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ÖZET

MATERYEL ve METOD

lstikrarsız angina pektoris (lAP) saptanan 32 hastada
(6 kadın, 26 erkek, yaş ortalaması 50:t9 sene) toplam
38 lezyona koroner anjioplasti uygulandı. Perkütan
transluminal koroner anjiyoplasti ( PTKA) Gruentzig
metoduna uygun olarak yapıldı. 26 hastada tek damara
geri kalan 6 hastada aynı seansda 2 lezyona anjiyoplasti uygulandı. Primer başarı % 84.2 olarak saptandı. Mortalite % 6.2 ve minor komplikasyon oranı
% 25 idi. Restenoz oranı % 9.4 olarak tesbit edildi.
Stabilize }AP'li 20 hastada primer başarı oranı %
78.2, major komplikasyon oran ı % 10, minor kornplikasyon oranı % 1O ve restenoı oranı % O olarak
bulundu. Tedaviye refrakter lAP'li 12 hastada primer
başarı oranı % 93.3 idi, major komplikasyon
gelişmedi; minor komplikasyon oranı % 50 ve restenoı oranı % 25 olarak tesbit edildi.

lAP'de bypass cerrahisine alternatif bir tedavi metodu
olan PTKA 'nın kabul edilebilir bir risk ve yüksek
başarı oranı ile yapılabildiği sonucuna varıldı.
Anahtar kelime/er: lstikrarsız angina pektoris,
perkütan transluminal koroner anjiyoplasti

lstikrarsız (unstable) angina pcktoris (İAP) ve erken
infarktüs sonrası İAP tedavisinde perkütan translurninal koroner anjioplasti (PTKA) yüksek primer başarı
ile fakat artmış major kamplikasyon riski taşıyarak
uygulanmaktadır <1· 6>.
Çalışmamızda stabilize edilen İAP ile medikal tedaviye refrakter İAP'de PTKA uygulanmasından alınan
sonuçlar tartışılmış ve komplikasyonları bildirilmiştir.
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Çalışmanın
sene), 26'sı

materyelini 6'sı kadın (yaş ort. 56.5±3.9
erkek (yaş ort. 48.6±9.1 sene) toplam 32
IAP'li hasta (yaş ort. 50.1±8.9 sene) oluşturmuştur.
lAP tanısı klinik, elektrokardiyografik ve enzimolajik bulgulara dayanılarak konulmuştur. Variant angina
pektoris tanısı istirahatte ortaya çıkan angina pektoris ile birlikte elektrokardiyogramda ortaya çıkan en
az 2 mm ST elevasyonunun sublingual nitrogliscrin
ile kaybolması ve miyokardial nekroz bulgul arının
bulunarnması ile konulmuştur. lnfarktüs sonrası erken
angina pektoris tanısı infarktüs sonrası hastane periyodu içerisinde angina pektarisin gelişmesi ile konulmuştur. Bu hastalar, yüksek morbidite ve mortalite riski nedeniyle koroner yoğun bakım ünitesinde
izlenerek yoğun tedavi altına alırunış ve optimal dozlarda farmakolojik tedavi olarak nitrat, kalsiyum antagonisti ve beta bloker tek başına veya kombine
şekilde uygulanmıştır. Yariant angina pektoris
düşünülen vakalarda beta bloker verilmemiştir. Bu tedaviye cevap alınan ve semptomsuz hale gelen stabilize tAP'li vakalarda minimum 72 saat sonra koroner
anjiyografik tetkik yapıl mıştır. Optimal farmakolojik
tedaviye cevap alınamayan vakalarda ilaveten LV. nitrogliscrin ve antikoagulan verilmiştir. Buna rağmen
semptomları devam eden vakalar tedaviye refrakter
lAP olarak kabul edilerek en kısa zamanda kardiyovasküler cerrahinin beklernesi eşliğinde koroner anjiyografik tetkikc alınmışt ır. Koroner arter darlığı
"Coronary Artery Surgery Study" nin kriterlerine göre
(7) tarif edilmiştir.
PTKA uygulama kriteryumları şunl ardı: Tck damarda
izole, proksimal ve belirgin (> % 70) darlığın bulunması ve varsa diğer damarlarda darlığın % 50'nin
üstünde bulurunaması. Çok damar lezyonunun bulunması (maksimum 2 damarda lokal, proksimal ve belirgin darlığın olması).
Hastalarda PTKA Gruentzig ve arkadaşfarının metoduna
(8) uygun olarak yapılmıştır. PTKA'da başarı klinik ve
anjiyografik olarak değerlendirilmiştir. Işlemden hemen sonra semptomların kaybolması klinik başarı,
anjiyografik olarak darlığın derecesinde % 30 azalma
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darlığın

% SO'nin altına inmesi anjiyografik
(9) olarak kabul edilmektedir.

veya
başarı

ilc, 2 hastada ise brakial yol ile uygulanmıştır. Hastaların 21'inde sol ventrikül fonksiyonları normal,
geri kalan ll 'inde ise sol ventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan ll hastanın hepsinde duvar hareket bozukluğu, 2'sinde ise mitral yetersizliği bulundu.

PTKA uygulanan bu lAP'li hastalarda anatomik lezyonların özellikleri, primer başarı, komplikasyonlar
ve restenoz oranı; h~s~alar, stabilize lAP ve tedaviye
refrakter lAP olarak ikı gruba ayrılarak incelenmiştir.

Anjiografik olarak total 38 lezyonun 4'ünde
oklüzyon total, geri kalan 34'ünde ise non-total
olduğu görüldü. Non-total oklüzyonlu hastaların
31'inde konsanttik lezyon, 3'ünde ise eksantrik !ezyon saptandı. PTKA öncesi ortalama olarak %
83.6±12.6 olarak saptanan lezyon derecesi PTKA
sonrası anlamlı bir şekilde % 16.8±14.4'e düştü
(p<O.OOl). Primer başarı oranı % 84.2, klinik başarı
oranı ise% 76.3 olarak tesbit edilmiştir. Vakalardan
lO'unda (%31.3) major ve minor kamplikasyon ortaya çıkmıştır. Vakalardan 2'sinde akut disseksiyon
oluşmuş, bunlardan birisi acil cerrahi girişime
alınmış ve periopcratif miyokard infarktüsü ile
diğeri ise cerrahiye verilerneden pompa yetersizliğt
ile kaybedilmiştir. Mortalite % 6.2 dir. 8 hastada(%
25) minor kamplikasyon ortaya çıkmıştır. Bir hastada ventriküler fibrilasyon, 3 hastada koroner spazmı,

BULGULAR

I- İstikrarsız Angina Pektoris:
Toplam 32 hastada 38 lezyona PTKA uygulanmıştır.
Hastaların 26'sında tek damara, geri kalan 6'sında ise
aynı seansda 2 damara (kompleks) anjiyoplasti yapıl
mıştır. Kompleks anjiyoplasti uygulanan bu hastalardan 3'ünde lezyonlar aynı damarda, geri kalan
3'ünde ise ayrı damarda idi (Tablo 1). PTKA uygulanan 38 lczyonun ll 'i (% 28.9) sağ koroner arterde,
27'si ise(% 71.1) sol koroner arterde idi. Sol koroner arterde bulunan 27 lezyondan 23'ü sol ön inen
koroner arterde, 2'si sirkumfleks arterde, ı 'i obtus
marginal arterde ve l'i de diagonal arterde idi. Hastalardan 1'ine daha önce sol koroner arterine bypass
yapılmış olup, proksimal sağ koroner lezyonuna
PTKA yapılmıştır. PTKA, 30 hastada femoral yol
Tablo

1.

lstikrarsız

angina

pektorisli

hastaların

özellikleri
%

S tab. İAP

o/o

32
50.1±8.9
26
6

ıoo

20
48.7±9.4

8ı

ı8

19

2

Lczyon sayısı
Tck damar
Kompleks
Sağ koroner
Sol koroner:
Sol ön inen koroner arter
Sol sirkumfleks arter
Obtus marginal arter
Diagonal arter

38
26

ıoo

23
ı7

ı
ı

68
32
29
71
85
7
4
4

Sol ventrikül fonksiyonu normal
Sol vcntrikül fonksiyonu bozuk
Duvar hareket bozukluğu
Mitral yetersi zl iği

2ı

66

ıı

ll
ll

34
ıoo

9
9

ıoo

2
2

2

ı8

ı

ll

ı

Total oklüzyon
Non-total oklüzyon:
Konsantrik tezyon
Eksantrik lezyon

4
34
31
3

10
89
91
9

3
20

35
3
83 .6±12.6
16.8±14.4

92
8

2ı

Total
Vaka

sayısı

Yaş ortalaması

Erkek
Kadın

Geçilebilen lczyon
Geçilcmeycn tezyon
Lczyonun derecesi (önce) %
Lezyonun derecesi (sonra) %

ı2

ll

27
23
2

6
5
18
ı5
ı
ı
ı

ı9

ı

2
86±10.2
14±10.ı

Refr. İAP

%

62

ı2

37

69
33

52.5±7.4
8
4

3ı

60
74
26
22
78
83
6
6
6

ı5

55
45

67

9
6
6
9
8

39
60
40
40
60
89

ı

ll

ıo

83

ı3

ı

87
95
5

ı4

91
9

ı4
ı

12
2

17

100
50
7
93
86
ı4

93
7

79.6±ı4.5

20±18. 1
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Tablo 2. lstikrarsız angina pektorisli hastalarımızda PTKA başarı ve komplikasyon oranları
Total
Primer başan
Komplikasyonsuz vaka sayısı
Komplikasyonlu vaka sayısı
Major koroplikasyon
Vefat

%

22

84
69

ı

3ı

o
2
2

6
6

ı

3
25
3
9
3
9
9

S tab. lAP

16
4
2
2

%

Refr. lAP

78
80
20

%

93
6
6

50
50

6
1
2

50

10
ı

o

AMl
Acil cerrahi girişim
Minor koroplikasyon
Major aritmi
Koroner spazmı
Akut tromboz
Yan dalda oklüzyon
Reztenoz:
Red ilatasyon
Elektif cerrahi
Stab. !AP: Stabilize istikrarsız angina pcktoris,

8
ı

3
ı

3
3

ı

2

5
5

8
ı7

ı

8

2
3

ı7

ı

ı

25
33

2

2

ı7

Refr. lAP: Tedaviye refrakter istikrarsız angina pcktoris

ı hastada geçici akut tromboz ve 3 hastada da yan
dalda oklüzyon saptanmıştır. Yaşayan toplam 30 hastanın 3'ünde 1 sene içerisinde restenez (%ıO) tesbit
edilmiştir. Bu hastalardan birinde redilatasyon uygulanmış, diğer 2 hasta ise elektif bypass oparasyonuna
verilmiştir (Tablo 2).

Total 32 hastanın 3'ünde (% 9.4) miyokard infarktüsü sonrası tedaviye refrakter erken İAP ve
2'sinde ise (% 6.2) anatomik lezyonlu Variant angina
pektoris mevcut olup, ı3 hastada (% 40.6)
geçirilmiş miyokard infarktüsü bulunmuştur.
II. Stabilize istikrarsız Angina Pektoris:
Toplam 20 hastada 23 lezyona PTKA uygulanmıştır.
ı 7 hastada tck damara, 3 hastada ise aynı seansda 2
damara (kompleks) anjioplasti yapılmıştır. Kompleks anjioplasti uygulanan 3 hastadan ı'inde lezyonlar aynı damarda, 2'sinde ise ayrı damarda tesbit edilmiştir. Total 23 lezyonun ı8'i sol koroner arterde,
S'i ise sağ koroner arterde bulunmuştur. Hastalardan
9'unda sol vcntrikül fonksiyonları bozuk olup duvar
hareket bozukluğu saptanmıştır. Bir hastada da mitral
yetersizliği görülmüştür. 23 lezyonun 3'ünde oklüzyon total, geri kalan 20'sinde ise nontotaldir. Bu
nontotallezyonlardan ı'i eksantrik ve geri kalan 19'u
ise konsantrikdir. PTKA öncesi % 86±ı0.2 bulunan
lezyon derecesi, PTKA ile anlamlı bir şekilde %
ı4.4±10. 1'c azalmıştır (p<0.001). Primer başarı %
78.2 olarak saptanmıştır. Stabilize istikrarsızangina
pektarisli 20 hastanın 4'ünde (% 20) kamplikasyon

meydana gelmiştir. Bu 4 hastadan 2'sinde major, 2'
sinde minor koroplikasyon oluşmuştur. 2 hasta (%
10) vefat etmiştir. Minor kamplikasyon olarak vakalardan ı 'inde koroner spazmı, ı 'nde de yan dalda
oklüzyon oluşmuştur. Stabilize İAP'li hastalarda ı
yıl-lık takip esnasında restenoz oluşmamıştır (Tablo
1).

III. Tedaviye Refrakter İstikrarsız Angina
Pektoris:
Toplam ı2 hastada ıs lezyona PTKA uygulanmıştır.
9 hastada tek damara, 3 hastada da aynı seansda 2 damara (kompleks) anjioplasti yapılmıştır. Kompleks
anjioplasti uygulanan 3 hastadan 2'sinde tezyonlar
aynı damarda, birinde ise ayrı damarda tesbit edilmiştir. Total ıs lezyonun 9'u sol koroner arterde,
6'sı ise sağ koroner arterde bulunmuştur. Hastalardan
2'sinde sol ventrikül fonksiyonları bozuk olup ve duvar hareket bozukluğu saptanmıştır. Bir hastada da
mitral yetersizl i ği görülmüştür. ıs lezyonun ı 'inde
oklüzyon total, 14'iinde ise nontotaldir. Bu nontotal
Iezyonlardan 12'si konsantrik, 2'si ise eksantrikdir.
PTKA öncesi% 79.6±14.5 bulunan lezyon derecesi
PTKA ile anlamlı bir şekilde% 20±ı8.ı'e düşmüş
tür (p<0.001). Primer başarı % 93.3 olarak saptanmıştır. Tedaviye refrakter İAP'li ı2 hastanın 6'sında
(% 50) minor kamplikasyon meydana gelmiştir. Bu
grupta major kamplikasyon oluşmamıştır. Minor
kamplikasyon oluşan 6 hastanın ı'inde ventriküler
fibrilasyon, 2'sinde koroner spazmı, 1'inde geçici
akut tromboz ve 1'inde de yan dalda oklüzyon saptanmıştır.

126

5
10

M. Meriç ve ark:

lsıikrarsız

Angina Pektorisde

Perküıan

Trans/uminat Koroner

Tedaviye refrakter tAP'li 12 hastanın 3'ünde (% 25)
bir senelik takip esnasında restenoz tesbit edilmiştir.
Bu 3 hastadan birinde redilatasyon yapılmış, geri kalan 2 hasta ise elektif bypass girişimine verilmiştir
(Tablo 1).
TARTIŞMA

İAP enzim yükselmesi olmaksızın belirgin elektrokardiyografik ST ve T dalga değişikliklerinin ortaya
çıktığı istirahatte hissedilen göğüs ağnsı olarak tarif
edilir. Ve yüksek mortalite ve morbidite riski nedeniyle agressiv bir tedavi uygulanmasını gerektiren
bir klinik sendromdur. tAP'de agressiv tedavi nitrat,
beta bloker ve kalsiyum antagonistleri ile optimal
farmakolojik tedavinin yetersiz kaldığı .durumda geçerlidir (10,11). İAP'nin nedenleri multifaktoriyel olduğu ve değişik zamanlarda aynı hastada farklı patofizyolojik mekanizmalar meydana gelebildiği için
hastalığın herhangi bir döneminde optimal tedaviyi
tayin edebilmek güçtür <12 -14). Refrakter iskemide
PTKA ve bypass cerrahi ile akut revaskülarizasyon
gözönünde bulundurulmalıdır. Koroner anjioplasti
İAP'de hem akut iskemik semptomları ortadan
kaldırmak ve hem de infarktüs ve ani ölüme gidişi
önlemek açısından seçilmiş hastalarda etkin bir tedavi yöntemidir. Optimal farmakolojik tedavi ile akut
faz semptomları ortadan kalkmasına rağmen hastalar
yüksek riske sahiptir (15,16).

Anjiyoplasıinin

Yeri

viye refrakter İAP'de %0 olarak saptanmıştır. İAP'li
hastalarda PTKA'nin major komplikasyonlarının
oranlannın yüksek olarak saptanması hastalığın bir
taraftan klinik instabilitesi ve diğer taraftan bu hastalarda anjiografik olarak eksantrik lezyon oranının
yüksek bulunması ile açıklanmaktadır (6,20,21).
PTKA uyguladığımız total 32 tAP'li hastalanmızda
eksantrik lezyon oranı (%8.8). oldukça düşük olarak
tesbit edilmiştir. Vakalanmızda minor koroplikasyon
oranı %25 bulunmuştur. Bunlar major aritmi, koroner spazmı, geçici akut tromboz ve yan dalda oklüzyondur. Tedaviye refrakter vakalarda minor koroplikasyon oranı daha yüksek (%50) bulunmuştur. Minor komplikasyonlar sorun teşkil etmemiştir.
PTKA sonrası anjiografik olarak restenoz oranı ve
tekrar angina pektoris ortaya çıkma oranı, İAP'de stabil angina pektorise göre oldukça yüksek bulunmaktadır (1,3). Vakalarımızda bir senelik takip esnasında
semptomatik restenoz oranı %9.4 gibi oldukça düşük
bulunmuştur. Bu durum, PTKA sonrası 6 ay
içerisinde tüm vakalarda anjiografi yapılmadığndan
asemptomatik restenoz vakalarının ortaya konamamasından kaynaklanmaktadır. Stabilize İAP'li hastalarda restenoza rastranınadığı halde tedaviye refrakter
İAP'li hastalarda restenoz oranı %25 olarak saptanmıştır.

İster stabilize İAP ol~un, isterse tedaviye refrakter

İAP olsun tüm İAP olsun tüm İAP vakalannda by-

Hem optimal farmakolojik tedaviye refrakter hem de
tedavi ile başlangıçta stabilize olan İAP'de PTKA'nın
yüksek başarı oranı ile güvenli bir şekilde
yapılabildiği gösterilmiştir <1- 3 •17 -19). Çalışmamızda
İAP'de başarı oranı % 84.4 bulunmuştur. PTKA
başarı oranı stabilize İAP'de % 78.2 ve tedaviye refrakter İAP'de ise % 93.3 olarak tesbit edilmiştir.
Tedaviye refrakter İAP'li hastalarımızda başarı

daha yüksek oluşunun nedeni, teknik açıdan
balonlu katete~ sisteminin gelişmcsidir.

pass cerrahisine alternatif olan PTKA metodunun kabul edilebilir bir risk ve yüksek başarı oranı ile
yapılabildiği sonucuna varılmıştır. Tek damar lezyonlu ve sol ventrikül fonksiyonu korunmuş İAP
vakalarında PTKA ile daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Tedaviye refrakter İAP'de primer başarı ve restenez oranı stabilize İAP'e oranla daha yüksek bulunmaktadır.

oranının

İAP'de PTKA'nın major komplikasyonu olarak mor-

talite % 0-4, akut miyokard infarktüsü oranı % 0-12
ve acil cerrahi girişim oranı % 2-12 arasında bildirilmiştir <4 -6). Major koroplikasyon oranları stabil angina pektorisli hastalarda daha düşük bulunmaktadır.
Çalışmamızda, tAP'li 32 hastada major koroplikasyon oranı % 6.2 olarak bulunmuştur. Major koroplikasyon oranı% 10 olarak tesbit edildiği halde, teda-
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