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ÖZET
Trimetazidine'in efor anginası olan ve egzersiz testi pozitif
bulıman koroner arter hastalamıda tıbbi tedavinin optimalize edilmesine katkısmın araştırılması için yapı lan bu
çalışmaya en az iki haftadan beri kalsiyum kanal blokeri,
mononitrat ve aseril salisilik asit tedavisi almasına rağ 
men efor anginası olan ve egzersiz testi pozitif bulunan 2 i
hasta almdı. Hasralara iki hafta süre ile randonrize olarak
aldıkları tıbbi tedaı•iye ek olarak trimetazidine 3x20 mgr
veya plasebo Jxi kapsiil çift kör olarak verildi. İki hafta
sonra hastalar klinik olarak değerlendirildi ve egzersiz
testleri tekrarlandı. Çalışmaya alınan tüm hastalarda koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı varlığı gösterildi. Trimetazidine verilen iO hastalık !.grupta (9 Eli K,
ort. yaş 51±8 yıl) ça lı şma sonrası haftalık angina sayısı
(3.0 ±2.1) çalışma öncesine göre (7.2±3.4) a nlamlı oranda düşerken (?<0.05), plasebo verilen i 1 hastalık ll.
grupta (JOE/1 K, ort.yaş 54±7 yıl) çalışma sonrası haftalık
angina sayısı (5.5±3.5) çalışma öncesine göre (7.6±3.i)
anlamlı oranda düşme göstermedi (p>0.05 ). Hastalarm
ça lışma öncesi ve sonrası maksimal egzersiz süresi, maksimal hızda çift iiriin ve 1 mm ST çökmesi için gerekli süre
/.grupta sırası ile 7.1±1.8 dak. ve 9.0±2.5 dak. (p<0.07);
24962±3459 ve 26180±2630 (p>0 .05 ); 4.3±i .5 dak. ve
7.9±3.3 dak (p<0.01 ), 1/.grupta ise aym değerler sırası
ile 7.6±3.0 dak. ve 7.7±2.i dak. (p>0 .05); 246i5±44i5
ve 25238±3012 (p>0 .05); 4.9±1.9 dak. ve 5.6±2.2 dak.
(p>0.05) bulwıdu.
Bu bulgular trimetazidine'nin diğer antianginal ajaniarta
kombine edildiğ inde ek fayda sağlayan bir ajan o la cağı
göriiniimiinii vermektedir.
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Kararlı angilıa

siyum kanal bloke ri, nitrat g ibi ilaç lar ha staların
semptomlarını azaltmakta, egzersiz toleransla rını artırmaktadır. Ancak bu tedavinin etkinli ğ i sık sı k yan
etkilerle ve özellikle iki nedenle engellenmektedir.
Bunlar: 1- Koroner kan akış ındaki art ış, terc ihen zaten iskemik olan bölgenin zararına sağlıklı bölgelerde kull anıl ır (coronary steal) 2- Sol ventrikül fonksiyonla rınd a ve kardiyak i ştek i azalma hastanın fiziksel aktivite kapasitesini sınırla r.
Trimetazidine ( l (2,3,4 trimethoxybenzyl)-piperazine, dihydrocholoride)'in yukarı da say ıl an ajanların
dışında yeni bir yak laşımla anti anginal etki gösterdiği ileri sürülmektedir. Farmakolojik çalı şma l ar triınctazidine'in hücresel anti iskemik aktivitesini ve iskemiye karşı mi yokardiyum u ko ru yucu etkisinin
varlığını destekler niteliktedir ( 1,2).
Bu farklı etki mekani zması nedeniyle trimetazidine
tedavisi klasik antianginal tedavi ile birle şt iğ inde
bundan ek bir tera pötik yarar bekle mek mantıklıdır
(3.4). Bu çalışmanın amac ı trimetazidi ne'nin efor ang inas ı ve egzersiz testi pozitif olan koroner arter hastalarında tıbbi tedavinin (kalsiyum kanal blokcri, nitrat ve asetil salisilik as ite ek) optimalize edi lmesine
katkı s ının değerlendi rilmesidiL

pektoris, egzersiz tes-
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Bu ça lı ş maya en az iki haftadan beri d iltiazem 3x60
mgr/gün, mononitrat 2x40 mgr/gün ve asetil salisil ik asit
100 mgr/gün al m asına rağmen efor angi n ası olan ve egzersiz testi poziıif bulunan 28 hasta alındı. Yanlış(+) egzersiz
testine neden olabilecek durum lar, hipertansif hastalar. kararsız ang ina pektoris, akut miyokard infarktüsü, birlikte
kapak ha s ta lığı olanlar çalı ş ma d ı ş ı bı rak ı ldı . Hastalara çalı ş ma ile ilg ili bilgi verilip o nay l arı a lındıkt an sonra al d ık
ları tıbbi tedaviye ek randamize olarak triınet azidine 3x20
mg r/gün veya plasebo 3x 1 kapsül/gün verildi. Verilen ilaç
veya plasebo hasta ve çalışmayı yürüten tarafından bilin-
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memekteydi. Randomizasyondan 2 hafta sonra hastalar
klinik olarak değerlendirildi ve egzersiz testleri yinelendi
(Şekil I). Egzersiz testi Bruce protokolü uygulanarak yap ıldı , her hastanın maksirnal egzersiz süresi, maksirnal
kalp hızında çift ürün ve I mm ST çökmesi için geçen süre
kaydedildi. Tüm hastalara koroner anjiyografi uygulanarak
koroner arter hasta lığ ının varlı ğı gösterildi.
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Çalışmaya alınan

28 hastanın 14 (9 E/ 5 K, ort yaş 52±7
yı l)'ü trimetazidine, 14 ( lO E/ 4 K, ort. yaş 53±8 yıl)'ü ise
plasebo alan hastalardan oluş uyo rdu. A ncak trimetazidine
alan hastalardan dördü (2 hasta kendi isteği ile, 2 hasta
koroner anjiyoyu kabul etmedi ği için), plasebo alan hastalardan ise üçü (2 hasta kendi isteğ i ile, I hasta koroner
anjiyoyu kabul etmediğ i iç in) çalı şma d ış ı b ı rakı ld ı . Çalı şmay ı bitiren 21 h as ta nın 10 (9E/ I K, ort. yaş 5 1±8
yı l )' u trimetazidine (Grup 1), ll (IOE/IK, ort. yaş 54±7
y ı l)'i ise plasebo (Grup II) alan hastalardan o l uştu. Koroner anj i yog ramları n da tek, iki ve üç damar hastalığ ı olan
hastalar Grup I'de s ıras ı yla 2,4,4 ve Grup II de s ıra s ıy la
3,5,3 idi.
Değerler ortalama±standan sapma şeklinde gösterildi. istatistiksel analizler için student-t test kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR
Grup I'de haftalık angina say ısı çalı ş ma öncesi
7.2±3.4 iken çalışma sonras ı 3.0±2.1 bulundu ve
aradaki fark istat istiki olarak anlamlı idi (p<0.05).
Grup Il'de ise h a fta lı k angina say ı sı çalı ş ma öncesi
7.6±3. 1, çalışma sonrası 5.5±3.5 bulundu ve aradaki
fark istatistiki olarak anlams ız idi (p>0.05) (Şekil 2).
Grup I'de maksirnal egzersiz süresi çalışına öncesi
7.1± 1.8 dak iken çalışma sonrası 9.0±2.5 dak bulundu ve aradaki fark istatistiki olarak anlamlı değ ildi
(p<0.07). Grup II'de ise bu süreler sırası yla 7.6±3.0
dak ve 7.7±2. 1 dak idi ve aradaki fark anlamlı değilTRiM ETAZiDiNE ALAN
GRUP
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2. Trimetazidine ve plasebo alan grupta tedavi öncesi ve
angina sayıs ı .

sonrası hafıalık

di (p>0.05) (Şeki l 3). Maksi mal h ızda çift ürün çalış
ma öncesi ve so nra s ı sı ra sıyla Grup I de
24962±3492 ve 26180±2630, G rup II de ise
246 15±4415 ve 25238±30 12 idi ve aradaki fark lar
istatistiki olarak anlamlı deği ldi (p>0.05) (Şeki l 4).
Grup I de 1 mm ST çökmesi için gerekl i süre ça lış
ma öncesi 4.3±1.5 dak iken çalışma sonrası 7.9±3.3
dak bulundu ve aradaki fark istati stiki olarak anlamlı
idi (p<O.O 1). Grup II de ise aynı değerler s ıras ı ile
4.9± 1.9 dak ve 5.6±2.2 dak idi ve aradaki fa rk anl am lı bulunm adı (p>0.05) (Şek il 5).
Çalışma boyunca bir hastada ça lı ş m ay ı terk etmeyi
gerektirmeyen bulantı ş ikayet i oldu. Çalışma sonunda hastanın plasebo grubunda olduğu görüldü.

TARTIŞMA

Trime tazidine'in iske mi s ı ras ınd a hücre içi ATP seviyesinin düşmesini önleyerek transmembran iyon
değ iş iminin devam etmesini sağladı ğı, böylece hüc re
içi potasyum kaybını ve kal siyum, sodyum birikimini önleyerek hücre içi asidozu önled i ğ i ileri sürüi mektedir (5,6). Ayrıca hücre içi eneıji üreten rnekanİ z ın ay ı korumas ının oksijen sunumunu kolay l aş tır
d ı ğ ı , kreatinin fosfokina z s alınım ı nı azalttı ğ ı ve
elektriksel aktivitede erken geri dönüş sağladı ğı bildirilmiştir (7), Bu etkilerin bir kısmının serbest oksijen radikallerinin kötü etkilerini önlemek yoluyla da
olabileceği sanılmaktadır (8,9). Önemli olarak trimetazidine bu etkileri gösterirken hiç bir hemodinamik
etki göste rmemekte, kan ba s ın c ı ve kalp hı zında değişiklik gözlenmemektedir (10). Plasebo ile kontrollu
yap ılan ça lı ş m alarda trimetazidine'nin anginal atak
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PLASEBO

sonrası

sayısını azalttığı

ve ekzersiz toleransını iyileştirdiği
nifedipine (13) ve propranolol (14)
ile karşılaştırı ld ığı çalışma larda ise etkinli kleri arasında fark bulunamamıştır (13). Ayrıca trimetazidine'
nin kalsiyum kanal blokeri, beta adrenerjik blokeri
ve nitrat tarl a kombine edildiğinde bu tedavilere ek
fayda sağladığı çeşitli çalışınalarda gösterilmiştir
(3,4,15,16), Radionüklid anjiyografi ile yapılan bir çalışmada da koroner arter hastalarında trimetazidine'
in egzersiz sonrası sistolik ve diyastolik parametrelerde düzetme sağ l adığ ı gösterilmiştir ( 18).
bildirilmiş (10-12),

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, aldıkları antianginal
tedaviye triınetaz i d i ne eklenen grupta haftalık angina s ı klığının önemli oranda azaldığı gözlenm i ştir.
Klin ik iyi leşme yanında triınetazidine alan grubun
egzersiz to l eran sının iyi leştiği, istatistiki öneme
. TED.ÖNCE

~TED.SONRA
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Şe kil S. Triıııelaz i dine ve plasebo alan grupta
sonrası 1 mııı ST çökmesi için geçen süre.

tedavi öncesi ve

ulaşınaınakla

birlikte egzersiz süresinin uzad ı ğ ı göefor testi esnasında 1 ının ST çökmesi için gerek li süre trimetazidine alan grupta
önemli ölçüde uzamıştır. Bu bulgular hastaların iskemi eşiklerinde düzetme olduğunu göstermektedir.
Daha önce yapılan çalışınalarda da ( 10-13, 15-17) efor
rül mü ştü r. Ayrıca

esnasında

1 mm ST çökmesi için gerekli süren in trimetazidine alan hastalarda uzadı ğı gösterilmişse de
bir çalışmada ( 19) trimetazidine'in ST segment düzelme parametreleri üzerine anlamlı b ir etkisi görülememi şt ir. Çalışmamızda trimetazidine alan grupta
plasebo alan gruba göre maks iınal hızda ç ift ürün
değe rle ri nde bir fark bulunamamıştır. Bu trimetazidine'nin etki mekan i zmasında hemodinamik bir değişikliğin rol oyna ın adığını desteklemektedir.
Sonuç olarak bu bulg ular, trimetazidine' in diğer antianginal ajanlarla kombi ne edildiğinde ek fayda sağ
layan bir ajan o l d u ğ u görünümünü vermektedi r.
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