Koroner

Yavaş Akımın

3.

tüm olgular için TIMI kare say ı s ıy l a
sistolodiastolik İMA değiş im oranl arı aras ında bir
korelasyon olduğu belirtilmektedir. Eğer yavaş
akım o l g uları seçilirke n bir cu t-off n oktas ı belirl en mi ş ise bu durumda yapılan korelasyon analizi
şüpheli karş ılanmalıdır, çü nkü verileri n norma l
bir dağılım göstermesi imka n sız o l acaktır. Bu durumda korelasyon a nalizin in bilgi verici ol ması
iç in "r" değerinin %95 güvenlik a ralı ğı belirtilnı ek zo rundadır. Ayrıca biz im kan ımı zca her ne
kadar "r" ye ait p değe ri oldukça a nl a mlı olsa da
"r" değerin in kendisi oldukça küçük o l d uğundan
güç lü bir an lam ifade etm enı ekted ir.

4.

Çalı şmada has ta l a rın

Değerlendirilmesi
2000 sayı
ve arkadaşlarına ait "Koroner
Yavaş Akım ve Miyokard İskemisi ilişkisinin TIM/
Kare Sayısı ve İntrakoroner Ulu·ason Ölçümleri ile
Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmay ı ilgiyle okuduk
(I ) . Epika rdi ya l büyük damarlarda önemli darlıklar
olmadan, mikrosirkülasyonun bozulm as ına bağlı ınİ
yokardiya t iskemi fenoıneni son y ıll arda daha fazla
dikkat çek ın ektedir. Say ın Dağdelen ve a rk adaş ları
nın ilgi çekici ça lı şınas ı da bu konuyu farklı bir aç ı
dan e le a lm aktadır . Ancak, çalışmada bazı ta sa nın
Türk Kardiyoloji

Derneği Arşivi, Aralık

sında ç ıkan Dağdelen

noktalarının , ça lı ş m a nın s onuç l a rının yorum l anınası

sı rasınd a sıkıntılar yaratabileceğini düşünü yoruz.

noktalar aşağıda

Bu

özetlenmi ştir,

ı. Ça lışın ada

koroner yavaş akım olduğu düşünü len
ve intrakoroner ultrasonografi yapılan has tal arın
nasıl seç ildi ği açık değildir. Çalışmaya al ınan hastalarda koroner yavaş akım oldu ğu n a vizüel olarak ını , yoksa belirli TIMI kare sayısı c utt-off
noktas ı alınarak ını karar verilmiştir? Eğer yavaş
akım başlangıçta görsel olarak değerlendiril d i ise
bu durumda hastaların toplanma aşamasında bir
seçi m hatas ı (selection bias) olma ol as ılı ğ ı ortaya
çıkmaktad ır. Öte yandan eğer bir TIMI kare say ısı
cutt-off noktas ı seçildi ise bunun neye göre seçildiğinin (amprik mi, kanıt temelli mi) yazıda belirtilmesi ge rektiği ni düş ünüyo ru z.

2.

Çalı şınaya a lı nan hastalara baş l an gıç ta ne amaçla
anjiyo yapıldığı açık değildir. Çalışmada, IVUS
incelemesi ya pıldıktan sonra miyokard iskemisinin araştırıldığı belirtilmektedir. Bu durumda hastalara başlangıç ta neden koroner anj iyografi yapıldığı karanlı kta kalmaktadır. Eğer hastalara klasik endikasyonl ar nedeniyle anj iyografi ya p ıl dıy 
sa en az bir tarama testi s ıras ınd a miyokard iskemisi şüphesinin doğmu ş olm as ı, ya da hastalarda
bu testierin yapı lm am as ına neden olacak derecede
i stikrarsı z angina pektori s olmalıd ı r. Bu he r iki
durumda da koroner anjiyografi güçlü bir miyokard iskemisi şüphesi ile yapılmı ş demektir. Dolayı sıyla daha sonradan hastaları iskemi varlığına
göre sınıflandırmak çalış ma planlama sı açısından
çok doğru görünmemektedir. Ayrı ca kontrol grubunun da ne derecede normal popülasyonu ifade
ettiği de şüph e a l tındadır.
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Ça lış mada

sistolik ve diastolik kan baancak sol
ventrikü l diastolik basınç l a rı h akkında bilgi verilmemiştir. Koroner akı mın aort diastolik basıncı
ile sol ventrikül d iastolik basınç l arı aras ı ndak i
farka bağlı o lduğu dü şünülü rse , ça lı ş ınada bu veri
hayati bir önem taş ı maktadır. Çünkü, eğer bir
grup ha s tanın sol ventri kül diastol sonu bas ın c ı
yüksek ise bu hastalarda koroner akım ın k ı s m en
de olsa yavaş l a ması söz konusudur. Ayrıca, perfüzyon ba s ıncının aza l d ı ğ ı durumlarda ıniyokard
dolaş ımını sabit tutmak için sistolik ve d iastolik
koroner lüıne n alanl arı nın deği şmes i söz konusu
olabili r. Bu da çalışmada e lde ed ilen sonuçlarda
bir yorum yapınayı o l anaks ı z k ıl acaktır.
sınç l arını n farklı olmad ı ğı v urg ul a nm ı ş,

Sonuç olarak say ın D ağdel en ve arkadaş l a rı nın koroner yavaş akım ile ilgili ça lı şması , emek sarfedi lerek
ya pılmı ş güncel bir ça lı şm ad ır. Ancak, y uk a rıd a vurgulanan (özellikle I. maddede) tasarı m hatal arı nedeniyle noktal ar, araş tırıc ıl a rı n da dikkatini çek mi ş,
fakat makalede net açıkl anmaın ı ş o labi lir. Bu durumda yazarların konuya açık lı k getirmele rinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Saygı larımızla,

Doç. Dr. Erdem Diker
City Hospital, Ankara

Uz. Dr. Ömer Akyürek
AÜTF, Kardiyoloji ABD, Ankara
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Cevap
Sayın

okuyucunun makale miz hakkında yapmış olve katkıl ardan dolayı ilgisine
teşekkür etmek istiyorum.
duğ u değe rle ndirmeler

olan hasta l arın tanı sı ile ilgili
yapmı ş olduğumuz bütün araştırmalarda , korone r
yavaş akım tanısının koroner anjiyografik görüntüden yararlanarak ve atım s ayı s ı ile vizüel olarak konuldu ğunu gördük. Bu konu ile ilgili yapılan araş tır
maların tamamında koroner yavaş akım tanımla nır
ke n sadece korone r injeksiyon sırasında yavaş konı
rast progresyonu ifade edilme ktedir. Bu çalışma
planl andığ ı s ırada yapılan literatür çalış masında koroner yavaş akım tanı sında TIMI frame yönte minin
kullanılmadığını gördük.
Koroner

yavaş akımı

koroner anjiyografi sırasında yav aş kontrası progresyonu izlenen ( 1972 den bu yana
Tombe ve arkadaşları ve bütün di ğer koroner yavaş
akım ta nı s ı koyan araş tırmac ılarda o lduğu gibi) hastalar aras ından seçilmiş tir. Eğer ş imdiye kadar yapıl 
mış olan ça lış malarda koroner yavaş akım tanısı TlMl frame sayısı yöntemi ile kesin sı_nırları (cutt-off
point) ortaya konulmuş ol saydı bu te kniğe gerek kalmayacak idi.
Bizim

ol gularımız

Okuyucumuzun da belirtti ği gibi, koroner yavaş
akım tanı s ınd a daha kesin bir ifade tarzı olan TIMI
fraın e say ısı yönteminin kull anılınaınış olması bizim
de dikkatimizi çekmiştir. Bu ç alı ş ınanın hemen sonrasında kliniğimizde, daha önce koroner yavaş akım
tanıs ı konulan bir grup hasta incelemeye alınmış ve
yeni bir çalışma olarak planl anmıştır. Bu planl anmış
olan çalı şm ada, koroner yavaş akımı olan olgular çalı şm aya alınmış ve bu olgul arın anjiyografik imajlan
kantitatif a njiyografi izleme cihazında değerlendiri
lerek her bir koroner arter için ayrı ayrı olmak üzere
koroner y avaş akım olan d amarda kontrast progresyonu için gere kli olan TIMI frame sayı s ı hesaplanmı ş tır. Daha sonra koroner kontra sı progresyonu
normal olan kontrol grubu ile karş ıla ştırılmak sureti

ile k oroner yavaş akımı ol an ve olmayan olgul ar
ROC analizi ile de ğ erl endirilm iş ve okuyucumuzun
da dikkat çe kti ğ i gibi "cutt-off point" değerle ri her
bir koroner arter için ay rı ayrı hesapl anm ı şt ı r. Ancak
bu söz konusu ça lı şına yeni ve ayrı bir çalışm a olup
şu anda bilimsel bir dergide yayınla n mak üzere değerlendirilme aşamasındadır. Bu konu ile ilgili olarak Gibson ve a rk adaş larının (Circulati on 1996) makalesinden de bahsetmek yararlı olabilir. Bu ç al ış 
ınada Gibson ve arkadaşları he r bir koroner arter için
sınır değer olarak "c utt-off point" değerleri tespit etmiş lerdir, fakat bu çalı şınalannda elde ettikle ri bu s ı
nır değerl er "normal koroner ak ı m patemi olan hastalar içindir", oysa biz yeni çalı ş m a mı zda "koroner
yavaş akım " tanı s ı olan hastalar için bu s ınır değerl e
ri tespit e ttik.
Çalış mamı z d a koroner giri ş im se l incele me öncesinde h as ta l arın ta mamı anginal yak ının aları olan
hastalar idi (tipik, atipik, unstable). Bu hastaların bir
kı smına koroner anjiyografi öncesinde EKG değ i
şiklikl eri veya tipik yakınm al an yok ise efor testi
yapılmı ş ve koroner anjiyografi yap ılmas ını gerektiren sonuçlar elde edilmiştir. Ancak ş urayı vurgulamak gerekir ki zaten koroner yavaş akımı ola n hastalarda y apıl an ça lı ş ınal arda EGK değiş i kl i k l eri nin ve
efor testi pozitifliklerinin olduğu bilinmektedir. Ancak bu hastalarda çalış m aya alındıktan sonra (koroner anjiyografik tanıdan sonra ça lı şınaya a lın ma l arı 
na karar verilmi ş tir) , koroner yavaş a k ı m varlığ ının
miyokardiyal i skeıniy e neden olup o l madığ ından kesin olarak bahsetme k iki şekilde mümkün idi. Bunlardan birincisi meta bolik ve diğeri ise sinligrafik inceleme idi. Çünkü bu hastalar koroner anj iyografi
yapılmad an önce koroner yavaş akım olup olma dık
ları ve çalışm aya alınıp alınmayacakla rı bilinmiyordu.

Saygılarımla ,

Dr. Sinan Dağdelen
Koşuyolu

Kalp ve Araştiima Hastanesi

