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ST ELEVASYONU HER ZAMAN MİYOKARD İNFARKTÜSÜ DEĞİLDİR
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ZOR TANİ, DEXTROKARDİ VE ANTERİYOR MYO-

CART ENFARKTÜSÜ
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Olgu: 4'l yaşında kadın hasta senkop, şuur bozukluğu
necieniyle 1 ] 2 tarafından acil servisimize getir!ldi. Bilinen hastalık öyküsü olmayan kadın hasta yemek sırasında halsizlik, bulantı ve baş ağrısı sonrası şuur kaybı
geliştiği öğrenildi. Fizik muayenesinde GKS: 7 (E:1 V:1
M:5), bilateral babinsky + diğer sistem muayenelerinde özel|ik yoktu. Hastanın kan basıncı: 7a/50, nabız;
100/dk, vücut ısısı: 36.6"C parmak ucu kan şekeri;1 i 0
mg/dL olarak ölçüldü. EKG: NSR: 8O/dk, Dll-Dill-aVF >
0.] mv ST elevasyonu, V5-V6'da <0.1 mv ST depresyonu mevcuttu. Kardiyoloji konsüitasyonu istendi. Hasta
için trombolitik tedavi planlandı, ancak şuuru kapalı
o|an hasta entübe edildi ve kraniyaltomografi
çekildi.
Tomografi sonucu yaygın subaraknoid kanama (SAK)
ile uyumlu görünüm saptanan hastanın Beyin cerrahisi
yoğun bakıma yatışı yapıldı.
Tartışma:

SAK daha çok genç yetişkinierde görü|en erkek ve ka-

dında aynı sıklıkta seyredebilen nörolojik bir olaydır.

Çoğunlukla anevrizma rüptürü sonucu gelişir. Ani başlangıçiı şiddetli baş ağrısı, kusma, bilinç bulanıklığı klinik tabloyu oluşturur. SAK hastalarının EKG bulguları
koroner iskemi ve enfarktüsü taklit edebilir. Ayrıca bu
hastalarda supraventriküter taşikardi ve hayatı tehdit
eden malign ventriküler ritimler görülebilir. Literatürde
Mi tanısı ile tedavi edilen SAK vakaları bildirilmiştir. Bi-

zim vakamızda nörolojik defisit varlığı hastanın kraniyal
görüntülemesinin yapılmasına bizi yönlendirmiştir.
Sonuç olarak:
SAK vakaları nı n EKG' lerinde repo|arizasyon anormalIik-

leri ve aritmilerin varlığı koroner sendromu taklit edebilir.Bu nedenle baş ağrısı nedeniyle başvuran hastalarda beklenmeyen EKG değişikliği varIığında SAK ak|a
ge|melidir. Bu hastalarda antikoagülan tedavi tanıdan
emin olunmadıkça bekletiIme|idir.

Giriş: Akut myokart enfarktüsünde hastanın erken tanısı ve erken reperfüzyon stratejileri morbitite ve mortaliteyi azaltan en önemli parametrelerdir. Ancak erken

tanı ve tedaviyi zorlaştıran bilinen nedenlerin dışında
daha nadir görülen ve azbilinen nedenlerde vardır.

Olgu: 38 Yaşında erkek hasta acil servisimize 1 saatlik tipik gögüs agrısı ve terleme şikayeti ile başvurdu.

Hasta dış merkezde çekilen EKG normal olmasına ragmen şikayetlerinin geçmemesi üzerine acil servisimize
yönlendirilmişti. Hastanın geldiğinde yaklaşık'l saattir
devam eden yoğun şekilde yanıcı, yayEnI baskı şeklinde göğüs ağrısı vardı ve hasta sürekli olarak soğuk terliyordu. Hastanın çekilen EKG'si normal sinüs ritminde
ve ST-T degişikligi yoktu. Hastanın fizik muayenesinde
akciğer sesleri diniemekle normaldi ve kalp sesleri derinden geliyordu. Hastanın öz geçmişinde klasik risk
faktörlerinden sadece sigara vardı. Hastanın agrısı tipik
kabul ediIdi ve hastaya 300 mg asatil saIisilik asit ve 60
İÜ/kg unfraksiyone heparin intravenöz verildi. Çekilen

seri EKG'lerin normal o|ması ve hastanın şikayetinin
geçmemesi üzerine kardiyoloji konsültasyonu istendi.
Ekokardiyografisi değerlendirildigi sırada dexrokardisi
tesplt ed ld i. Ekokard iyog rafisi nde: EF: o/o45, nter Ventriküler Septum ve anterior duvar hipokinetikti. Hastaya
sağ taraf EKG çekildi. EKG anterior Myokart enfarktüsü
ile uyumiu idi. Hastaya acil serviste doku pIazminojen
aktivitörü uygulandı ve trombüsü rekanalize olan hasta
koroner yoğun bakıma yatırıldı. Yapılan koroner anjiografisinde: LDA %80 5] sonrası o/o70, CX arter DD, OM3
hizası o/o30, RCA ortada %50 darlık ve dexrokardi olark
değerlendirildi.
i

İ

Tartışma: Acii servise gelen tipik gögüs agrılı hastada
uygun derivasyonlarda EKGde ST yüksekiiginin oiması Myocart enfarktüsü tanısı koymamız için yeterlidir.
Hastaya enkısa sürede hastanın yada klinigin şartiarına
göre uygun bir reperfüzyon stratejisi belirlenmelidir.

Ancak tipik EKG degişikligi olmayan hastalarda i|ave
tetkiklere ihtiyaç olabilmektedir. Nadir görüien anotomik varyasyon olan dextrokardi ve myokart infarktüsü klinisyen|eri her zaman yanıltabilr. Dextrokardi ve
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