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Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verlmesne neden olan sol ana koroner arter spazmı
Buğra Özkan, Özcan Örsçel쐆�k, Mehmet Necdet Akkuş, Hakan Uyar, Oben Döven, İsma쐆�l Türkay Özcan
Mers쐆�n Ün쐆�vers쐆�tes쐆� Tıp Fakültes쐆�, Kard쐆�yoloj쐆� Ana B쐆�l쐆�m Dalı, Mers쐆�n
48 yaşında erkek hasta ac쐆�l serv쐆�se göğüs ağrısı ş쐆�kayet쐆� 쐆�le başvurdu. Ac쐆�l serv쐆�ste çek쐆�len elektrokard쐆�yograf쐆�de (EKG) normal s쐆�nüs r쐆�tm쐆�nde
olduğu 쐆�zlend쐆� ve ST segment쐆� 쐆�zoelektr쐆�k hatta 쐆�zlend쐆� (Res쐆�m 1). Hasta unstab쐆�l anj쐆�na pektor쐆�s öntanısı 쐆�le yatırıldı. Hastanın öyküsünde daha
önce üç defa koroner anj쐆�ograf쐆� olduğu ve b쐆�r kere de perkutan koroner g쐆�r쐆�ş쐆�m (PKG) yapıldığı öğren쐆�ld쐆�. Hastaya koroner anj쐆�ograf쐆� planlandı.
Yapılan anj쐆�oda sol ana koroner arterde (LMCA) %80 darlık 쐆�zlend쐆� ve daha önce LAD’ye takılan stent쐆�n açık olduğu 쐆�zlend쐆� (V쐆�deo 1). Sağ
koroner arterde (RCA) kr쐆�t쐆�k olmayan darlıklar 쐆�zlend쐆� (V쐆�deo 2). Koroner anj쐆�ograf쐆� sonrası yapılan kard쐆�yoloj쐆� ve kalp damar cerrah쐆�s쐆� konsey쐆�
sonucunda koroner arter bypass greft (KABG) kararı alındı. İşlem sonrası serv쐆�se alındığı sırada hastada sıkıştırıcı vasıfta göğüs ağrısı meydana
geld쐆�, çek쐆�len kontrol EKG de D2,D3,aVF der쐆�vasyonlarınsa konveks ST segment elevasyonu 쐆�zlenmes쐆� üzer쐆�ne (Res쐆�m 2) hasta tekrar anj쐆�ograf쐆�
laboratuvarına alındı. Anj쐆�o 쐆�şlem쐆�ne başlandığı sırada hasta göğüs ağrısının geçt쐆�ğ쐆�n쐆� bel쐆�rtt쐆�. Hastada mevcut kl쐆�n쐆�ğ쐆� 쐆�le vazospast쐆�k anj쐆�na
olab쐆�leceğ쐆� düşünülerek 쐆�ntrakoroner n쐆�trat eşl쐆�ğ쐆�nde RCA tekrar 쐆�ncelend쐆�ğ쐆�nde kr쐆�t쐆�k darlık 쐆�zlenmed쐆�. (V쐆�deo 3) Bunun üzer쐆�ne LMCA
lezyonununda vazospazma 쐆�k쐆�nc쐆�l olmuş olab쐆�leceğ쐆� düşünülerek n쐆�trat eşl쐆�ğ쐆�nde tekrar görüntülend쐆� ve 쐆�lk pozdak쐆� darlığın kaybolduğu 쐆�zlend쐆�
(V쐆�deo 4). İşlem sonrası çek쐆�len EKG de 쐆�nfer쐆�or der쐆�vasyonlardak쐆� ST yükselmes쐆�n쐆�n ger쐆�led쐆�ğ쐆� 쐆�zlend쐆� (Res쐆�m 3). İk쐆�nc쐆� KAG sonrasında
hastanın KABG kararı 쐆�ptal ed쐆�ld쐆�, mevcut beta bloker tedav쐆�s쐆� kes쐆�lerek kals쐆�yum kanal bloker쐆� (KKB) ve n쐆�trat başlandı. Hastaya s쐆�garayı
bırakması öner쐆�ld쐆�.
Vazospast쐆�k anj쐆�na, koroner arterler쐆�n vazospazmı 쐆�le seyreden, akut koroner sendrom benzer쐆� bulgular gösteren ve kals쐆�yum kanal bloker쐆�
(KKB), kısa etk쐆�l쐆� n쐆�tratlara yanıt veren b쐆�r kl쐆�n쐆�k tablodur. İlk defa 1959 yılında Pr쐆�nzmetal ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. (1)
Vazospast쐆�k anj쐆�na prevalansı tam olarak b쐆�l쐆�nmemekle beraber 50 yaş altı er쐆�şk쐆�nlerde daha sık 쐆�zlen쐆�r.(2) semptomlar genelde 쐆�st쐆�rahatte ve
sabaha karşı meydana gel쐆�r (3).
Koroner anj쐆�ograf쐆�de kr쐆�t쐆�k darlık 쐆�zlenen hastalarda, özell쐆�kle semptomlar 쐆�y쐆� sorgulanmalı. Gerek h쐆�kayede gerekse anj쐆�ograf쐆�k görüntülerde
vazospazmdan şüphelen쐆�len b쐆�r durum olması hal쐆�nde 쐆�ntrakoroner n쐆�trat sonrası lezyonların tekrar değerlend쐆�r쐆�lmes쐆� uygunsuz PKG ve KABG
sıklığını da azaltab쐆�lecekt쐆�r.
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Göğüs ağrısı sonrası EKG
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İk nc anj o sonrası EKG
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N trat sonrası LMCA

N trat sonrası RCA
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LMCA lezyonu
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