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ÖZET

Literatürde izole koroner arter ostial darlığının çok
nadir bir tezyon olduğu, özellikle menopoz öncesi
kadınlarda ya da estrojen tedavisi gören erkeklerde bulunduğu bildirilmiştir . Bu yazıda, izole sol ana koroner arter ostial darlığı ve Leriche sendromu bulunan bir
erkek olgu sunulmuştur. Yaptığımız araştırmada bu olgunun 1974 ile !\ralık 1989 tarihleri arasında, Türkiye
Yüksek Ihtisas //astanesi Kardiyoloji Kliniği'nde koroner anjiyografi uygulanan 9702 olgu içindeki tek
sol ana koroner ostial darlığı olgusu olduğunu saptadık .

Sonuç olarak bu olgu sımumu sol ana koroner arter osıial darlığının son derece nadir bir olay olduğunu, estrojen tedavisi görmeyen erkeklerde de oluşabildiğini
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Sol ana koroner

darlığı

Sol ana kuroner arter (LMCA)'in eliğer hastalık
l arında o l duğu gibi LMCA'in ostial darlığında da erken ölü m riski çok yüksektir <1 •2 ) . Litcratürclc,
bugüne kadar anjiyografik olarak saptanmış 35 izole
koroner arter ostial darlığı olgusundan 31'inin kadın,
4'ünün erkek o ld uğu, bu 4 erkek olgunun 3'ünde
izole ostial darlığın LMCA'da yerlcştiği , 1'inde sağ
koroner arterde ve 3'ünde de estrcojcn tedavisi görme
öyküsünün bul unduğu bi ld i rilmişti r (2.4)_
OLGU BiL D İRİSİ

Bu yaz ı m ı zda koroner anjiyografi ile LMCA'inde
izole ostial da rl ık saptanan erkek bir olguyu (M. Y.,
Dosya No:21474/89, Kateter No:6323) sunuyoruz.
SO yaşındaki hastanın öyküsünden 3 yı l önce cforla
ortaya ç ıkan , 2-3 dakika kadar devanı eden, İstirahat
ve d il altı isosorbid elinitrat alınması ilc geçen rctrosternal göğüs ağrısının başladığ ı , son 3 yıldan beri
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Fizik incelemesinele kan basıncı 120/80 ının Hg idi
(sağ kol). Sol koldan kan basıncı ve sol kol brakial,
raclial ve ulnar nab ı zları alınamıyord u . Kalp sesleri
ritınik, normal şiddetle idi ve üfürüm ya da ek ses
a l ınamadı. Her iki fcınoral popliteal, anterior ve postcrior tibial ve dorsalis pcdis arter nabız ları alınama
dı. Diğer sistemlerin muayeneleri normal bulundu.
Rutin kan ve idrar tctkiklcri (Hb, beyaz küre, hcın:ı
tokrit, eritrosit sedimentasyon hız ı , LDH, SGOT,
SGPT, albümin, T protein, globulin, bilirubin) normal sınırlarda idi. Total kolesterol 176 ıng/d ! ve trigliscrid 71 ıng/d ! idi. VDRL (-)idi. İ stirahat clcktrokw·diyograınında I ve A VL'dc T ncgatifliği bulundu.
Tcl ckardiyograınında kalp tr:ınsvcrs kesitte normal
sınırlarda olup aort topuzu bclirgind i. M-ınodc ve iki
boyutlu ckokardiyografik incclcınclcri normal
sınırlarda bulundu. Sol vcntrikül anjiyograf'isindc 30
dcreec sağ ön-oblik pozisyonda apikal ve antcrolatcral bölgelerde ve 60 dcreec sol ön oblik pozisyonda
scptuın 1/2 alt bölümünde hipokinezi görüldü. Şekil
1'de göste r ildiğ i gibi sadeec sol ana koroner arterde
%95 ostial darlık bu l und uğ u ve sağ koroner arterierin
no rmal olduğu görüldü. İnlravcnöz nitrogliscrin verildi. Darl ıkta herhangi bir değ i şi klik görülmedi.
Sol subclavia arterinden yap ılan arteriyograficle sol
brakial arterde raclyal ve ulnar daliarına ayrılmadan
önce yaygın kıv rı ntılar bu l unduğu görüldü . Abdominal aortagrafidc ise (Şekil 2) abdoıninal aorı..acla renal
arterin ayrılınasından hemen sonra tam oklüzyon bul unduğu görüldü. Hastaya 7.2.1989 tarihinde "safen
patch anjioplasti" ameliyatı uy gulandı.
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l'iO cln,·cc <ol ön ohlik, 20 dcreec kranial po7.isyonda çe kilmi ş , ortada 30 dcreec sağ ön ohlik po~.i syon 
aıtcr anjiyografis i, sağda 60 de-rece sol ön oblik pozisyonda çek i lmiş sağ koroner anjiyografisi.

izole ostial darlı ğın LMCA'da, 1'indc de sağ koroner
arterde ycr lcşt i ğ ini ve 3'i.indc de cstrogcn tedavisi
görınc öyküsünün bu l unduğunu belirledik (2,4). Bununla birlikte, humoral faktörlerin izole ostial darlık
patogcnczindeki önemi bilinmemektedir <2).
D iğer

sunduğumuz

bu olgu vesilesi il c
yaptı ğımız araştı rınada 1974 - Aralık 1989 tarihleri
aras ıncia Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyol oji Kliniğinde koroner anjiyografi yapıl an 9702 olgunun sadeec 1' inde (%0.01) izole koroner ostial
darlığ ın bulunduğu bclirled ik. Sunduğumuz bu olgu,
literatürele izole ostial dar l ık belirlenen 5.erkek olması , Leriche sendromunun eşlik etmesi ve cstrogcn
tedavi si görme öyküsünün o lm ama s ı nedeniyle
özellik göstermektedir.
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TARTIŞMA

Koroner ostial darl ı k l ar s ı klıkla di ğer majör koroner
arterierin ha stalığı ilc birarada görülmektedir. Diğer
koroner arterierin nonnal bulundu ğu izol e koroner
ostial clarl ıklara son dcreec nadir olarak rastlandığı <3)
bildirilmişt i r. Bunun yanında, bu olgularda yüksek
ani ölüm ri skinin bulunduğu , ostial darlık bulunan
koroner arterin knnülnsy• ııııın oldukça yüksek ornnda
mortalite ve morbiditcyc n-:dcn olduğu (2) da bildirilmişt i r. Yapmı ş o l duğumuz literatür tn raınasındn
bugüne kadar 35 izole koroner arter ostial dnrlık olgusunun bildirilmiş olduğunu, bunlardan 4'ünün erkek olduğu, diğerl erinin prcmcnopozal döncmdeki
kndınlar ol duk l arını, bu 4 erkek olgunun da 3'ünde

Sonuç obrak, sund uğumuz olgu, sol ana koroner arter ostia l darlığının son elereec nadir bir ol ay
olduğunu, estrogcn fazlalığ ı gibi faktörlerin bul unmadığ ı kişil erde de oluşabilcccğini göstermektedir.
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