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Sol Ana Koroner Arter D윁stal윁nden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketl윁 Trombüs
Özcan Örsçel윁k, Buğra Özkan, Ertan Emre Şah윁n, Vel윁 Gökhan C윁n, Mehmet Necdet Akkuş, İsma윁l Türkay Özcan
Mers윁n Ün윁vers윁tes윁, Kard윁yoloj윁 AD.
77 yaşında 3 saatl윁k göğüs ağrısı 윁le kurumumuz ac윁l serv윁s윁ne başvuran kadın hastanın burada çek윁len EKG’s윁nde akut
lateral m윁yokart 윁nfarktüsü (MI) saptanması üzer윁ne hastaya ac윁l perkütan g윁r윁ş윁m planlandı. Yapılan koroner anj윁ograf윁de
(KAG) hastanın sol ana koroner arter (LMCA) d윁stal윁nden başlayıp sol ön 윁nen arter (LAD) proks윁mal윁ne kadar uzanan
trombüs 윁le uyumlu görünüm 윁zlend윁. Farklı açılardan kayıtlar alınırken bu trombüsün koparak d윁stale doğru 윁lerled윁ğ윁 görüldü.
D윁stale kadar 윁lerleyen trombüsün d윁stal koroner akımı bozduğu 윁zlend윁 (V윁deo 1). Sol ana koroner arterden başlayan
trombüsün b윁r kısmının koparak LAD d윁stal yatağı tıkaması ve LAD’n윁n kan akımını bozması neden윁 윁le proks윁maldek윁
trombüslü bölgeye perkütan koroner g윁r윁ş윁m/stentlemen윁n uygun olmayacağı düşünüldü. Kalp damar cerrah윁s윁 윁le ac윁l
koroner arter bypass greftleme (CABG) açısından konsey yapıldı. Y윁ne LAD d윁stal akımın kopan trombüs neden윁 윁le
bozulmuş olmasından kaynaklı yapılacak b윁r CABG’n윁n hastaya fayda sağlamayacağı düşünüldü, hastaya trombol윁t윁k
윁nfüzyonu ve yoğun ant윁agregan tedav윁 sonrası KAG kontrolü planlandı. Hasta 윁ntraaort윁k aort pompası takılarak koroner
yoğun bakımda tak윁be alındı. Tak윁b윁n윁n 윁k윁nc윁 gününde ar윁tm윁k kompl윁kayon gel윁şen hasta müdahalelere cevap vermeyerek
kaybed윁ld윁.
B윁r koroner arterde total oklüzyon 윁le sonuçlanan akut koroner tromboz윁s m윁yokart 윁nfarktüsüne neden olur (1). Akut koroner
sendromların patof윁zyoloj윁s윁nde koroner arterlerde meydana gelen plak rüptürü yatmaktadır. Koroner arter lümen윁nde plak
rüptürü meydana geld윁ğ윁nde trombojen윁k moleküller sentezlen윁r ve koroner arter lümen윁 trombos윁t kümeler윁, f윁br윁n ve kırmızı
kan hücreler윁n윁n b윁r komb윁nasyonu 윁le tıkanab윁l윁r (2).
Sol ana koroner arter hastalığı 윁lk kez 1912 yılında m윁yokart 윁nfarktüsünün semptomlarını da bel윁rlem윁ş olan James Bryan
Herr윁ck tarafından tanımlanmıştır (3). Sol ana koroner arterde trombüs oluşumu 윁le seyreden akut koroner sendromlar
aterosklerot윁k kalp hastalıklarının yaygın olmayan şekl윁d윁r (4). Bu koroner arter sol ventr윁kül m윁yokard윁yal kan 윁ht윁yacının
büyük kısmını tem윁n ett윁ğ윁nden erken tanı ve ac윁l revaskülar윁zasyon hayat윁d윁r (5). Sol ana koroner arter hastalığının standart
tedav윁ler윁 CABG ve bazen perkütan koroner g윁r윁ş윁md윁r. Akut m윁yokart 윁nfarktüsünde trombol윁t윁k tedav윁ye ek ant윁platelet
윁laçların da tedav윁de düşünüleb윁leceğ윁n윁 gösteren çalışmalar bulunmaktadır (6,7).
L윁teratürde LMCA ve/veya LAD’de trombüse bağlı m윁yokart 윁nfarktüsü vakaları mevcutken b윁z윁m hastamızda olduğu g윁b윁
gevşek b윁r trombüsün mevcud윁yet윁 ve bu trombüsün yarısının koparak d윁stal yatağı da obstrükte etmes윁yle 윁lg윁l윁 b윁r vaka
bulunmamaktadır. Bu nedenle böyles윁 hastalarda perkütan koroner g윁r윁ş윁m윁n m윁, CABG’n윁n m윁 yoksa trombol윁t윁k tedav윁ye ek
yoğun ant윁agregan tedav윁n윁n m윁 uygun tedav윁 seçeneğ윁 olacağı net ayrılamamıştır. Bu tür hastalar 윁ç윁n daha çok b윁lg윁ye
윁ht윁yaç vardır.
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