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Say›n Editör,
Acil t›p hizmeti, bir disiplin olarak, sa¤l›k sorunu olan hastan›n ölüm veya sakatl›¤›n› önlemeye yönelik h›zl› ve do¤ru
kararlar›n al›nmas›n› ve hemen uygulanmas›n› içerir. Hastalar›n ço¤unda h›zl›, do¤ru ve kesintisiz hizmet sunma zorunlulu¤u
vard›r. Acil servise baﬂvuru nedenini oluﬂturan ﬂikayet her zaman problemin kayna¤›n› yans›tmayabilir. Kar›n a¤r›s› ile
acil servise baﬂvuran bir hastada, problem pulmoner kökenli olabilece¤i gibi, gö¤üs a¤r›s› ile acil servise baﬂvuran bir
hastada problemin kayna¤› kar›n bölgesi de olabilmektedir. Bu nedenle, tan› koyma aﬂamas›nda hasta multisistemik olarak
de¤erlendirilmeli, her ihtimal göz önünde bulundurulmal›d›r (1). S›k›nt› hissi, sinirlilik, ajitasyon ile baﬂvuran bir hasta
konversiyon olabilece¤i gibi organik bir patoloji de olabilir. Bu aﬂamda acil doktoruna büyük sorumluluklar düﬂmektedir.
Bu mektupda baﬂvuru nedeni ile tan› ve prognozu hiç uyumlu olmayan iki olguyu editörle paylaﬂmak istiyoruz. Her iki
olgu da, yaﬂad›klar› bir kavga sonucunda meydana gelen s›k›nt› ve gerginlik nedeni ile acil servise baﬂvurdu.

Olgu 1: K›rk beﬂ yaﬂ›nda, erkek hasta, girdi¤i bir tart›ﬂma sonras› sinirlilik, a¤lama, s›k›nt›, kendini kötü hisetme
ﬂikayetlerinin baﬂlamas› ve bu ﬂikayetlerin giderek artmas› üzerine arkadaﬂlar› taraf›ndan acil servisimize getirildi.
Hasta acile getirildi¤inde ajite, gergin idi ve so¤uk terlemeleri vard›. Boynuna ve çenesine yay›lan ve kesintisiz devam
eden gö¤üs a¤r›s› vard›. Hastan›n ﬂikayetleri alkol ald›ktan ve arkadaﬂ› ile tart›ﬂt›ktan sonra baﬂlam›ﬂt›. Özgeçmiﬂ ve soy
geçmiﬂinde bir özellik yoktu. Vital bulgular› normal s›n›rlarda idi. EKG’de V4- V6 da ST elevasyonu vard›. Akut anteriolateral miyokard enfarktüsü (MI) olarak de¤erlendirilen hastaya akut koroner sendromu tedavisi (AKS) baﬂland›. Müdahale
s›ras›nda hasta ventriküler taﬂikardiye (VT) girdi. Bifazik defibrilatör ile 150 joule ile defibrile edildi; cevap al›namad›.
Ikinci kez 200 Joule ile defibrile edildi. Hasta normal sinus ritmine döndü ve primer anjiografiye al›nd›. Anjigrafide sol
ön koroner arterde (LAD) % 99 t›kan›kl›k tespit edildi ve balonla aç›ld›. Yo¤un bak›mda yat›ﬂ›n›n üçüncü günü ﬂifa ile
taburcu edildi.
Olgu 2: Elli dört yaﬂ›nda, erkek hasta; taksi ﬂoförü; girdi¤i bir tart›ﬂma sonras› gö¤üs a¤r›s› baﬂlam›ﬂ ve bay›lm›ﬂ. Acil
servise getirildi¤inde genel durumu kötü, ﬂuuru kapal›, solunum yüzeyel idi. Pupiller izokorik, ›ﬂ›k reflkesi +/+, a¤r›l› ve
sözel uyaranlara cevap zay›ft›. Kan Bas›nc›: 90/60mm/Hg, Nab›z: düzensiz, O2 saturasyonu: %85 idi. Monitörde ventriküler
ekstrasistolleri olan bir ritm vard›. Özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂinde özellik yoktu. Tart›ﬂma s›ras›nda herhangi bir travmaya
maruz kalmam›ﬂt›r. Muayene s›ras›nda hasta kardiyopulmoner arreste girdi. Yaklaﬂ›k 1-1.5 saat resüsitasyona ra¤men
hasta dönmedi ve hasta eksitus olarak kabul edildi.

Tart›ﬂma ve Sonuç
Akut koroner sendrom olgular›n›n baz›lar› atipik semptomlarla karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Dolay›s›yla bu olgular›n
tedavilerinde gecikmeler olabilmekte ve yaﬂam› tehdit eden medikal acil durumlar ile karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Genel
popülasyonda %2-4, MI sonras› dönemde ise %30-70 oran›nda AKS’un asemptomatik ya da atipik seyirli olabilece¤i
bildirilmiﬂtir (2). Bizim her iki olgumuzda da atipik ﬂikayetlerle baﬂvurmuﬂlard›. E¤er hastalar gö¤üs a¤r›s› ﬂikayetleri ile
baﬂvurmuﬂ olsalard›, hastalara yaklaﬂ›m daha farkl› olabilirdi. Gö¤üs a¤r›s› veya angina ekivalan› semptomlar› ile acil
servise baﬂvuran bir hastan›n yönetimi tüm acil hekimlerce bilinmektedir. Ancak hasta farkl› bir ﬂekilde acil servise
baﬂvurdu¤unda tan› ve tedavi k›sm›nda s›k›nt›lar oluﬂabilmektedir.
Depresyon, öfke, stres, sinirlilik, düﬂmanl›k ve anksiyete gibi psikolojik faktörlerin geleneksel risk faktörlerinden ba¤›ms›z
olarak Koroner Kalp Hastal›¤›n›n (KKH) geliﬂimini art›rd›klar› bildirilmiﬂtir (3). Bu alandaki önemli araﬂt›rmalardan biri
olan INTERHEART çal›ﬂmas›d›r. Bu çal›ﬂma, 52 ülkede 11.119 vaka ve 13.648 kontrol grubu aras›nda psikososyal risk
faktörleri ile akut MI riski aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmak için yap›lm›ﬂt›r. Dört olay sorgulanm›ﬂt›r: ‹ﬂ stresi, evde stres,
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parasal stres ve son bir y›lda stresli yaﬂamsal bir olay
varl›¤›. Akut MI geçiren hastalarda dört stres faktörünün
tamam›n›n s›kl›¤› daha yüksek bulunmuﬂtur. MI geliﬂen
hastalarda son bir y›l içinde kontrol grubuna göre stresli
olay geçirme ve depresyonun da daha s›k oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Strese ba¤l› olarak artan katekolaminler ciddi
sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklu¤u, kardiak ritm
bozukluklar› veya akut MI’nü taklit ederek miyokardiyal
“stunning”e yol açabilmektedir. Gözlemsel çal›ﬂmalarda
emosyonel veya psikiyatrik stresin ani kardiyak ölüm
insidans›n› art›rd›¤›n› bildirmiﬂtir (4,5). Bu bilgilere paralel
olarak, ilk olgumuzda akut MI geliﬂti¤i tespit edilmiﬂtir.
‹kinci olgumuzda da, AKS veya aritmiye ba¤l› ani kardiyak
ölüm geliﬂti¤ini düﬂünmekteyiz.

büzüﬂme, yüksek kalp h›z› ve kan bas›nc›, ventrikül
fonksiyonunda de¤iﬂkenlik (sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu, ventriküler duvar hareket bozuklu¤u), kan
katekolamin ve kortikosteroid düzeyinde yükselme, serbest
ya¤ asidi sal›n›m ve platelet agregasyonunda art›ﬂ ile
birliktedir (3). Anksiyete ise otonom sinir sisteminde
bozulmaya neden olarak ölümcül ventriküler aritmiye
karﬂ› riski artt›rmaktad›r. Akut anksiyete durumlar›n›n
koroner vazospazma neden olabilece¤i bilinmektedir ki
bu aterosklerotik plak rüptürüne neden olabilmektedir (6).
Sonuç olarak acil servise baﬂvuran tüm hastalara sistematik
yaklaﬂmak son derece önemlidir. Baﬂvuran tüm hastalar
acil serviste birer ciddi hasta veya hastal›k grubu
oluﬂturabilece¤i bilinerek de¤erlendirme yapmak
gerekmektedir. Ayr›ca stres faktörünün de ço¤u hastal›¤›n
ana tetikleyici faktörü olabilece¤i de unutulmamal›d›r.

Öfke/düﬂmanl›k sempatik sinir sisteminin sürekli aﬂ›r›
uyar›lmas› ile iliﬂkili olup artm›ﬂ sempatik aktivite arteryel
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