
[EP-103]
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GİRİŞ:
Koroner arter anevrizmaları veya ektaziler, anjiografide tipik olarak tesadüfen saptanan arteryel
segmentlerin dilatasyonlarıdır.Koroner arter anevrizması (CAA) koroner arterlerin geri kalan
bölümlerine kıyasla lokalize dilatasyon (1.5 kattan fazla) olarak tanımlanır ve şekle göre
sakküler veya fuziform olarak sınıflandırılır.Koroner arter anevrizma insidansı, genel
popülasyonda% 0.3 ile % 5.3 aralığında görülmektedir.Koroner arter anevrizmalarının % 50
kadarı ateroskleroz sebebiyle meydana gelmekte olup geri kalanı konjenital anomalilere ve
kawasaki hastalığı gibi otoimmün hastalıklara bağlıdır.Sağ koroner arter anevrizması en sık
rastlanılan koroner anevrizmadır.Üç damar veya sol ana koroner tutulumu nadirdir.

OLGU:
Göğüs ağrısı şikayeti ile acile başvuran 63 yaşında erkek hastaya ST elevasyonsuz miyokard
enfarktüsü tanısı konularak koroner anjıografi planlandı.Kan basıncı 120/80 mmhg olan hastanın
EKG’de v1-v6’da t negatifliği ve ventriküler ekstra atımları mevcuttu.Hastanın kan tetkikinde
troponin ve ck-mb yüksekti.Özgeçmişinde diyabetes mellitus,hipertansiyon, 20 paket yıl sigara
öyküsü(1,5 yıldır terk) mevcuttu. Kardiyovasküler sistem muayenesinde mitral odakta 3/6
sistolik üfürümü vardı. Ekokardiyografik incelemesinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %
40'tı ve 2.dereceden egzantrik mitral yetersizliği vardı.Sol ventrikül ve sol atrıyum boyutlarında
artış mevcuttu.Hastanın koroner anjıografisinde LMCA distalinde %80 darlık, LAD'de yaygın
hastalık,CX arterin obtus marjinalis dalı sonrasında total tıkalı ve RCA'nın proksimalde total
tıkalı olduğu görüldü.LMCA proksimalinde ve distalinde kese tarzında dev anevrizma
izlendi.Anjiografi esnasında anjiografi kataterinin abdominal aortadan geçerken katlantı yapması
üzerine hastaya aortografi de yapıldı ve aortografide abdominal aortada dev anevrizma
izlendi.Bilgisayarlı tomografi ile de abdominal aortadaki anevrizma görüntülendi(Resim-1).Kalp
damar cerrahisi ile konsey yapılarak hastaya cerrahi kararı verildi.

Resim-1
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Abdominal aorta anevrizmasının bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Dev koroner ve abdominal aorta anevrizmasının anjiografik görüntüleri
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