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ED‹TÖRYEL YORUM

Koroner Arter Hastal›¤›nda Tedavi Prosedürlerinin
Da¤›l›m› ve ‹laç Seçimi

Ateroskleroza yol açan mekanizmalar ve akut koroner
sendromlar›n (AKS) fizyopatolojisi son y›llarda aç›k bir flekilde ortaya konmufltur. Ateroskleroz progresif bir hastal›kt›r ve hassas plaklar›n oluflmas› ve bunlar›n y›rt›lmas› AKS’a
(karars›z angina, akut miyokard infarktüsü) neden olmaktad›r. Hassas plak oluflmas›nda veya aterosklerotik plaklar›n hassas pla¤a dönüflmesinde ve y›rt›lmas›nda plaktaki
inflamatuar aktivite esas rolü oynamaktad›r. Plaktaki inflamatuar aktiviteyi artt›ran tetikleyiciler aras›nda yüksek plazma kolesterol konsantrasyonu, okside-LDL, enfeksiyonlar,
artm›fl otoimmün yan›t gibi nedenler tart›fl›labilir.
Koroner kalp hastal›¤›nda (KKH) tedavinin esas amac›
yeni akut koroner olaylar›n geliflmesinin önlenmesi, iskeminin kontrol alt›na al›nmas›, yaflam kalitesi ve yaflam süresinin artt›r›lmas›d›r. Uygun diyet, fizik aktivite, hastan›n ideal
kilosunda tutulmas› ve sigaran›n b›rak›lmas› ile birlikte aspirin ile yap›lan antiagregan tedavinin, beta-blokerlerin, statinlerin ve ACE-inhibitörlerinin miyokard infarktüsünden
sonra prognozu olumlu etkiledikleri ve sürviyi artt›rd›klar›
bilinmektedir (1-6).
Aspirin, beta-bloker, statin ve ACE-inhibitörlerinin re-infarktüsü, kardiyak ölüm ve tüm mortaliteyi azaltt›¤› gösterilmifl olmas›na karfl›n bu ilaçlar›n kullan›m› optimal olmaktan uzakt›r.Bu ilaçlar›n kullan›m›nda seneler içinde bir art›fl
oldu¤u EUROASPIRE I-II (European Action on Secondary
Prevention by Intervention to Reduce Events) çal›flmalar›nda gösterilmifltir (7, 8). Ancak MITRA (the Maximal Individual Therapy in Acute Myocardial Infarction Registry) ve
MIR (Myocardial Infarction Registry) çal›flmalar› kardiyoloji klini¤i olan hastanelerde tedavi görenlerle iç hastal›klar›
klini¤i olan hastanelerde tedavi gören akut miyokard infarktüs’lü (AMI) hastalarda bu ilaçlar›n kullan›m› bak›m›ndan farkl›l›k oldu¤unu ortaya koymufltur (9). Kardiyoloji klini¤i olan hastanelerde AMI tedavi k›lavuzlar› daha ciddi bir
flekilde uygulanmaktad›r.
Ülkemizde de son y›llarda tedavi k›lavuzlar›na göre ilaç
kullan›m› oran›nda art›fl oldu¤u gözlenmektedir.fiubat
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1998-A¤ustos 1999 tarihleri aras›nda Türk Kardiyoloji Derne¤i KKH Çal›flma Grubu taraf›ndan yürütülen ve ülkemizde farkl› co¤rafi bölgelerdeki üniversite, Sa¤l›k Bakanl›¤›
e¤itim ve SSK hastanelerinden oluflan 15 kardiyoloji yada
iç hastal›klar› klini¤inde yap›lan ve KKH’da aspirin, beta-bloker, statin, ACE-inhibitörleri profilaktik ilaç tedavisinin pratik uygulamada nas›l oldu¤unun araflt›r›ld›¤› çal›flmada,
hastane ç›k›fllar›nda aspirin kullan›m› %78.1, statin %23.2,
beta-bloker %49.4, ACE-inhibitörleri %38.2 saptanm›flken
(10), ülkemizde yeni yap›lan ve Anadolu Kardiyoloji Dergisinin bu say›s›nda yay›nlanan bir araflt›rmada Ocak 2000 ile
May›s 2000 tarihleri aras›nda 617 KKH olan kiflide aspirin
kullan›m› %99, statin %63, beta-bloker %86 ve ACE-inhibitörleri %40 bulunmufltur (11). Bu art›fl sevindirici olup geçen süre içinde Türkiye’de tedavi k›lavuzlar›na doktorlar taraf›ndan daha iyi uyuldu¤u fleklinde yorumlanabilece¤i gibi
araflt›rman›n yap›ld›¤› merkezin bir kardiyoloji klini¤i olmas›na da ba¤l› olabilir.
Di¤er önemli bir nokta da hastaneden ç›k›flta verilen tedavinin uzun süre hatta ömür boyu kullan›lmas› gerekirken, hastalar›n bu tedaviye ciddi olarak uyum sa¤lamamalar›d›r. TKD KKH Çal›flma grubunun yapt›¤› araflt›rmada
hastaneden ç›kt›ktan sonraki 6. ay gibi k›sa bir sürede aspirin kullan›m›n›n %74’e, statin kullan›m›n›n %27.4’e, beta
blokerlerin %28.5’e, ACE-inhibitörü kullan›m›n›n %17.8’e
düfltü¤ü gösterilmifltir (10). Araflt›rma, ülkemizde hastalar›n aspirin kullan›m›na oldukça iyi bir uyum sa¤lamalar›na
karfl›n beta-bloker ve statin yönünden önemli bir tedavi aç›¤› oldu¤unu ortaya koymufltur.
Sonuç olarak Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu say›s›nda yay›nlanan “Koroner arter hastal›¤› anjiyografik olarak
kan›tlanm›fl olgularda tedavi prosedürlerinin da¤›l›m› ve
hastaneden ç›k›flta ilaç seçimi” (11) bafll›kl› çal›flman›n ortaya koydu¤u flekilde ülkemizde tedavi k›lavuzu ile uyumlu
tedavinin bu hastalarda yüksek oranda kullan›m› çok sevindiricidir. Bu kardiyologlar›n ülkemizde KKH’lar›nda gelecekteki AKS’lar› önlemede ve mortalite ve morbiditeyi azaltmada çok etkin rol oynad›klar›n› göstermektedir. Bu uygulaman›n sadece kardiyoloji klini¤i olan hastanelerle s›n›rl›
kalmamas›, ülkemizdeki tüm hastanelerde KKH’lar›nda uygulanmas› gereklidir.
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Di¤er önemli bir noktada bu hastalara hastaneden taburcu olurken hastal›klar› ile ilgili bir e¤itim verilmesi ve doktor taraf›ndan de¤ifltirilmedi¤i takdirde, uygun diyet, fizik
aktivite ve sigara içilmemesinden oluflan sa¤l›kl› bir yaflam
tarz› ile birlikte bu tedaviye belki de ömür boyu devam edeceklerinin hastalara ö¤retilmesidir.
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