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ÖZET
Koroner anjiyoplastide kullamlan uzun balonların özellikle diffüz lezyon/arda hem daha etkili oldukları hem de
daha az komplikasyona yolaçtıklan öne siiriilmektedir. Bu
çalışmada klinik özellikleri birbirine henzer 2 grup hastada kısa ve uzun balonlar kullamlarak uzun halon/ann a)
e tkinliği Fe giivenirliği, b) lezyona komşu proksimal Fe
distal normal damar segmentlerine olan akut etkisi araş
tmlmıştır.

Birinci grupta (G 1) 17 hastada uzun tezyonlarda uw n
balon, ikinci grupta (G2) 20 hastada kısa tezyonlarda kısa
ha/on kullanılarak sonuçlar karşılaşrmlmıştır. Hastalarda
lezyon çapı, tezyon uzunluğu, darlık yüzdesi, lezyona komşu olan proksimal ve distal normal damar segmentlerinin
çapları işlem öncesi ve sonrasında ölçiilmiişriir. Dilatasyon işlemi her iki gruptaki tüm hastalarda ram haşan
ile sonuçlandırılmıştır. Darlık oram %73±10 (G 1) ve
%76±11 (G2)'den işlem sonrasında %17±8 ve %23±/0'a
diişüriilmiiş Fe hastalarm hiç birinde önemli bir konıp
likasyon gelişmemiştir. Yalmzca GJ'de 2 hastada, G2'de
ise 1 hastada akı mı bozmayan disseksiyon gelişti. Kantitatif ölçüm değerleri açtsllldan da gruplar arasmda
gerek işlem öncesinde ve gerekse sonrastnda istatistiksel
anlamlılık taşıyanfarklılık bulunmamıştır.

Sonuç olarak; a)'uzun balonlann özellikle uzun lezyon./arda etkili ve güvenilir olduğu, h) komşu normal damar segmentlerinde akut hir değişiklik yararmadıklan, c) restenoz
oranının uzun dönemde araştırılması gerektiği kamsma
varılmıştır.

yonlara uygulanan yöntem daha sonra gittikçe daha
komplike Iezyonlarda ve çok damar h asta l arında da
uygulanmaya başlanmış ve koroner bypass operasyonuna ciddi bir alternatif olmaya başlamıştır (1).
Ancak, American College of Cardiology ve American Heart Association tarafından ortakl aşa C tipi
diye adlandırılan kompleks ve· özellikle uzun ve diffüz lezyonlarda hem başarı oranı daha düşük (<%60)
hem de konıplikasyon oranı daha yüksektir m. işte
bu tip diffüz Iezyonlarda uzun balon kullanım ın ın
hem başarı oranını yükselt ti ği hem de konıplikasyon
oranını düşürdüğü son y ı llarda yapı l an çalışma l arda
öne sürülerek değişik boylarda uzun balonlar geliştirilmiştir (3,4).

Bu

çalışmada

da dilatasyon için uzun balon k ulC tipi koroner lezyonlarında elde edilen akut
sonuçlar normal uzunlukta balon ku llanılan kontrol
grubu ile kıyaslanarak değerlendirilmek istenmiştir.
Bu ça lışmada başlıca iki şey amaçlanmıştır; birincisi, uzun balonların etkin liği ve güven idiliğinin
kendi klinik deneyimimizde değerle ndirilmesi, ikincisi lezyona hemen komşu olan normal damar segmentlerine olan akut etkisinin araştırı lması.
lanılan
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MATERYEL ve METOD
Koroner anj iyoplasti (PTCA) koroner arter hastalı ğının tedavisinde giderek daha yaygın kullanıl makta olan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.
Başlan gıçta tek damarda ve komplike olmayan !ezBu çalışma 2. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi'nde (23-24
Haziran, İzmir) tebliğ ed i lmiştir.
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Prospektif olarak düzenlenen bu ça lı şmanın kapsamına 2
grup hasta a l ınm ı ş t ır. Birinci grup (G 1) C tipi uzun lezyonları bulunan 17 hastadan oluşmuşt u r ve bunlarda uzun
balon kullanıl mıştır. İkinci grup ise (G2) kısa lezyonlu ve
kısa balon kullanılan 20 hastadan ol u şm uştur. Gruplar arasında yaş, Mİ öyküsü, koroner arter hastal ığı yaygınl ığı
aç ı sından farklılık yoktu. Onbeş erkek ve 2 kadından ol uşan I. grupta yaş ortalamas ı 54±7, 15 erkek ve 5 kad ından
oluşa n 2. grupta ise yaş ortalaması 55±9 idi. Yine sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu da gruplar a rasında farklıl ı k
göstermiyordu (G 1: %50±9, 02:%54±8). Hasta karakteristikleri ile ilgili bilgiler Tablo 1'de özetlenmiştir.
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Hastalarda koroner anjiyoplasti uygulanan damarlarda !ezyon çapı, lezyon uzunluğu, darlık yüzdesi, lezyona hemen
komşu proksimal ve distal normal segmentlerini n lümen
çapları i şlemden önce ve sonra kantitatif dijital yöntemle
ölçülmüştür (kantitatif koroner anjiyografi). Koroner anjiyografi ve PTCA s ırasında görüntülerin değerlendiril
mesi ve ölçümünde Philips Polydiagnost-C cihazı ve Digital Cardiac lmaging (DCI) sistemi kull anı lmı ştır.
1. gruptaki hastalarda 15 lezyonda 30 mm

Tablo 1. Uzun balon (G 1) ve k ısa balon (G2) kullanılan hasta
gruplarının klinik ve anjiyografik özelli kleri
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Cins (erkek)
KAH yaygınlı ğ ı
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u zu nluğunda ,

1
lezyonda 35 mm uzunlu ğunda , 1 lezyonda da 40 mm
uzunluğunda balon kullanılmıştır. İkinci gruptaki hastalarda ise 20 mm uzunluğunda balon kullanılmı ş tır.
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İstatistiksel değerlendirme: Rakamsal değişkenierin kar-

varyans analizi ve Student-Newman-Keul
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gerilemiştir.

Ancak istatistiksel anlam düzeyine çık
masa da gerek proksimal gerekse distal bölgelerde
dilatasyon sonrasında hafif çap azalması her iki
grupta da gözlenmektedi r. Birinci grupta 2 hast.acla,
ikinci grupta ise 1 hastada koroner kan akımını bozmayacak tipte disseksiyon gelişmiştir.

BULGULAR
Koroner arter hastalığı yaygınlığı açısından her iki
grup homojen bir dağılım göstermekte ve h asta ların
çoğunda 1 damar hasta lığı bulunmaktaydı. Yine
işlem uygulanan damarların çoğunu her iki grupta da
LAD (sol ön inen arter) olu ş turmaktaydı.

Kull anılan balonların

ilgili arter çaplarına oranı her
iki grupta hemen hemen ayn ı olup Gl'de l.O'ya karşıl ık G2'de 0.9'dur (p=NS). Lezyon tipleri aç ısından
2 grup arasında farklılık vard ı. G l'de lezyonla rı n
hemen tamamı C tipinde uzun ve komplike lczyonlard ı. G2'de ise A, B ve C tipleri arasmda dengeli bir
dağılım vard ı (Tablo 2). Lezyon u zun lu ğu ise G 1'de
ortalama 18.4 mm, buna karşılık G2'de çok daha
kısa olup 5.7 ının 'dir (p<0.05).

Lezyon ve kom ş u bölgelerle ilgili PTCA öncesi ve
so nrası ölçüm değerle ri Tablo 2'de toplu olarak özetl enmi ştir. Bu sonuçlar gerek aynı grup içinde gerekse iki grup arasında varyans analizi ile karşı laştırı l 
mış lardır. Tablodan kolayca görülebildiği gibi, !ezyon ç apı ve darlık oranı bakımından gruplar arasında
istatistiksel olarak an l amlı bir farkl ılık yoktur.

-

TIMI derecelendirmesine göre distal akım gözönüne
alındı ğ ında Gl'de i şl em öncesinde akımın daha zay ı f
olduğu ancak dilatasyondan sonra düzeldi ğ i gözlenmektedir (Tablo 2).

Her iki grupta da dilatasyon tüm hastalarda başarıyla
tamamlanmı ş ve darlık s ı rasıyla %73±10 (G l) ve
%76±ll'den (G2), %17±8 (Gl) ve %23±10'a (G2)

Tablo 2. Uzun ve kısa balon gruplarında PTCA öncesi ve sonrası anjiyogratik ölçüm değerleri
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TARTIŞ~A

Koroner anj~yoplastinin başarı oranı diffüz ve komplike lezyonlarda dü şmekte ve akut koroplikasyon
s ıklığı ile birlikte geç dönemde restenoz oranı da
yükselmektedir (2}. Bunu önleyebimek için son yıl
larda geli ş tiril e n aterektomi (rotational), lazer anjiyoplasti, stentler gibi yeni teknolojiler yanısıra
uzun balonların da bu tür tezyonlarda başarılı olabilecekleri öne sürülmüştür (3,4) .
Klasik 20 mm u zunluğunda balon kısa bir Jezyondan
(Tip A) daha uzundur ve yüksek başarı oranı ve
düşük koroplikasyon riskiyle dilarasyon olanağı sağ
lar. Benzer biçimde uzun lezyonlarda da (Tip C) 1ezyondan daha uzun balon kullanımının özellikle disseksiyon gibi komplikasyonları azaltacağı gö rüş ün
den hareketle uzun balonlar geli ş tirilmiş tir. Uzun balonl a rın bas ın c ı daha uzun bir segmente daha dengeli bir biçimde yayarak bu işlevi gördükleri öne sürülmüştür. Ayrıca uzun balonların tezyon bölgesinde
daha uzunca bir segmente uyum sağlayarak bölgedeki arteriyel kıvrımın dilatasyon suasında daha
az düzleşme s ine neden oldukları ve dolayı s ıyla disseksiyon olasılığın ı azalttıkları görülmektedir.
Uzun ve diffüz t ezyonları olan hastalarda koroner
bypass operasyonu yerine PTCA tercih edilmesinin
bazı nede nleri v ardır. Bunlardan birincisi bu hastalarda insüline bağımlı diabetes mellitus, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu gibi ek risk faktörlerinin
s ıklıkla bulunmasıdır. Bir diğer engel özellikle distale uzanan diffüz lezyonların teknik olarak bypassı
güçleştirmesidir.

579 hastada kısa lezyonlarda
kullanılan kı sa balon, 149 hastada uzun lezyonlarda
kullanılan kı sa balon ve 90 hastada da uzun lezyonlarda kullanılan uzun balon PTCA sonuçlarını
karş ılaş tırdıklarında e n yüksek başarı oranı ve en
dü şük kamplikasyon oranı 3. grup hastalarda gözlenmiştir (3). Benzer biçimde Savas ve arkadaşları da
uzun balonla dilate edilen C tipi 109 uzun lezyonda
yüksek başarı oranı ve düşük koroplikasyon oranı
Zidar ve

arkadaş l arı

saptamışlardır (4).

Bizim

çalışmamızda

da her iki hasta grubu karsonuç tüm hastalarda a lın
ve komplikasyonlar açısından da farklılık yok-

şı laştırıldığında başarılı
mış
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tur. Gl grubunda 2 hastada görülen disseksiyon distal akımı bozmayan (TIMI III) ve müdahale gerektirmeyen lezyonlardu. Disseksiyonların tedavisinde
de uzun balonlarla yapılacak olan uzun süreli ve
dü şük basınçlı di latasyoıil arın kı sa balonlara göre
disseke intima bölgesinin yapış tırılmasında daha etkili olabilecekleri dü şünülmekte dir. G ı grubunda
lezyonlar daha uzun ve komplike o lm alarına rağ men
darlıkların geçilmesinde önemli bir güçlükle karş ılaşı lmamı ştır.

Balon/arter oranı her iki grupta aynı olup ı 'e çok yakındır. Uzun balonlar kullamlırken lezyonun distal
bölümü gözönüne alınarak balon çapı seçilmesinin
uygun olacağı ve nonkompliant bir balon materyali
seçilmesinin uygun olduğu bildirilmektedir (4 ).
Tablo 2 incelendiğinde dikkati çeken bir olgu lezyonun gerek proksimal gerekse distal bölümlerinde
damar lümen çaplarının işlem sonrasında istatistiksel
olarak anfamlı olmasa da azalmasıdır. Bunun 2 açık
l aması olabileceği dü şünülmü ştür. Birincisi; mekanik travma nedeniyle ilgili damarda reaksiyoner
spazm gelişmes idir. Bu durum o lg ularımızda i ş lem
s ıras ında daha fazla vazodilatör (nitrat, Ca antagonisti gibi) kullanmamız gerekt iğ ini dü ş ündürm ek
tedir.
İkinci açıklama ise agrega olan trombositlerden bazı

vazoaktif maddele rin salınm ası, sempatik aktivite artışı ve miyoje nik vazokonstrüksiyon gibi etkenierin
rol oynamasıdır. PTCA uygulanan hastalarda hem
koroner arterlerde hem de koroner arterler dışında
ekstremite arterlerinde de vazokonstrüksiyon geliştiğ inin gösterilmesi bu görüşü desteklemektedir
(5,6).

Bu bulgular uzun' balonların lezyona hemen komşu
normal bölgelerde akut olarak önemli bir deği ş iklik
yaralmadığını göstermektedir. Bu ça lı şm anın sonuç l arının yoruml a nması açı s ından s ınırl ayıcı yönü
uzun lezyonlarda kısa ve uzun ba lonların etkilerinin
gerçek anlamda karş ıl aştırılamamış olm as ıdır. Bu
tür bir karşılaştı rma yap ılabi lm es i için uzun lezyonlu
bir üçüncü grup hastada ise kı sa balonların kull a nılması gerekliydi. Ancak prospektif olarak düzenlenmiş olan ça lı şmamı zda böyle bir hasta grubunda kı sa balon kullanımının etik olarak uygun
olmayacağı gözönüne alınmı ş tır.

H. Kültürsay ve ark.: Koroner Anjiyoplostide Uzun Balon

Ku llammımn

Dolayısıyla

uzun balonların etkileri, başan ve kornplikasyon oranları yalnızca genel anlamda değerlendirilmi ş ve sonuçta kı sa balon kullanılan A
tipi lezyonlardaki baş arı ve komplikasyon oranlarından farklı olm adıkları gözlenmiştir. Her iki
gruptaki hasta say ılarının yüksek olmaması istatistiksel anlamlılığa ulaşabilmek bakımından sı
nırlayıcı diğer bir etken olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak; a) uzun balonlar özellikle uzun lezyonlarda kı sa balonlarla o lduğu kadar başarılı ve etkili bulunmu şlardı r, b) kamplikasyon oranı kıs a balonlardan farklı olmayıp güvenle kullanılabilirler, c)
uzun balonlar lezyona hemen komşu bölgedeki normal damar segmentlerinde de dilatasyon sırasınd a
basınç oluş turmalarına karşın akut olarak anlamlı bir
etki ya da değişiklik yaratmamaktadırlar, d) bu
komşu normal segmentlerde yaratabilecekleri basın ç
travm ası nedeniyle aterosklerotik süreci başlatma
veya ilerietme olasılıkları ise uzun dönemdeki kontrol anjiyografisi ve erken ve geç dönemlerde intrakoroner ultrasonografi çalı şmalanyla daha geniş
hasta gruplarında araş tırı lmalıdır.

Erken Sonuçlan
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