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ED‹TÖRYEL YORUM

Akut Miyokard ‹nfarktüsünde 28 Günlük
Sa¤kal›m Üzerine Cinsiyetin Etkisi

Uzam›fl iskemi sonucu meydana gelen irreverzibl
kalp kas› nekrozu olan akut miyokard infarktüsü
(AM‹), tan› ve tedavide son y›llarda sa¤lanan geliflmelere ra¤men halen ülkemizde ve sanayileflmifl toplumlarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.
Amerika’da her y›l 1,5 milyondan fazla insan›n
AM‹ geçirdi¤i belirlenmifltir. Geçen 40 y›l içerisinde,
gerek s›kl›k ve gerekse mortalitede belirgin düflüfl
sa¤lanm›fl olsa da, günümüzde yine bafll›ca ölüm sebeplerinden biridir (bütün ölümlerin %25’inden sorumludur). Akut miyokard infarktüsünden ölümlerin
ço¤u, medikal tedaviye bafllanmadan önce geliflse
de hastane içi mortalite 1950-1960 y›llar›nda %3035 oran›nda iken 1980 bafllar›nda %10-15’e
gerilemifltir.
Antitrombotik, trombolitik, beta-bloker, ACE-I tedavisi ve akut dönemde PTCA ve CABG’nin AM‹’in
hastane mortalitesini %5-7 civar›na indirdi¤i son y›llarda gerçeklefltirilen çok merkezli randomize çal›flmalardan elde edilen verilerle ortaya konulmufltur.
Ancak bütün bu olumlu çal›flmalara ra¤men, yap›lan genifl çapl› epidemiyolojik çal›flmalar, “akut koroner olay”a ba¤l› ölümlerin %66-75’nin hastane d›fl›nda olufltu¤unu ve bu nedenle klinik çal›flmalarda
bildirilen hastane mortalitesinin, koroner kalp hastal›klar›ndaki “total mortaliteyi” yans›tmad›¤›n› ortaya
koymufltur.
Yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen genifl kapsaml› epidemiyolojik çal›flmalarda koroner kalp hastal›¤› mortalitesinin (total mortalite) ülkeler aras›nda belirgin farkl›l›klar gösterdi¤ini ortaya koymufltur. “WHO MONICA” projesi bu alanda yap›lm›fl en kapsaml› çal›flmad›r (1). Bu çal›flmada “y›ll›k koroner olay oran›” uluslararas› büyük farkl›l›klar göstermesine ra¤men mortalite oranlar› benzer bulunmufltur. Bu çal›flmaya daYaz›flma Adresi: Doç.Dr. Turhan Kürüm
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hil edilen 29 ayr› gruptaki 35-65 yafllar› aras›ndaki kiflilerde, 1985-1990 y›llar› aras›ndaki dönemde tüm
koroner olaylardaki 28 günlük mortalitenin, erkeklerde %49 ve kad›nlarda %51 oldu¤u gözlenmifltir.
“WHO MONICA” Çal›flmas›’n›n subgrup analizi
sonucunda, erkek nüfusta 28 günlük mortalitenin
45-49 yafl grubundan itibaren 60-64 yafl grubuna kadar yafl›n artmas›yla birlikte anlaml› bir yükselme gösterdi¤i tesbit edilmifltir. Halbuki kad›n nüfusda bu
özellik erkeklere karfl›n 10 y›l sonra bafllam›fl, 55-59
yafl grubu ile 60-64 yafl grubu aras›nda anlaml› bir
mortalite fark› ortaya ç›km›flt›r. ‹ki grubun k›yaslanmas›nda, 40 ile 49 yafllar› aras›nda kad›nlarda mortalite erkeklere k›yasla anlaml› olarak yüksek iken (s›ras›yla %49 ve %39) 55 ile 64 yafllar› aras›nda her iki
grupta 28 günlük mortalite benzer olarak bulunmufltur (s›ras›yla %55 ve %54).
Koroner kalp hastal›¤› mortalitesinde azalman›n
yaln›zca yeni akut koroner olaylar›n geliflmesinin önlenmesine ve tedavilerdeki geliflmelere ba¤l› olmay›p,
risk faktörlerinin azalt›lmas›na da ba¤l› oldu¤u ortaya konmufltur. Fizik aktivitenin art›r›lmas›, beslenme
al›flkanl›klar›n›n de¤ifltirilmesi sonucu uygun diyet eflli¤inde hastan›n ideal kiloya indirilmesi, sigaran›n b›rak›lmas›, ortalama serum kolesterol düzeylerinde
düflmenin sa¤lanmas›, aspirin ile antiagregasyonun
elde edilmesi, beta-blokerlerin, ACE inhibitörlerinin
kullan›lmas› ve ailenin refah düzeyinin yüksek olmas›
AM‹’dan sonra prognozu olumlu yönde etkileyerek
sa¤kal›m› artt›rmaktad›r (2-6).
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu say›s›nda yay›nlanan “Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez
baflvuran kad›n ve erkeklerde 28 günlük sa¤kal›m
farkl› m›?” (7) bafll›kl› çal›flmada ortaya konuldu¤u gibi ilk kez AM‹ geçiren kad›nlar›n erkeklere göre daha
yafll› oldu¤u ve efllik eden daha fazla hastal›¤a sahip
olduklar› dikkati çekmifl olmakla birlikte kad›nlarla erkeklerin klinik bulgular, acil serviste uygulanan tedavi ve 28 günlük dönemde sa¤ kal›m aç›s›ndan farklar›n›n bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Literatürde AM‹ geçi-
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renler aras›nda cinsiyetin prognoz üzerine farkl›l›k
oluflturdu¤una (1,8,9), kad›nlar›n erken dönem mortalitesinin fazla oldu¤una (10,11), kad›nlarda efllik
eden daha fazla hastal›k bulundu¤una (1,12) dair çal›flmalar bulunmaktad›r.
Bu kohort tipi araflt›rma incelendi¤inde, literatürdeki sonuçlara benzer sonuçlar bulunmufltur. Bu çal›flma, koroner arter hastal›¤›nda, kendi hastalar›m›z›n da genel kabul görmüfl tedaviden yararland›¤›n›
ve ayn› faydalar› edindi¤ini göstermesi aç›s›ndan yararl› olarak kabul edilmifltir.
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