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Akut koroner sendromlu hastalarda serum miyeloperoksidaz düzeyi ile
erken dönemdeki majör kardiyak olaylar aras›ndaki iliﬂki
The relationship between serum myeloperoxidase levels and major cardiovascular events
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Amaç: Bu çal›ﬂmada akut koroner sendromlu hastalarda serum miyeloperoksidaz (MPO) düzeyleri ile erken
dönem majör kardiyovasküler olaylar aras›ndaki iliﬂki
araﬂt›r›ld›.

Objectives: This study was planned to assess the relationship between serum myeloperoxidase (MPO) levels
and major cardiovascular events in patients with acute
coronary syndrome.

Çal›ﬂma plan›: Akut koroner sendromlu ard›ﬂ›k 243
hastada (153 akut miyokard infarktüsü, 90 karars›z angina pektoris) baﬂvuru s›ras›nda ELISA tekni¤iyle serum MPO düzeyleri ölçüldü. Hastanede yat›ﬂ s›ras›nda
ve yat›ﬂtan itibaren 30 gün içinde görülen tekrarlayan
angina, infarktüs, ventrikül aritmileri (ventrikül taﬂikardisi, ventrikül fibrilasyonu), supraventriküler aritmiler (atriyum fibrilasyonu, supraventrikül taﬂikardisi), ileri atriyoventriküler blok, klinik kalp yetersizli¤i ve ölüm majör
kardiyak olaylar olarak tan›mland› ve bunlar›n MPO düzeyleriyle (n=173, ≤350 µg/l; n=70, >350 µg/l) iliﬂkisi de¤erlendirildi. Majör kardiyak olay riskinin tahmininde
Cox proportional hazard regresyon modeli kullan›ld›.

Study design: Serum MPO levels were measured by
ELISA on admission of 243 consecutive patients with
acute coronary syndrome (153 acute myocardial infarction, 90 unstable angina). Major cardiac events that
occurred during hospitalization and 30-day follow-up period included recurrent angina, reinfarction, ventricular (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation) and supraventricular (atrial fibrillation, supraventricular tachycardia)
arrhythmias, complete atrioventricular block, clinical heart
failure, and death. Correlations were sought between high
(n=70, >350 µg/l) and low (n=173, ≤350 µg/l) MPO levels
and major events. Relative risks were estimated using the
Cox proportional hazards regression model.

Bulgular: Yüksek MPO düzeyi saptanan hastalarda hiperkolesterolemi oran› anlaml› derecede yüksek bulundu (p=0.008). Ayr›ca, bu grupta hastanede yat›ﬂ süresi
boyunca (risk oran› 3.91, %95 güven aral›¤› 1.12-13.6;
p=0.03) ve 30 günlük takipte (risk oran› 5.08, %95 güven aral›¤› 1.64-15.7; p=0.005) ölüm riskinin anlaml› derecede yüksek oldu¤u görüldü. Aritmi ve tekrarlayan infarktüs, tekrarlayan angina ve klinik kalp yetersizli¤i aç›s›ndan yüksek ve düﬂük MPO düzeyi olan hastalar aras›nda anlaml› fark saptanmad› (p>0.05).

Results: The incidence of hypercholesterolemia was significantly higher in patients with high levels of MPO
(p=0.008). A significant association was found between
high levels of MPO and increased mortality risk during both
hospitalization (hazard ratio-HR, 3.91; 95% CI 1.12-13.6;
p=0.03) and 30-day follow-up period (HR 5.08, 95% CI
1.64-15.7; p=0.005). No significant differences were
observed between patients with high and low MPO levels
with respect to the development of arrhythmia, reinfarction,
recurrent angina, and clinical heart failure (p>0.05).

Sonuç: Bulgular›m›z yüksek MPO düzeylerinin akut koroner sendromlu hastalarda hastanede yat›ﬂ süresi ve
30 günlük takip boyunca geliﬂecek ölümün ba¤›ms›z belirleyicisi oldu¤unu göstermektedir.

Conclusion: The results of this study demonstrate that
elevated MPO levels predict death during hospital stay
and 30-day follow-up period in patients with acute coronary syndrome.
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peroksidaz/kan.
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Akut koroner sendromlu hastalarda serum miyeloperoksidaz düzeyi ile majör kardiyak olaylar aras›ndaki iliﬂki

Kardiyovasküler hastal›klar›n tedavisindeki geliﬂmelere karﬂ›n akut koroner sendrom hala önemli
morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Karars›z angina ve miyokard infarktüsünü içeren ve ani iskemik ölümlere yol açan akut koroner
sendrom, y›rt›lan aterosklerotik plak üzerinde geliﬂen
trombüsün neden oldu¤u de¤iﬂik derecelerdeki koroner t›kan›kl›klardan kaynaklan›r. Akut koroner sendrom geliﬂiminde pla¤›n erozyona u¤ramas› veya y›rt›lmas›, pla¤›n ﬂekli, yap›s›, lipid içeri¤i zengin trombojenik çekirdek üzerini kaplayan fibröz tabakan›n
kal›nl›¤› gibi baz› faktörlere ba¤l›d›r.[1-3]
‹nflamasyon, baﬂlang›çtaki lipid birikiminden
plak y›rt›lmas› ve trombotik komplikasyonlara kadar,
aterosklerotik olay›n tüm evrelerinde rol almaktad›r.
Karars›z anginal› hastalarda lökosit aktivasyonu ve
degranülasyonu oldu¤u[4-6] ve tromboze plaklarda fissür içine aﬂ›r› monosit ve nötrofil infiltrasyonu bulundu¤u saptanm›ﬂt›r.[7,8] In vitro çal›ﬂmalar, akut koroner sendromlarda lökositlerin birçok mekanizmayla plak stabilitesini etkileyebildi¤ini göstermiﬂtir.
Bunlardan en önemlisi lökosit enzimi olan miyeloperoksidazd›r (MPO). Bu enzim aktivitesinin, anjiyografik olarak kan›tlanm›ﬂ koroner arter hastal›¤› olan
ve koronerlerinde y›rt›lmaya e¤ilimli lezyonu olan
kiﬂilerde artt›¤› gösterilmiﬂtir.[9,10]
Akut koroner sendromlu hastalarda inflamasyonun bir göstergesi olan C-reaktif protein (CRP) ile
ilgili birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂ, artm›ﬂ CRP aktivitesinin kötü prognoz iﬂareti oldu¤u gösterilmiﬂtir.[11,12]
Ancak, serum MPO aktivitesinin akut koroner sendromlu hastalarda ileride geliﬂebilecek akut miyokard infarktüsü (AM‹) ve ölüm gibi kardiyak olaylar›n belirleyicisi olup olmad›¤› hakk›nda yay›n say›s› azd›r.[13-16]
Bu çal›ﬂmada, akut koroner sendromlu hastalarda
baﬂvuru s›ras›nda ölçülen serum MPO düzeyinin,
hastanede yat›ﬂ süresi boyunca ve ilk bir ayda istenmeyen kardiyak olaylarla (tekrarlayan angina, aritmi,
infarktüs tekrar›, klinik kalp yetersizli¤i ve ölüm)
iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.
HASTALAR VE YÖNTEMLER

Çal›ﬂmaya, May›s 2004 - A¤ustos 2004 tarihleri
aras›nda Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Klini¤i’ne akut koroner sendrom (karars›z angina pektoris, ST yükselmeli veya yükselmesiz AM‹)
tan›s›yla yat›r›lan ard›ﬂ›k 243 hasta (193 erkek, 50
kad›n; ort. yaﬂ erkeklerde 59.9±11.9, kad›nlarda
66.1±1.5) al›nd›. Tüm hastalardan bilgilendirilmiﬂ
olur al›nd›. Çal›ﬂma için etik kurul onay› al›nd› ve
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uygulanan iﬂlemlerde Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uyuldu.
Karars›z angina pektoris tan›s› Braunwald s›n›flamas›na göre,[17] AM‹ tan›s› Dünya Sa¤l›k Örgütü ölçütlerine göre kondu.[18]
Kanser, kollajen doku hastal›¤›, inflamatuvar ba¤›rsak hastal›¤›, viral infeksiyon, bakteriyal infeksiyon, parazit infestasyonu, böbrek yetersizli¤i, organ
nakli olanlar ve son iki ay içinde miyokard infarktüsü geçiren hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›.
Tüm hastalar, hastanede yat›ﬂ boyunca günlük
olarak fizik muayene ve elektrokardiyografi (EKG)
ile de¤erlendirildi. Geçirilen kardiyak olaylar kaydedildi. Klinik durumlar›na göre verilen standart tedavi yan› s›ra uygun hastalara trombolitik tedavi veya primer anjiyoplasti uyguland›. ‹lk baﬂvurudan bir
ay sonra hastalar telefonla aranarak durumlar› kaydedildi.
Birincil sonlan›m durumlar› hastane içinde tekrarlayan angina, infarktüs tekrar›, aritmi, kalp yetersizli¤i ve ölüm; ikincil sonlan›m durumu ise bir ay içinde meydana gelen ölüm idi.
Tekrarlayan angina tan›s›, AM‹’nin ilk 24 saat
sonras› ile hastan›n taburcu oldu¤u dönem aras›nda
tipik gö¤üs a¤r›s›n›n görülmesiyle kondu. Tekrarlayan infarktüs tan›s› aﬂa¤›daki durumlardan en az
ikisinin bulunmas› ile kondu: ‹nfarktüsün ilk 24 saatinden sonra, istirahatte a¤r›n›n 20 dakikadan uzun
süreli olarak tekrarlamas›; yeni geliﬂen ST-T dalgas› de¤iﬂikli¤i veya yeni geliﬂen patolojik Q dalgas›;
kreatin kinaz (CK) normal üst s›n›r›n›n ikinci kez
aﬂ›lmas› veya CK düzeyinde %20’den fazla art›ﬂ olmas›. Supraventriküler (supraventrikül taﬂikardisi,
atriyum fibrilasyonu) ve ventriküler (ventrikül taﬂikardisi, ventrikül fibrilasyonu) aritmilerle atriyoventriküler (2. veya 3. derece) bloklar aritmi olarak
de¤erlendirildi. Killip s›n›flamas›na göre III veya
IV olarak de¤erlendirilen durumlar kalp yetersizli¤i
olarak kabul edildi. Ölüm olarak kalp nedenli ölümler al›nd›.
Risk faktörleri olarak, 65 yaﬂ üzerinde olma, erkek cinsiyet, diyabetes mellitus (açl›k kan ﬂekeri
>126 mg/dl), hipertansiyon (kan bas›nc› >140/90
mmHg), hiperkolesterolemi (total kolesterol >200
mg/dl ve/veya LDL kolesterol >130 mg/dl), sigara,
aile öyküsü (birinci derece yak›nlar›nda, erkeklerde
55 yaﬂ, kad›nlarda 65 yaﬂ öncesinde koroner kalp
hastal›¤› varl›¤›), koroner arter hastal›¤› öyküsü ve
revaskülarizasyon (koroner anjiyoplasti ve koroner
baypas) öyküsü de¤erlendirildi.
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Laboratuvar incelemeleri. Miyeloperoksidaz düzeyi ölçümü için tüm hastalardan yat›ﬂ an›nda al›nan
5 ml venöz kan örnekleri, 15 dakika içinde, oda s›cakl›¤›nda 3500 devir/dak h›zda beﬂ dakika süreyle
santrifüj edildi. Elde edilen serumlar çal›ﬂma gününe
kadar -80 °C’de sakland›. Serum MPO düzeyi haz›r
ticari kit kullan›larak (Immun Diagnostik, Almanya)
ELISA yöntemiyle µg/l olarak ölçüldü.
Hastalar serum MPO düzeylerine göre iki gruba
ayr›ld›: Serum MPO düzeyi ≤350 µg/l olan 173 hasta grup I’i, >350 µg/l olan 70 hasta grup II’yi oluﬂturdu.[13]
‹statistiksel analiz. ‹statistiksel de¤erlendirme,
SPSS 11.5 paket bilgisayar program›yla yap›ld›. Say›sal de¤erler ortalama ± standart sapma olarak, kategorik veriler yüzde (%) olarak verildi. Gruplar aras› say›sal de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student ttesti, kategorik de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi kullan›ld›. Kardiyovasküler olay riskinin tahmininde Cox proportional hazards regresyon modeli
kullan›ld›. Yaﬂ, cinsiyet, diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, koroner arter hastal›¤› öyküsü, aile öyküsü ve revaskülarizasyon öyküsü olmas› temel risk belirleyicilerinin etkilerinden sorumlu
olan di¤er de¤iﬂkenler olarak kullan›ld›. Risk oranlar›, Cox regresyon modeline göre %95 güven aral›¤›yla belirlendi. Zaman içinde majör kardiyovasküler

olay oranlar› Kaplan-Meier e¤rileriyle gösterildi.
P<0.05 de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi.
BULGULAR

Hastalar›n 90’›n› (%37.0) karars›z angina pektorisli, 153’ünü (%62.9) AM‹’li olgular oluﬂturuyordu. Yüz elli bir hastaya (%62.1) revaskülarizasyon
yap›lmay›p standart t›bbi tedavi uyguland›, 25 hastaya (%10.3) trombolitik tedavi verildi. Elli iki hastaya (%21.4) primer anjiyoplasti, iki hastaya
(%0.8) da koroner baypas cerrahisi uyguland›. On
üç hastada (%5.4) ise rekanalizasyon kendili¤inden
geliﬂti.
Hastanede kal›ﬂ süresi ortalamas› 120.8±44.9 saat
idi. Bu süre karars›z angina pektorisli hastalarda
105.9±40.7 saat, AM‹’li hastalarda 129.6±45.2 saat
bulundu.
Hastanede yat›ﬂ süresi boyunca 12 hasta (%4.9)
hayat›n› kaybetti; 43 hastada (%17.7) tekrarlayan angina, 28 hastada (%11.5) aritmi (5 supraventriküler,
16 ventriküler, 7 AV tam blok) geliﬂti. Yedi hastada
tekrarlayan infarktüs, bir hastada yeni AM‹ olmak
üzere sekiz hastada (%3.3) infarktüs; 16 hastada
(%6.6) klinik kalp yetersizli¤i geliﬂti. Hastaneye yat›ﬂtan itibaren bir ay süreyle takip edilen 162 hastan›n
14’ü (%8.6) takip s›ras›nda hayat›n› kaybetti.

Tablo 1. Gruplar›n temel özellikleri
Grup I (n=173)
(Miyeloperoksidaz ≤350 µg/l)
Ort.±SS
Yaﬂ (y›l)
Erkek (%)
Tan›lar (%)
Karars›z angina
Miyokard infarktüsü
Revaskülarizasyon (%)
Yap›lmayanlar
Primer anjiyoplasti
Koroner baypas
Trombolitik
Kendili¤inden rekanalizasyon
Miyokard infarktüsü baﬂvurma (saat)
Risk faktörleri (%)
Diyabetes mellitus
Hipertansiyon
Sigara kullan›m›
Aile öyküsü
Koroner arter hastal›¤› öyküsü
Hiperkolesterolemi
Revaskülarizasyon öyküsü

Say›

Yüzde

134

Say›

Yüzde

77.5

59

84.3

64
109

37.0
63.0

26
44

37.1
62.9

107
33
2
20
11

61.9
19.1
1.2
11.6
6.4

44
19
0
5
2

62.9
27.1
–
7.1
2.9

9
19
36
14
17
43
7

12.9
27.1
51.4
20.0
24.3
61.4
10.0

61.5±11.5

Ort.±SS

p*

60.5±12.8

11.1±16

p*: Anlaml› olmayan özellikler için boﬂ b›rak›lm›ﬂt›r (p>0.05).

Grup II (n=70)
(Miyeloperoksidaz >350 µg/l)

10.6±18
25
62
81
20
45
74
20

14.5
35.8
46.8
11.6
26.0
42.8
11.6

0.008
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Tablo 2. Akut koroner sendromlu hastalarda hastanedeki kal›ﬂ süresince ve hastaneye yat›ﬂtan itibaren bir ay içinde
ölüm aç›s›ndan Cox proportional hazard regresyon analizi sonuçlar›
Hastanede kal›ﬂ süresince
De¤iﬂkenler

Risk oran›

Yaﬂ >65
Erkek cinsiyet
Diyabetes mellitus
Hipertansiyon
Hiperkolesterolemi
Sigara
Aile öyküsü
Koroner arter hastal›¤› öyküsü
Revaskülarizasyon öyküsü
Miyeloperoksidaz >350 µg/l

2.40
9.71
0.87
0.14
0.42
0.42
0.01
0.09
26.6
3.91

%95 güven aral›¤›
0.64
2.02
0.09
0.03
0.12
0.09
0.01
0.01
1.13
1.12

-

9.07
46.6
8.13
0.75
1.52
1.99
0.05
1.96
627.6
13.6

Miyeloperoksidaz gruplar› aras›nda yaﬂ, cinsiyet,
revaskülarizasyon oranlar›, geliﬂ tan›lar›, AM‹’li hastalarda baﬂvurma saati ile diyabetes mellitus, hipertansiyon, sigara kullan›m›, aile öyküsü, koroner arter hastal›¤› öyküsü ve revaskülarizasyon öyküsü aç›s›ndan
fark bulunmazken (p>0.05), grup II’deki hastalarda hiperkolesterolemi oran› yüksekti (p=0.008). Miyeloperoksidaz gruplar›n›n temel özellikleri Tablo 1’de gösterildi.
Serum MPO aktivitesi ile erken dönem majör
kardiyak olaylar aras›ndaki iliﬂki. Tüm hastalar de¤erlendirildi¤inde ortalama MPO düzeyi 282±228
µg/l bulundu. Altgrup analizi yap›ld›¤›nda, AM‹’li
hastalar›n serum ortalama MPO düzeyi karars›z angi10

Risk oran› (%95 güven aral›¤›)
3.91 (1.12 - 13.6)

Risk oran›

0.20
0.005
0.91
0.02
0.19
0.28
0.98
0.13
0.04
0.03

2.81
9.07
0.94
0.22
0.55
0.85
0.01
0.33
7.91
5.08

%95 güven aral›¤›
0.81
2.09
0.10
0.05
0.17
0.25
0.01
0.04
0.62
1.64

-

9.71
39.2
8.57
1.01
1.75
2.86
0.05
2.76
101.4
15.7

p
0.10
0.003
0.95
0.05
0.31
0.79
0.96
0.31
0.11
0.005

nal› hastalardan bir miktar yüksek bulunmas›na karﬂ›n aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi
(s›ras›yla, 320±221 µg/L ve 277±242 µg/L, p>0.05).
Miyeloperoksidaz aktivitesi yüksek olan gruptaki
hastalarda erken dönem ölüm oran›, düﬂük olan gruba göre daha fazla bulundu. Hastanede yat›ﬂ süresi
boyunca, MPO aktivitesi düﬂük olan grupta %4 olan
ölüm oran›, MPO aktivitesi yüksek olan grupta %7.1
idi. Ancak, bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p>0.05). Di¤er yandan, yat›ﬂtan itibaren bir ayl›k takip s›ras›ndaki ölüm oran› ise MPO aktivitesi
yüksek olan grupta anlaml› derecede daha yüksek bulundu (s›ras›yla, %15.6 ve %6, p=0.04).
Regresyon analizi ise, hastanede yat›ﬂ süresince
(risk oran› 3.91, %95 güven aral›¤› 1.12-13.6,
p=0.03) ve hastaneye yat›ﬂtan itibaren bir ay içinde
(risk oran› 5.08, %95 güven aral›¤› 1.64-15.7,
p=0.005) ölüm riski aç›s›ndan, yüksek MPO aktivitesinin anlaml› bir risk faktörü oldu¤unu gösterdi (Tablo 2, ﬁekil 1a, b).
20

Miyeloperoksidaz
yüksek
5

p

Ölüm (%)

Ölüm (%)

Hastaneye yat›ﬂtan itibaren 1 ay içinde

Miyeloperoksidaz yüksek

10

Risk oran› (%95 güven aral›¤›)
5.08 (1.64 - 15.7)

Miyeloperoksidaz
düﬂük

Miyeloperoksidaz düﬂük
A

B
Zaman (gün)

Zaman (saat)
0

0
0

100

200

300

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

ﬁekil 1. Akut koroner sendromlu hastalarda miyeloperoksidaz gruplar› ile (A) hastanede yat›ﬂ süreleri boyunca ve (B) hastaneye
yat›ﬂtan itibaren bir ay içinde olan ölüm yüzdeleri aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren Kaplan-Meier e¤rileri.
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Hastanede yat›ﬂ süresince, tekrarlayan angina riski aç›s›ndan yüksek MPO aktivitesi gösteren hastalarla düﬂük MPO aktiviteli hastalar aras›nda anlaml›
fark saptanmad› (s›ras›yla, %12.9 ve %19.7; p>0.05).
Benzer ﬂekilde, hastanede yat›ﬂ süresince aritmi riski
aç›s›ndan da MPO düzeyinin yüksek ve düﬂük oldu¤u hastalar aras›nda anlaml› farkl›l›k görülmedi (s›ras›yla, %12.9 ve %11; p>0.05).
Hastanede yat›ﬂ süresince infarktüsün tekrarlama
riski MPO aktivitesinin yüksek bulundu¤u hastalarda
daha yüksekti; ancak, bu fark anlaml› de¤ildi (s›ras›yla, %4.3 ve %2.9; p>0.05).
Baﬂvuru an›nda MPO aktivitesinin yüksek olmas›n›n hastanede yat›ﬂ süresince klinik kalp yetersizli¤i geliﬂme riski aç›s›ndan da anlaml› farkl›l›k oluﬂturmad›¤› görüldü (s›ras›yla, %2.9 ve %8.1; p>0.05).
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Akut koroner sendromlar zedelenmiﬂ veya y›rt›lm›ﬂ plaklar üzerinde geliﬂen trombüse ba¤l› ani miyokard iskemisiyle ortaya ç›karlar. ‹skemi ve sonras›nda geliﬂen miyokard nekrozunun klinik yans›mas›,
koroner arter dolaﬂ›m›ndaki t›kanman›n süre ve yayg›nl›¤›na ba¤l›d›r.[3] Yo¤un t›bbi tedaviye karﬂ›n, koroner trombüs kardiyak olaylar›n geliﬂmesine neden
olabilir.[19-21] Kreatin kinaz izoenzimi ve kardiyak troponinler tek baﬂ›na veya CRP ile birlikte miyokard
infarktüsünün tan›sal ve prognostik biyolojik belirleyicileri olarak kullan›lmaktad›r.[11,22]
Miyokard hücre hasar›n›n sadece trombosit aktivasyonuyla de¤il, ayn› zamanda lökosit ve özellikle de
polimorfonükleer nötrofillerin aktivasyonu ve toplanmas›yla oluﬂtu¤una dair kan›tlar giderek artmaktad›r.[6,23,24] Akut koroner sendromda, polimorfonükleer
nötrofillerin koroner dolaﬂ›mda degranülasyona u¤rad›¤› gösterilmiﬂtir.[6] Bu degranülasyon s›ras›nda sal›nan ana mediyatörlerden biri de MPO’dur. Miyeloperoksidaz genel olarak mikrobisit aktiviteye sahip bir
hemoprotein olarak bilinmesine karﬂ›n, ayn› zamanda
güçlü pro-aterojenik özellikler de gösterir. Örne¤in,
LDL kolesterolü okside edebilir ve böylelikle, makrofajlar taraf›ndan kolesterol al›m› provoke edilir; bu da
köpük hücre oluﬂumunu art›r›r.[25] Ayr›ca, MPO’nun
metalloproteinazlar› aktive etti¤i, plak stabilizasyonunu bozdu¤u ve aterosklerotik pla¤›n y›rt›lmas›na neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.[26] Anjiyografik olarak kan›tlanm›ﬂ koroner arter hastal›¤› olan kiﬂilerde ve y›rt›lmaya e¤ilimli hassas plaklar›n içinde MPO aktivitesinin artt›¤› bilinmektedir.[9,10]
Bir çal›ﬂmada, okside LDL kolesterolün inflamatuvar sürecin patogenezinde anahtar rol oynad›¤›

gösterilmiﬂtir.[27] Baﬂka bir çal›ﬂmada, AM‹’li, karars›z anginal›, kararl› anginal› hastalarda ve kontrol
grubunda plazma okside LDL kolesterol düzeylerine
bak›lm›ﬂ ve AM‹’li hastalarda bu düzeyler di¤er
gruplardan anlaml› derecede yüksek bulunmuﬂtur.[28]
Öte yandan, an›lan bu hasta gruplar› aras›nda serum
HDL ve LDL kolesterol düzeyleri aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r. Bu bulgular, artm›ﬂ plazma okside LDL
kolesterol düzeyleri ile akut koroner sendromun ﬂiddeti aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤unu göstermiﬂtir.[28] Bu süreçte, MPO enzimi okside LDL kolesterol üretimini art›rarak aterogenezi tetiklemekte ve
plak stabilitesini bozmaktad›r. Plak stabilitesinin bozulmas› akut koroner sendromlar›n oluﬂumunu h›zland›rmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda, AM‹’li hastalarda
MPO aktivitesi karars›z anginal› hastalardan, anlaml› derecede olmasa da, daha yüksek bulunmuﬂtur.
Normal endotel, nitrik oksid, prostasiklin gibi vazodilatatörlerle, endotelin, anjiyotensin II gibi vazokonstriksiyon yapan vazoaktif molekülleri sentez
eder.[29,30] Aterosklerozda ve ateroskleroz için risk faktörlerinin varl›¤›nda, vazodilatör yan›tlardaki azalman›n, sa¤l›kl› endotel taraf›ndan üretilen ve temel
vazodilatatör sinyal moleküllerinden biri olan nitrik
oksid üretiminin azalmas› ve inaktivasyonunun artmas›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir. Nitrik oksidin
inflamatuvar hücrelerde, endotelyal yap›ﬂmay› azalt›c› etkisi, antitrombosit ve damar düz kas hücrelerinde antiproliferatif etkiler gibi biyolojik etkileri de
vard›r.[31,32] Miyeloperoksidaz, katalizör olarak endotelden üretilen nitrik oksidi kullanmaktad›r.[33,34] Bu
nedenle, MPO aktivitesinin artmas› nitrik oksid inaktivasyonunun artmas›na; bu da nitrik oksidin vazodilatatör ve anti-inflamatuvar etkilerinin azalmas›na
neden olarak plak stabilitesini bozmaktad›r. Oluﬂan
hassas plaklar ise akut koroner sendrom geliﬂme riskini art›rmaktad›r.
Büyük epidemiyolojik çal›ﬂmalarda serum total
kolesterol düzeyleri ile koroner arter hastal›¤› ve kardiyak olay aras›nda korelasyon oldu¤u gösterilmiﬂtir.[35,36] Çal›ﬂmam›zda hiperkolesterolemili hasta say›s› MPO aktivitesi yüksek olan grupta daha fazlayd›.
Gö¤üs a¤r›s›yla gelen ço¤u hastada CK izoenzimi
ve kardiyak troponinler normal düzeyde olmakta; ancak, bu hastalar›n takibinde miyokard infarktüsü geliﬂebilmekte veya ölüm görülebilmektedir. Bu nedenle,
plak hassasiyetini gösterebilecek ek biyokimyasal ölçümlere ihtiyaç vard›r. Bunlardan biri aktif lökositlerden sal›nan MPO enzimidir. Yap›lan bir çal›ﬂmada, gö¤üs a¤r›s›yla acil servise baﬂvuran ve geliﬂte troponin
de¤eri negatif olan hastalarda, yüksek MPO aktivitesi
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ile 30 günlük ve alt› ayl›k dönemde majör kardiyak
olay ve miyokard infarktüsü geliﬂimi aras›nda iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir.[14] An›lan çal›ﬂmada, miyokard
nekrozunun kan›tlar›ndan ba¤›ms›z olarak, MPO aktivitesinin ileride geliﬂebilecek majör kardiyak olaylar›n
belirleyicisi oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.[14]
Karars›z angina pektoris, AM‹ ve ani ölümleri
kapsayan akut koroner sendromlu hastalarda inflamasyonun iﬂareti olan CRP ile ilgili birçok çal›ﬂma
yap›lm›ﬂ ve yüksek CRP düzeylerinin kötü prognoz
iﬂareti oldu¤u gösterilmiﬂtir.[11,12] Ancak serum MPO
aktivitesinin akut koroner sendromlu hastalarda ileride geliﬂebilecek kardiyak olaylar›n belirleyicisi olup
olmad›¤› hakk›nda az say›da çal›ﬂma vard›r. Brennan
ve ark.n›n[14] çal›ﬂmas›nda, gö¤üs a¤r›s›yla acil servise baﬂvuran ard›ﬂ›k 604 hastan›n baﬂlang›ç plazma
MPO aktivitesinin ileride geliﬂebilecek majör kardiyak olaylar›n (AM‹, revaskülarizasyon ihtiyac› ve
ölüm) belirleyicisi olup olmad›¤› araﬂt›r›lm›ﬂ ve hastalar majör kardiyak olaylar aç›s›ndan 30 gün ve alt›
ay boyunca takip edilmiﬂtir. An›lan çal›ﬂmada, gö¤üs
a¤r›s›yla gelen hastalarda baﬂlang›çta bir kez bak›lan
plazma MPO aktivitesinin 30 günlük ve alt› ayl›k dönemde majör kardiyak olay ve miyokard infarktüsü
riskinin ba¤›ms›z bir belirleyicisi oldu¤u gösterilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda ise, akut koroner sendrom tan›s›
konan hastalar hastanede yat›ﬂ boyunca ve yat›ﬂtan
itibaren 30 gün süreyle takip edilmiﬂ; ölüm ve
AM‹’ye ek olarak, tekrarlayan angina, aritmi ve klinik kalp yetersizli¤i gibi kardiyak komplikasyonlar
da de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda da, hastanede
yat›ﬂ süresince ve yat›ﬂtan itibaren 30 günlük takipte
yüksek MPO aktivitesinin ölüm için ba¤›ms›z bir belirleyici oldu¤u bulundu. Hastanede yat›ﬂ süresince
tekrar infarktüs geçirme riski MPO de¤eri yüksek
olan grupta daha fazla olmas›na ra¤men, bu durum
istatistiksel olarak anlaml› bir düzeye ulaﬂmad›.
Baldus ve ark.[13] CAPTURE çal›ﬂmas›n›n (C7E3
Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory Angina) bir alt analizinde karars›z anginas› olan 547
hastan›n alt› ayl›k takibi sonucunda yüksek MPO aktivitesinin ölüm ve miyokard infarktüsü geçirme aç›s›ndan ba¤›ms›z bir risk faktörü oluﬂturdu¤unu bildirmiﬂlerdir.[13] Bu çal›ﬂman›n sonuçlar› da bulgular›m›z› destekler niteliktedir.
Son y›llarda yay›nlanan makalelerde, akut koroner sendromlu hastalarda iskeminin saptanmas› ve
kardiyovasküler olay riskinin belirlenmesinde yeni
biyolojik belirteçlerden bahsedilmektedir.[15,16] ‹nflamatuvar sitokinler, hücresel adezyon molekülleri,
plak stabilitesinin bozuldu¤u durumlarda ve plak y›r-
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t›lmas› ile sal›nan belirteçler ve iskemi belirteçleri gibi göstergeler, riskli hastalar›n önceden belirlenmesinde ve erken revaskülarizasyonun yap›lmas›nda
önem kazanmaktad›r. Plak stabilitesinin bozulmas›yla sal›nan belirteçlerden biri MPO’dur. Miyeloperoksidaz iskemi bulgular› oluﬂmadan sal›nmakta; bu nedenle, akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde risk belirlenmesinde önem kazanmaktad›r.
Akut miyokard infarktüsünde, ilk 12-24 saat içinde görülen süreksiz ventrikül taﬂikardileri, h›zlanm›ﬂ
idiyoventriküler ritim d›ﬂ›ndaki ventrikül fibrilasyonu, sürekli ventrikül taﬂikardileri, yüksek dereceli atriyoventriküler blok ve hemodinamik bozuklu¤a yol
açan her türlü aritmi ve ileti bozukluklar› yüksek risk
göstergeleri olarak bilinmektedir. Çal›ﬂmam›zda aritmi geliﬂme riski de araﬂt›r›ld› ve MPO aktivitesi yüksek olan grupta hastanede yat›ﬂ süresince daha yüksek oranda (s›ras›yla, %12.9 ve %11) aritmi geliﬂmesine ra¤men, MPO aktivitesinin aritmi geliﬂmesine
etkisi anlaml› bulunmad›.
Akut koroner sendromlu hastalarda iskeminin devam edip etmedi¤i ve iskeminin ﬂiddeti farkl› risk
göstergeleriyle saptanabilir. Gö¤üs a¤r›s› devam
eden, hastaneye ilk baﬂvuruda istirahat EKG’sinde
ST-T de¤iﬂiklikleri olan hastalarda risk daha yüksektir. Elektrokardiyografide, en az üç derivasyonda 2
mm’den daha fazla ST çökmesi olan hastalarda Q
dalgas›z miyokard infarktüsü geliﬂme riski 3-4 kat
artmaktad›r. TIMI-III çal›ﬂmas›nda (Thrombolysis in
Myocardial Ischemia) 0.5 mm’den fazla ST de¤iﬂikli¤i olan hastalarda, sadece T de¤iﬂikli¤i olan veya
EKG de¤iﬂikli¤i olmayanlara göre miyokard infarktüsü ve ölüm riskinde iki kat art›ﬂ bildirilmiﬂtir.[37]
Elektrokardiyografi de¤iﬂiklikleri enzim de¤iﬂiklikleriyle birlikte de¤erlendirildi¤inde, her ikisinin de
prognoz belirleyici de¤erleri daha da artmaktad›r. ‹stirahat radyonüklid perfüzyon sintigrafisi de iskemi
varl›¤› ve derecesini objektif olarak göstererek prognozu belirlemede yard›mc›d›r. Karars›z anginal› hastalarda tekrarlayan angina olmas› iskeminin devam
etti¤ini göstermektedir. Ancak, karars›z angina tan›s›
konan hastalar›n %10-20’sinde koroner anjiyografi
normal bulunmaktad›r. Gö¤üs a¤r›s›n›n iskemiyi göstermedeki duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü, gö¤üs a¤r›s› öyküsünü veren kiﬂinin sosyokültürel düzeyine göre de¤iﬂmektedir. Gö¤üs a¤r›s› subjektif bir gösterge oldu¤u için, EKG ve kalp nekrozu belirteçleriyle birlikte
de¤erlendirilmesi gerekir. Çal›ﬂmam›zda takip edilen
kardiyak olaylardan biri de tekrarlayan angina idi.
Tekrarlayan angina geliﬂme riski aç›s›ndan gruplar
aras›nda farkl›l›k bulunmad›.
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Akut miyokard infarktüsü sonras› pompa yetersizli¤i infarktüsün ilk saatlerinde ortaya ç›kabilece¤i gibi, günler sonra veya miyokard›n yeniden ﬂekillenmesine ba¤l› olarak y›llar sonra da görülebilmektedir. T›kanan arterin besledi¤i miyokard alan›
büyük ise, ço¤unlukla ilk saatlerde hastalarda pompa yetersizli¤i belirtileri görülmeye baﬂlar. Bununla
birlikte, önceden tekrarlayan iskemi veya geçirilmiﬂ
infarktüsler nedeniyle miyokard önemli ölçüde hasara u¤ram›ﬂsa, küçük bir infarktüs de kalp yetersizli¤ine yol açabilmektedir. Pompa yetersizli¤inin en
a¤›r ﬂekli, doku perfüzyonunun ileri derecede bozuldu¤u kardiyojenik ﬂoktur. Kalp yetersizli¤inin
ﬂiddeti artt›kça ölüm oranlar› da artmaktad›r. Miyokard infarktüsü sonras› kalp yetersizli¤i bulgusu olmayan hastalarda ölüm oran› %5’lerde iken, kalp
yetersizli¤inin en a¤›r ﬂekli olan kardiyojenik ﬂokta
ölüm oran› %70’lere ç›kmaktad›r. Miyeloperoksidaz ile yap›lan çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi[13,14] çal›ﬂmam›z›n bulgular› da artm›ﬂ MPO aktivitesinin ölümün ba¤›ms›z belirleyicisi oldu¤unu göstermektedir. Bununla birlikte, çal›ﬂmam›zdaki iki grup aras›nda, MPO aktivitesi ile klinik kalp yetersizli¤i geliﬂimi aras›nda anlaml› iliﬂki ortaya koyan bir fark
saptanmad›. Klinik kalp yetersizli¤i 16 hastada
(%6.6) geliﬂti. Bunlar›n 14’ü AM‹’li (AM‹’li hastalar›n %9.2’si), sadece ikisi karars›z anginal› (karars›z anginal› hastalar›n %2.2’si) hastalard›.
Yap›lan bir çal›ﬂmada plazma MPO aktivitesinin
en yüksek düzeye semptomlar›n baﬂlamas›ndan 49.6 saat sonra ulaﬂt›¤› gösterilmiﬂtir.[14] Çal›ﬂmam›zda kalp yetersizli¤i geliﬂen hastalarda ortalama gö¤üs a¤r›s› süresi 4.7±1 saat iken, kalp yetersizli¤i
geliﬂmeyen miyokard infarktüslü hastalarda bu süre
ortalama 11.3±17 saatti. Buradan hareketle, kalp
yetersizli¤i geliﬂen hastalar›n önemli bir k›sm›ndan
serum örnekleri, serumdaki MPO aktivitesi en yüksek düzeye ç›kmadan al›nm›ﬂt›. Kalp yetersizli¤i
geliﬂen hastalarda MPO düzeyinin düﬂük ç›kmas›n›
bu zaman fark› etkilemiﬂ olabilir. Bu sonuca, çal›ﬂmam›zdaki kalp yetersizli¤i olgular›n›n say›ca azl›¤› da katk›da bulunmuﬂ olabilir.
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›z›n bulgular›, akut koroner sendromlu hastalarda baﬂlang›çta bir kez bak›lan serum MPO düzeyinin hastane içi ve ilk bir ayl›k takipteki ölüm riskinin ba¤›ms›z bir belirleyicisi
oldu¤unu göstermektedir. Serum MPO aktivitesinin
di¤er kardiyak olaylar›n (miyokard infarktüsü, aritmi, angina, kalp yetersizli¤i) belirleyicisi olup olmad›¤›n›n saptanmas› için daha büyük çal›ﬂmalara
ihtiyaç vard›r.
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