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Sonuç olarak eldeki verilerle hastada Cx anomalisi hakk›nda kesin sonuç belirtilemese de, makaleye konu olan koroner anomalinin RSV’den
ç›kan LMCA de¤il, RSV’den ç›kan LAD oldu¤u görülmektedir. Böyle bir
hastada yap›lacak 3 boyutlu bilgisayarl› tomografik inceleme ile koroner
anomalinin/anomalilerin tam olarak tan›mlanmas› mümkün olabilirdi.
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Yazar›n yan›t›
Say›n Editör,
Anadolu Kardiyoloji Dergisi Mart 2007 say›s›nda yay›nlanan “Sol
Ana Koroner Arterin Sa¤ Sinüs Valsalva’dan Ç›kt›¤› Koroner Anomali”
baﬂl›kl› (1) olgu sunumuna gösterdikleri ilgi ve yorumlar› için çok teﬂekkür ederim. Hastam›za ait di¤er koroner anjiyografi görüntüleri izlendi¤inde mevcut anatomik seyirde sirkumfleks (Cx) olarak adland›r›lan damar›n Cx seyrine uydu¤u görülmektedir. Zemanek ve ark.n›n (2) makalesinden uyarlad›¤›m›z Resim 1’deki ﬂemay› kullanmam›z›n amac› Cx
seyrini belirlemek de¤il, sol ön inen arterin seyrine bakarak sol sistem
hakk›nda bilgi edinmekti. Bilindi¤i gibi sol ana koroner arterin aorta ve
pulmoner arter aras›ndaki seyri ile ani ölüm aras›nda yak›n bir iliﬂki
mevcuttur (3). Vakam›zda da sol ön inen arterin seyrine bak›larak, sol
sistemin literatürde de belirtildi¤i gibi klinik aç›dan önemsiz olan intraseptal seyir gösterdi¤i görüldü.
Üç boyutlu bilgisayarl› tomografik incelemenin, koroner arter anomalilerinin tan›s›nda önemli bir yöntem oldu¤una ve böyle bir hastada koroner anomalinin tam olarak tan›mlanmas›nda yararl› olaca¤› fikrine kat›lmaktay›m. Ancak Cx seyrinden ziyade, sol ön inen arter veya sol ana
koronerin seyri prognozda önemli oldu¤unu düﬂünülerek, maliyeti art›rmamak amac›yla hastam›z› ek olarak üç boyutlu bilgisayarl› tomografi ile
de¤erlendirmedik.
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TIMI kare say›s› ve koroner yavaﬂ
ak›m›n belirlenmesi/Koroner yavaﬂ
ak›m ile karotis intima-media kal›nl›¤›
aras›ndaki iliﬂki
Determination of TIMI frame counts and slow
coronary flow/ Relationship between the slow
coronary flow and carotid artery intima-media thickness
Say›n Editör,
Derginizin son say›s›nda yay›nlanan say›n Dr. Ö. Avﬂar ve ark.’a ait
“Koroner yavaﬂ ak›m ile karotis intima-media kal›nl›¤› aras›ndaki iliﬂki”
baﬂl›kl› makaleyi (1) ilgi ve dikkatle okudum. Benzer hasta popülasyonu
üzerine çal›ﬂmakta oldu¤umdan dolay› kendi çal›ﬂma tasar›m›m ile k›yaslama olana¤› buldu¤um bu çal›ﬂmaya iliﬂkin akl›mda soru iﬂaretleri
b›rakan noktalar› (benzer çal›ﬂma yapacak araﬂt›r›c›lara da uyar›c› ve
yol gösterici olaca¤›n› düﬂünerek) paylaﬂma ihtiyac› duydum.
Öncelikle çal›ﬂmada koroner yavaﬂ ak›m› (KYA) belirlemek amac›yla
kullan›lan Gibson’un TIMI kare say›s› yöntemi için at›fta bulunulan “8” numaral› kayna¤›n (2) at›fta bulunulan konuyla iliﬂkisiz oldu¤u (muhtemel dizgi veya bask› hatas› ?) dikkatimi çekti. Buradan hareketle literatürde TIMI
kare say›s›n› ele alan çal›ﬂmalar›n temel at›f kayna¤› olan Gibson’un orijinal makalesine (3) ulaﬂt›m. Bu makalede hiç infarktüs geçirmemiﬂ ve epikardiyal koroner arter darl›¤› saptanmayan (yazarlar›n çal›ﬂmas›nda normal koroner anjiyografi olarak belirtilen gruba özdeﬂ) hastalarda sol ön
inen koroner arter (LAD), sirkumfleks arter (Cx), sa¤ koroner arter (RCA)
ve düzeltilmiﬂ LAD ak›m› için bulunan TIMI kare say›lar› s›ras›yla ﬂöyledir:
36.2±2.6 (LAD), 22.2±4.1 (Cx), 20.4±3.0 (RCA), 21.1±1.5 (dLAD). Yazarlar›n
yöntemi incelendi¤inde Gibson’ un referans de¤erlerinin “standart ortalamalar›n›n 2 kare fazlas›n›n” KYA kriteri olarak al›nd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Fakat yazarlar›n burada LAD için belirtmiﬂ olduklar› referans de¤er 38 olup,
Gibson’un orijinal makalesindekinden farkl›d›r (?). “Standart ortalama de¤erlerin 2 fazlas›” tan›m› ile yazarlar›n LAD, Cx ve RCA için belirttikleri 38,
30 ve 26 de¤erlerine ulaﬂ›lamad›¤›n› gördü¤ümden bu tan›m›n bir “ifade
hatas›” oldu¤unu ve asl›nda Gibson’un buldu¤u “ortalama de¤erlerin 2
standart sapma üzerinde” olan TIMI kare de¤erlerinin [ortalama +(standart sapma x 2 )] KYA kriteri olarak kabul edildi¤ini varsayd›m. Böylece
(küsuratlar yuvarlanmak suretiyle) Cx için [22+(4x2)] 30 ve RCA için
[20+(3x2)] 26 de¤erlerinin nas›l elde edildi¤ini saptad›m. Ancak bu yöntemle yine de LAD’de KYA tan›s› için yazarlar›n belirledi¤i 38 de¤erine ulaﬂmak mümkün de¤ildir (Çünkü [36+(2x2)]= 40 olmal›yd›). Bu nedenle LAD
için KYA kriterinin neden di¤er koroner arterler için önerilen yöntemden
farkl› oldu¤unu ve nas›l hesapland›¤›n› merak etmekteyim. Ayr›ca önemli
bir nokta da at›fta bulunulan Gibson’un çal›ﬂmas›n›n ‘sineanjiyografi’ döneminde yap›lm›ﬂ olmas› ve bu görüntülerin 30 pencere/saniye h›zda kaydedilmiﬂ olduklar›d›r. Oysa yazarlar çal›ﬂmada bilgisayar disklerine kaydedilen say›sal görüntüler üzerinde inceleme yapm›ﬂlard›r. Bilindi¤i gibi bu
tür say›sal anjiyografi cihazlar› 30 pencere/saniye h›z›n alt›nda bir h›zda
(genellikle 15-25 pencere/saniye) kay›t yapmaktad›rlar. Bu nedenle yazarlar›n inceledikleri görüntülerin kay›t h›z›n›n makalede mutlaka belirtilmesi
gerekir. Çünkü farkl› kay›t h›zlar›nda yap›lan görüntüleme de¤erlerinin ayn› kriterlere göre ele al›narak incelenmesi hatal› olacakt›r. Bu durumda bir
karﬂ›laﬂt›rma yapmak tamamen imkans›z olmay›p, yazarlar›n kay›t h›zlar›na göre bulduklar› TIMI kare say›s›n› 30 pencere/saniye h›zl› kay›da oranlayarak dönüﬂtürmek suretiyle karﬂ›laﬂt›rmalar› da mümkündür (4).
Ayr›ca KYA ile karotis arter intima-medya kal›nl›¤› aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen bu çal›ﬂmada normal ve yavaﬂ koroner ak›m olan hastalar
aras›nda kan ﬂekeri, kan bas›nçlar›, lipid de¤erleri ve vücut kitle indeksleri aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k bulunmuﬂtur. Bu farkl›l›klar ﬂansa ba¤l›
olabilece¤i gibi hastal›kla da iliﬂkili olabilece¤inden KYA ile intima-media kal›nl›¤› aras›ndaki iliﬂkiye dair bir yarg›ya var›lmadan önce; bu eﬂ-
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lik eden kofaktörlere göre düzeltme yap›larak KYA’›n intima media kal›nl›¤› için ba¤›ms›z bir belirleyici olup olmad›¤›n›n çok de¤iﬂkenli analizle s›nanmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düﬂünmekteyim.
Sonuç olarak; an›lan çal›ﬂmada (1) bir tak›m metodolojik sorunlar
oldu¤u görülmektedir. Yöntemler k›sm›n›n detayland›r›lmas› ve baz› düzeltmelerle (referans hatas›) bu sorunlar›n bir k›sm› giderilebilecek olsa
da KYA kriterlerinde yukar›da anjiyografi kay›t h›zlar› ve yavaﬂ ak›m kriterinin saptanmas›ndan do¤an hatalar baz› hastalar›n normal ak›m ve
KYA gruplar› aras›nda kaymaya (özellikle LAD için KYA saptanan hastalar›n say›s› azalacakt›r) yol açaca¤›ndan bu metodolojik hatalar “tüm
verilerin baﬂtan aﬂa¤› tekrar de¤erlendirilmesini gerektirecek kadar
önemlidir”. Bu nedenle bu tip çal›ﬂmalarda TIMI kare say›lar›n› etkileyebilecek anjiyografi kay›t h›z›, iﬂlem s›ras›ndaki kalp h›z›n›n ve KYA kriterlerinin anlaﬂ›l›r ve detayl› biçimde yöntemler k›sm›nda belirtilmesi bu
konuda çal›ﬂan tüm araﬂt›r›c›lar için vurgulanmal›d›r.
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Yazar›n yan›t›
Say›n Editör,
Öncelikle halen üzerinde çok fazla çal›ﬂma yap›lmayan bu konu
üzerinde editöre mektubun yazar›n› yapt›klar› çal›ﬂma için kutlar›m. Bir
çok bilgi olmas›na ra¤men koroner yavaﬂ ak›m›n (KYA) halen tam anlam› ile klinik önemi ve asl›nda “ne oldu¤u” anlaﬂ›lmam›ﬂt›r. Makaleyi ilgi
ve dikkatle okudu¤unuz ve akl›n›zda soru iﬂareti bulunan bölümleri tekrar gündeme getirdi¤iniz için de ayr›ca teﬂekkürler. Cevaplamam için
bana verilen bu k›sa sürede tüm sorular›n›z› yan›tlamaya çal›ﬂaca¤›m.
Bahsetti¤iniz gibi Gibson’ un TIMI kare say›s› yöntemi için at›fta bulunulan “8” numaral› kaynak (1) hatal›d›r, çal›ﬂmam›z›n orijinal makalesinde sizinde belirtti¤iniz kaynak kullan›lm›ﬂt›r (2) ve benzer tüm makalelerde de bu kayna¤a at›fta bulunulmuﬂtur. Gönderim s›ras›nda veya
sonras›nda dizgi hatas› olabilir. Üzüntülerimi bildiririm.
TIMI kare say›s›n›n hesaplanmas› ile ilgili yöntem olarak, bunu ilk
uygulayan ve “Gibson yöntemi” olarak literatüre geçen yöntemi kulland›¤›m› belirtmiﬂtim. Bu yöntemde koroner arterlerin dolmas› için gereken ve koroner arter uzunlu¤una göre normal kare say›lar› olarak, sol
ön inen arter (LAD) için 36.2±2.6 , sirkümfleks arter (Cx) için 22.2±4.1, ve
sa¤ koroner arter (RCA) için 20.0±3.0 de¤erleri belirlenmiﬂtir (2). Ve ayr›ca Gibson ve ark. (2) yapt›¤› bu çal›ﬂmada LAD için düzeltme katsay›s› 1.7 belirlenmiﬂtir. Buna göre LAD için s›n›r de¤er 21.1±1.5 olmal›d›r.
Ancak çal›ﬂmam›zda her üç koroner arter için “cut-off” de¤erleri belirlenirken, Cx ve RCA için bu referans standart ortalama de¤erlerin 2 kare fazlas› al›nm›ﬂt›r, bu ﬂekilde LAD için 38, Cx için 30 ve RCA için 26 de¤erlerinin üzeri KYA olarak kabul edilmiﬂtir.
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Benzer uygulamay› yapan yay›nlarda mevcuttur, örne¤in TIMI kare say›s› ile ‹ntravasküler ultrason (IVUS) ile belirlenen koroner arter
“intima-media” kal›nl›¤› iliﬂkisini belirten çal›ﬂman›n yöntem bölümünde
“cut-off” de¤erler benzer ﬂekilde belirlenmiﬂtir; “TIMI frame counting
was undertaken by 2 separate cardiologists. In the case of a conflict
the frames were referred to a third cardiologist. The corrected cut-off
values due to the length for normal visualization of coronary arteries
were 36.2 ± 2.6 frames for LAD, 22.2 ± 4.1 frames for Cx, and 20.4 ± 3 frames for RCA. Any values obtained above these thresholds were considered as slow coronary flow.” (3). Ayr›ca bu dergide yay›nlanan TIMI
kare say›s› ile metabolik parametrelerin iliﬂkisini inceleyen bir çal›ﬂman›n da yöntem bölümünde bu de¤erler benzer ﬂekilde belirtilmiﬂtir; “Koroner arterlerin dolmas› için gereken ve koroner arter uzunlu¤una göre
düzeltilmiﬂ normal kare say›lar› olarak, LAD için 36±1, Cx için 22.2±4, ve
RCA için 20.4±3 ortalama referans de¤erlerini elde etmiﬂtir” (4).
As›l sorun sizinde belirtti¤iniz gibi Gibson’ un çal›ﬂmas›n›n ‘sineanjiyografi’ döneminde yap›lm›ﬂ olmas› ve bu görüntülerin 30 pencere/saniye h›zda kaydedilmiﬂ olmas› ve bizim çal›ﬂmam›zda bilgisayar disklerine kaydedilen say›sal görüntüler üzerinde inceleme yapm›ﬂ olmam›zd›. Ancak kay›t sisteminin DICOM standard› olarak zaten 30 pencere/saniye olmas› bunu olanakl› k›ld›. En yeni DICOM standard› olan DICOM
3.0’da ise 60 pencere/saniye h›z›nda dahi kay›t yapabilmektedir. Bütün
bu kay›tlar taraf›m›zca ACOM PC program›nda 15 ve 30 pencere/saniye
seçeneklerinden 30 pencere/saniye h›z›nda izlenmiﬂtir. Bu nedenle bizim çal›ﬂmam›zda h›z de¤erleri orijinal makaleden farkl›l›k göstermemesi nedeni ile ayr›ca belirtilmemiﬂtir. Bunlar makalede ad› geçen geliﬂtirici firmalar›n internet sitelerinde tek tek belirtilmektedir.
Ben “cut-off” de¤erleri üzerinde bu kadar durulmas›n›n da gereksiz oldu¤unu düﬂünmekteyim çünkü benzer çal›ﬂmalar içerisinde, bizim
çal›ﬂmam›zdaki hasta say›s›na ulaﬂ›lan makale mevcut de¤ildi. Kendimize, yaklaﬂ›k 11 y›l önce tan›mlanan›n yerine, yeni dijital kay›t sistemi
standartlar›na uygun bir “cut-off” (s›n›r) de¤er belirleyebilece¤imizi düﬂünmekteyim. Biz bunu bu çal›ﬂmam›zda baﬂaramad›k, ancak sonraki
yap›lacak daha geniﬂ populasyonlu ve hatta çok merkezli çal›ﬂmalarla
(bizim veya sizlerin), kendimize ait uluslararas› geçerlili¤i de olan yavaﬂ
koroner arterleri tan›mlamada s›n›r de¤erleri tespit edebiliriz.
Taraf›m›zca yap›lan KYA ile karotis arter “intima-medya” kal›nl›¤›
aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen bu çal›ﬂmada normal ve yavaﬂ koroner
ak›m olan hastalar aras›nda kan ﬂekeri, kan bas›nçlar›, lipid de¤erleri ve
vücut kitle indeksleri aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k bulunmuﬂtur. Bu farkl›l›klar çok de¤iﬂkenli analizle s›nanm›ﬂ ve hatta taraf›m›zca bu baﬂka bir
makalede (Türk Giriﬂimsel Kardiyoloji Dergisi A¤ustos 2006 say›s›) taraf›m›zca yay›nlanm›ﬂt›r.
Makale üzerindeki eleﬂtirilerinizin, ﬂekilcilikten çok, içeri¤e ve vurgulanan koroner yavaﬂ ak›m›n aterosklerozun erken dönemine ait de¤iﬂiklikleri üzerine olsayd› daha faydal› olabilece¤ini düﬂünmekteyim. Daha geniﬂ
serilerle bu konuyu araﬂt›rmaya devam etmeniz ve bunun dünya literatürlerine geçmesi temennilerimle eleﬂtirilerinizi yan›tlamay› tamaml›yorum.
Özgür Avﬂar
Özel ‹bni Sina Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal›
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Kaynaklar
1.
2.

3.

4.

Wright RS, Kottke TE, Gau GT. Hyperlipidemia and other risk factors for
atherosclerosis. Mayo Clinic Cardiol Rev 2nd Ed. 2001; 10: 133-45.
Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, Dodge JT, Alexander B, Marble SJ, et
al. TIMI frame count. A quantitative method of assessing coronary artery
flow. Circulation 1996; 93: 879-88.
Cin VG, Pekdemir H, Camsar A, Ciçek D, Akkus MN, Parmaksiz T, et al.
Diffuse intimal thickening of coronary arteries in slow coronary flow. Jpn
Heart J. 2003; 44: 907-19.
Yaz›c› M, Demircan S, Aksakal E, ﬁahin M, Meriç M, Dursun ‹, ve ark.
Yavaﬂ koroner ak›ml› hastalarda plazma insülin, glükoz, lipid düzeyleri ve
düzeltilmiﬂ TIMI kare say›s› ile iliﬂkisi. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: 222-6.

