oluşmasına sebep olarak akut iskemik semptomları meydana getirir. 

Ateroskleroz ve tromboz olarak adlandırılan bu iki ayrı süreç birbiriyle sıkı bir 

etkileşim içindedir ve aterotromboz olarak tanımlanır. Genellikle kronik stabil 

anginadan sorumlu lezyonlarda ateroskleroz daha baskınken, akut koroner 

sendromlarda ise sıklıkla trombüs oluşumu ön plandadır (Faxon et al. 2004). 

 AKS; koroner kan akımının çeşitli nedenlere bağlı olarak ani olarak azalması 

veya kesilmesine bağlı gelişen ve ilgili arterin beslediği miyokard dokusunda farklı 

derecelerde iskemik nekrozla sonuçlanan bir hastalıktır. Bir koroner arterin kan 

akımında ani bozulma ve bu arterin beslediği miyokard bölgesinde ani iskemiye yol 

açan bütün klinik durumları tanımlamak için kullanılan ortak bir terimdir. Bu tanım, 

NSTE AKS ler, STEMI ve iskemiye bağlı oluşan ani kardiyak ölümü içerir.  
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AKS de tüm ölümlerin %30-50'si olayın ilk ayında olmaktadır. Bu 

ölümlerin yaklaşık yarısı da ilk 2 saat içinde görülür (Armstrong et al 1972). 

Fibrinolitik tedavinin, primer perkütan koroner girişimin ve asetilsalisilik asit 

kullanımının yaygınlaşmasıyla mortalite oranları %25-30'dan %6-7 seviyesine 

kadar düşmüştür. Avrupa Kalp Araştırması sonuçlarına göre, STEMI hastalarında 

mortalite oranı ilk ayda %8,4 bulunmuştur (Hasai et al 2002). WHO-MONICA 

araştırmacıları ise KAH için yeni tedavilerin geliştirilmesinin, koroner hadiselerde 

ve 1 ay içindeki ölüm oranlarda azalmayla yüksek oranda ilişkili olduğunu 

göstermişlerdir (Tunstall-Pedoe et al 1999). 

 EKG`nin AKS teşhisinde rolü büyüktür. Hem ucuz ve kolay ulaşılabilir olması 

hemde çok değerli bilgiler vermesi nedeniyle STEMI teşhisinde ilk başvurulması 

gerekten yöntemdir. 2013 ACC-AHA STEMI kılavuzunda AKS dan şüphelenilen her 

hastaya ilk 10 dakika içinde mutlaka EKG çekilmesi önerilmektedir.  

 Miyokard iskemisi veya infarktüsünün EKG değişiklikleri PR segmentinde, 

QRS kompleksinde, ST segmentinde veya T dalgalarında kaydedilebilir. Miyokard 

iskemisinin en erken göstergeleri tipik olarak T dalga ve ST-segment değişiklikleridir. 

Bir biri ile ilişkili en az iki derivasyonda yüksek simetrik hiperakut T dalgaları, ST 

segment elevasyonu olması STEMI öncesindeki erken bulgudur.Uzamış yeni ST 

elevasyonu (>20 dakika), özellikle resiprokal ST segment depresyonu ile ilişkili ise, 

genellikle akut STEMI teşhisi koydurur. 

Terminal QRS distorsiyonu Grade 3 iskemi olarak da adlandırılmaktadır ve ST 

elevasyonlu MI ile  başvuran hastalarda reperfüzyonun ve hastane içi kısa dönem 

mortalitenin güçlü bir göstergesidir. Önceki çalışmalarda başvuru EKG sinde grade 3 

iskemsi olan hastaların kötü hastane içi prognoza sahip oldukları, fibrinolitik tedaviye 

yanıtlarının kötü olduğu, primer perkütan tedavi sonrasındaki mortalitenin yüksek ve 

kurtarılan miyokard bölgesinin az olduğu gösterilmiştir (Birnbaum 1999 – 2002 ve 

Billgren 2005). Yine terminal QRS distorsiyonunun yüksek SYNTAX skoru ve 

yüksek no reflow oranları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Bakırcı et al 2014). 

  



 

 

82 

2008 yılında Balcı ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada giriş EKG'sinde QRS 

distorsiyonu olan hastaların sol ventrikül fonksiyonları daha kötü, komplikasyon 

gelişme olasılığı daha fazla olarak bulunmuş. LAD tutulumunun bu hastalarda daha 

fazla olması ve daha fazla bölgede doku hasarı oluşması bu sonuçları 

açıklayabileceği belirtilmiştir.  

Yapılan başka bir çalışmada  Bakırcı ve arkadaşları (2014) ST elevasyonlu 

MI larda; QRS distorsiyonu olan grupta SYNTAX skorunun yüksek olduğunu ve 

hastane içi majör kardiyovasküler olayların görülme oranının daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır.  Ayrıca LAD nin diğer damarlardan daha çok tutulduğunu 

görmüşlerdir. Ayrıca QRS distorsiyonu olan hastalarda sadece kontraktil hücrelerin 

değil ilaveten ileti fiberlerinin de etkilenmiş olabileceği ve bunun da mortalite ile 

ilişkisinin olabileceği düşünülmüş. Ciddi ve uzamış iskemi sonrasında purkinje 

liflerinin dahi etkilenebileceği, R dalga amplitüdünün artıp S dalga amplitüdünün 

azalabileceği ve QRS distorsiyonunun ortaya çıkabileceği görülmüş.   

Buber ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise Grade 3 iskeminin no reflow ve 

trombolitik sonrası rescue PCI oranlarının bağımsız olarak en güçlü göstergelerinden 

biri olabileceğini göstermişlerdir.  

Terminal QRS distorsiyonunun uzun dönem mortalite ile ilişkisi halen tam  

araştırılmamıştır. Akut koroner sendromlarda kullanılan ve kısa dönem ve 3 yıllık 

mortaliteyi öngördüren Grace skor sistemi ile korelasyonu tam olarak 

bilinmemektedir. 

The Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) çalışmasında Eagle 

ve arkadaşları 30 ülkede, 247 merkezde yapmış oldukları çalışmada akut koroner 

sendrom ile başvuran 102,341 hastayı 1999 yılından itibaren 10 yıl süre ile mortalite 

açısından takip etmişlerdir (de Araujo 2005). Yaşın 70 den büyük olması, geçirilmiş 

miyokard infarktüsü öyküsü, Killip sınıfı, artmış kalp hızı, düşük kan basıncı, artmış 

başvuru kreatinin düzeyi, artmış kardiyak biyobelirteç düzeyi ve ST segment 

deviasyonunun olmasının artmış mortalite ile ilişkili olduğu bulunmuş. Bu verilere 
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dayanılarak AKS ile başvuran hastaların 6 aylık ve 36 aylık mortalite tahmini için 

GRACE skorlama sistemi geliştirilmiştir. Bu skorlama sisteminin kullanılması güncel 

akut koroner sendom kılavuzlardada (2013 ACC-AHA STEMI ve 2014 ESC NSTE – 

AKS kılavuzları) önerilmektedir. 

Bizde daha önce yapılan tüm bu çalışmalardan yola çıkarak; Akut ST 

elevasyonlu MI`da terminal QRS distorsiyonu olup olmamasının hastane içi ve uzun 

dönem mortaliteyi öngördürmedeki değerini araştırmayı planladık. Sigara, 

hipertansiyon ve diyabet gibi major ve iyi bilinmekte olan KAH risk faktörlerine QRS 

distorsiyonu olup olmamasının eklenmesi ile mortalite riski arasındaki ilişkiyi 

araştırmayı amaçladık. 

 

 Öncelikle STEMI’da mortaliteye etkisi olduğu düşünülen yaş, DM, EF, 

tedaviye kadar geçen süre, önceki MI öyküsü, killip sınıflaması, böbrek yetersizliği, 

kardiyojenik şok ve uygulanan tedavi yöntemi gibi değişkenlere ilişkin analiz için 

lojistik regresyon analizini kullanıp, her bir değişken ile G3I arasında ilişki olup 

olmadığını araştırdık. Sadece yaş (p=0.002 ) ve erkek cinsiyetin (p=0.04) G3I 

oluşumunda anlamlı rol oynadığını gördük.  

 

Analiz sonucunda QRS distorsiyonunun hastane içi mortaliteyi (p<0.001) ve 

36. ay mortaliteyi kuvvetlice tahim ettirebileceğini gördük (p<0.001). Ayrıca güncel 

kılavuzlarda kabul edilen en yeni risk skorlama sistemi olan GRACE skoruyla da 

yüksek oranda korele olduğunu gördük (p<0.001).   

 

Yapılan tüm analizler neticesinde; terminal QRS distorsiyonu olup 

olmamasının mortaliteyi öngördürmede prognostik bir değere sahip olduğunu gördük. 

Bu neticeler ışığında; hastane içi yüksek mortalite riskine sahip hastalar, QRS 

morfolojisine  bakılarak tespit edilebilir ve böylelikle yüksek riskli hastalar çok daha 

yakın takip edilip mortalite oranları azaltılabilir.  
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Çalışmamızda ikincil olarak amaçladığımız; kardiyojenik şok, hastane içi kalp 

yetmezliği gelişimi ve hastanede kalma süreleri için QRS morfolojisinin prediktif bir 

değeri olup olmadığına baktığımızda ise; hastanede kalma süreleri ile anlamlı bir ilişki 

tespit edemezken kardiyojenik şok gelişimi (p= 0.005) ve hastane içi kalp yetmezliği 

gelişimi (p=0.001) ile anlamlı bir korelasyonunun olduğunu gördük.  

 

Terminal QRS distorsiyonu ile ilgili hastane içi ve kısa dönem mortalite, 

SYNTAX skoru, fibrinolitik tedaviye cevap oranları ve no reflow gelişimi arasındaki 

ilişki daha önce pek çok çalışmada incelenmiştir. Fakat literatürde güncel kılavuzların 

kullanılmasını önerdiği GRACE skoru ile korelasyonunu araştıran hiç bir çalışma 

yoktur. Ayrıca uzun dönem mortalite ile ilişkisi de daha önce hiç araştırılmamıştır. 

Çalışmamız GRACE skoru ile ilişkisinin araştırılması ve uzun dönem mortalite takibi 

yapılmış olması açısından literatürdeki ilk çalışmadır. Bu paramatreler ile olan 

ilişkisinin sonuçları da istatistiksel olarak anlamlıdır. Terminal QRS distorsiyonu 

tayininin günlük pratikte uzun dönem mortaliteyi tahmin etmek için kolay bir metod 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

Bütün bu istatistiksel verilere ilaveten ve bu önemli bulgular ışığında daha 

fazla hasta sayılarıyla daha kapsamlı araştırmalara gerek duyulmaktadır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 

Sonuç olarak; Terminal QRS distorsiyonunun mortaliteyi öngördürmede 

kuvvetli bir prognostik bir değere sahip olduğunu gördük. Bu neticeler ışığında; 

hastane içi yüksek mortalite riskine sahip hastalar, GRACE skoru gibi hesaplanması 

zor olan bir skorlama sistemi yerine EKG gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir bir test ile 

QRS distorsiyonu olup olmamasına bakılarak kolayca tespit edilebilir ve böylelikle 

yüksek riskli hastalar çok daha yakın takip edilip, mortalite oranları azaltılabilir.  

Bunlara ilaveten; hasta sayısının az olmasından dolayı kesin bir neticeye 

varmamız mümkün görünmemekte; yine de bu önemli neticeler ışığında daha fazla 

hasta sayılarıyla daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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9. ÖZET 

 

 Koroner arter hastalığı (KAH), bütün dünyada epidemik bir halk sağlığı 

problemidir Akut kooner sendromlar, dünyada olduğu gibi Türkiyede de ölüm 

nedenlerinin başında gelmektedir.  

 EKG ise STEMI teşhisinde vazgeçilmez olan ucuz ve kolay ulaşılabilir bir 

tetkikdir. STEMI hastalarında erken risk sınıflaması, mortaliteyi bilmek, tedavi ve 

takip biçimini düzenlemek açısında çok önemlidir.  

 Terminal QRS distorsiyonu; Grade 3 iskemi olarak da adlandırılmaktadır. 

Sclarovsky ve ekibi ve Birnbaum ve ekibi farklı zamanlarda  QRS distorsiyonunun 

tanımını yapmışlardır. Başvuru EKG`lerinde QRS distorsiyonu görülen STEMI 

hastaların hastane içi prognozunun daha kötü, , fibrinolitik tedaviye yanıtlarının kötü 

olduğu, primer perkütan tedavi sonrasındaki mortalitenin yüksek ve kurtarılan 

miyokard bölgesinin az olduğu gösterilmiştir. Yine terminal QRS distorsiyonunun 

yüksek SYNTAX skoru ve yüksek no reflow oranları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

 Biz bu çalışmamızda ST elevasyonu Myokart infarktüsünde, başvuru 

EKG`sindeki terminal QRS distorsiyonunun hastane içi ve uzun dönem mortalite 

üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.  

 Terminal QRS distorsiyonunun 2 paterni vardır. Patern a, qR konfigürasyonu 

olan derivasyonlarda J noktasının R dalgasının %50 sinden büyük olduğu durumlarda 

görülmektedir. Patern b ise Rs konfigürasyonu olması gereken derivasyonlarda S 

dalgasının olmadığı durumlarda izlenmektedir. Her iki patern de terminal QRS 

distorsiyonu veya grade 3 iskemi olarak adlandırılmaktadır. 

 216 STEMI ile başvura hasta başvuru EKG lerinde QRS distorsiyonu olup 

olmamasına göre 2 gruba ayrıldı.   
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 Multivariable Logistik Regresyon analizi ile hastana içi, 36 aylık sonrası 

mortalite ve GRACE skoru ile QRS distorsiyonunun ilişkisi araştırıldı.  

 216 hastanın 93 (43,0%) ünde QRS  distorsiyonu görüldü. Hastane içi 22 

(10.1%) ve 36 aylık takip sonrasında toplam 57 (26.3%) hastada ölüm gerçekleşti. 

Distorsiyon olan grupta hastane içi ölüm oranı anlamlı olarak yüksekti (p=0.005). 

Benzer şekilde 36 aylık takipte de mortalite oranı distorsiyon olan grupta fazla idi 

(p=0.012). Distorsyon gruptaki hastaların Killip sınıfı ortalaması daha yüksekti, 

GRACE skorları daha yüksekti. Akut kalp yetmezliği,intraaortik balon pompası 

kullanım oranları da G3MI grubuna daha yüksekti (p<0.05). Ayrıca başvuru esnasında 

yüksek kreatinin (p=0.013), düşük ejeksiyon fraksiyonu (p=0.01), düşük sistolik ve 

diyastolik tansiyon (p < 0.001) görülme oranları da QRS distorsiyonu olan grupta daha 

fazla idi.  

 Multiple Logistic Regresyon analizinde bağımlı değişken olarak QRS 

distorsiyonu kullanıldığında diğer bağımsız faktörlerden yaş ve erkek cinsiyet 

istatistiki olarak anlamlı bulundu (p < 0.05). 

Sonuç olarak; Terminal QRS distorsiyonunun mortaliteyi öngördürmede 

kuvvetli bir prognostik bir değere sahip olduğunu gördük. Bu neticeler ışığında; 

hastane içi yüksek mortalite riskine sahip hastalar, GRACE skoru gibi hesaplanması 

zor olan bir skorlama sistemi yerine QRS distorsiyonu olup olmamasına bakılarak 

kolayca tespit edilebilir ve böylelikle yüksek riskli hastalar çok daha yakın takip edilip 

mortalite oranları azaltılabilir.  

Bunlara ilaveten; hasta sayısının az olmasından dolayı kesin bir neticeye 

varmamız mümkün görünmemekte; yine de bu önemli neticeler ışığında daha fazla 

hasta sayılarıyla daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

 Anahtar Kelimeler: Terminal QRS distorsiyonu, GRACE skoru, mortalite 
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10. SUMMARY 

 

LONG – TERM PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE DISTORTION OF 

TERMINAL QRS COMPLEX ON ADMISSION ECG IN STEMI AND 

CORRELATION WITH GRACE SCORE 

 Introduction:   

 Electrocardiography (ECG) has been used as a reliable and inexpensive tool in 

both diagnostic and prognostic evaluations of ST-segment elevation myocardial 

infarction (STEMI). Early risk stratification is important in the management of patients 

with STEMI. 

 Terminal QRS distortion [grade 3 ischemia (G3I)] defined by Sclarovsky et al. 

and Birnbaum et al. Previous studies showed that patients with STEMI who have G3I 

on the admission electrocardiogram have worse prognosis, less benefit from 

thrombolysis, less benefit from primary percutaneous coronary intervention (PCI), 

higher in hospital mortality, larger infarct areas, less myocardial salvage, and poor 

myocardial and epicardial perfusion when receiving thrombolytic treatment and 

undergoing PCI. 

Our aim in this study is to analyze the admission ECG in STEMI based on distortion 

of terminal portion of QRS and its correlation to in hospital and 36 month follow up 

mortality and correlation to GRACE score. 

 Materials and Method:  

 216 consecutive patients of STEMI were classified into subjects with distortion 

of terminal QRS (Group I), and without distortion of terminal QRS (Group II). 

Terminal QRS distortion is defined as emergence of J point at 50% of the R wave 

amplitude in leads with qR configuration or absence of the S waves, in leads with Rs 

configuration in two consecutive leads.  
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 Multivariable logistic regression analysis was performed to assess the 

independent associations between terminal QRS distortion on the admission ECG and 

in-hospital and 36-month mortality and correlation to GRACE score. 

 Results: 

 Out of 216 patients of STEMI, 93 (43,0%) had distortion of QRS. There were 

22 deaths in hospital (10,1%) and total 57 deaths in 36 months follow up (26.3%). 

Hospital mortality was found to be significantly more in subjects with distortion than 

those without (p=0.005). 36 month follow up mortality was found to be significantly 

more in subjects with distortion than those without (p=0.012). Patients with QRS 

distortion have higher Killip class and higher GRACE score on admission (p < 0.05). 

Acute heart failure and intra aortic ballon pump insertion rates are significantly higher 

in subjects with distortion (p<0.05). Also higher creatine (p=0.013), lower ejection 

fraction (p=0.01) and lower systolic and diastolic blood pressure (p < 0.001) levels on 

admission were found to be significantly more in subjects with distortion than those 

without. 

 With multiple logistic regression analysis using QRS distortion on admission 

ECG as a dependent variable and all studied risk factors as independent variables,  age 

and male sex were variables found to be statistically significant (p < 0.05). 

 Discussion and Conclusion: 

 In conclusion, ECG on admission is a simple, cheap, universally available 

investigation that can predict the in hospital and long term prognosis in STEMI.  

Grade 3 ischemia was independently related to high mortality rates and high GRACE 

score.  

 We suggest that this study is the first long term follow up study and a strong 

correlation with QRS distortion and mortality rates was shown in this study.   

 Key Words: Terminal QRS distortion, mortality, GRACE score 
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